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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на
средствата от държавния бюджет за издръжка
на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за
качеството на обучението и съответствието
му с потребностите на пазара на труда (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от
2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „30 септември“
се заменят с „31 октомври“.
2. Приложение № 2 към чл. 2 се изменя
така:
„Приложение № 2
към чл. 2
Методика за определяне на коефициента на
висше училище по професионално направление
1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление:
1.1. Коефициентът на всяко висше училище
(i) за всяко професионално направление (j) Kij
се изчислява по следната формула:
Kij = Ка × Кни × Kрпт × К1м × Кпнобн ×
Кпнппу × Кпннп × Копнрцв,
където:
Ка е коефициентът за акредитационна оценка
и се определя съгласно т. 2;
Кни – коефициентът за научни изследвания
и се определя съгласно т. 3;
Kрпт – коефициентът за реализация на пазара
на труда и се определя съгласно т. 4;
К1м – коефициентът за първо място и се
определя съгласно т. 5;
Кпнобн – коефициентът за професионални
направления с очакван бъдещ недостиг на пазара
на труда и се определя съгласно т. 6;
Кпнппу – коефициентът за професионално
направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината
от общия средно приравнен брой учащи във
висшето училище, и се определя съгласно т. 7;
К пннп – коефициентът за професионални
направления с намаляващ прием и се определя
съгласно т. 8;
Копнрцв – коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено
въздействие и се определя съгласно т. 9.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след
десетичната запетая.

1.3. При стойности на получения коефициент
по формулата по т. 1.1 под 0,70 коефициентът се
приравнява на 0,70.
1.4. В случаите, в които коефициентът на
висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е
над 1,00 и надвишава коефициента на висшето
училище, класирано по същото професионално
направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище,
класирано едно място по-напред, или на единица
(1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка:
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка
(Ка) се изчислява по следната формула:
Ка = 1 + (ОПА – 8,3) × 0,07,
където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно
стойността по този индикатор в Рейтинговата
система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
2.2. В случаите, в които висшето училище
н яма оценка от прог рамна акредитаци я по
съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително
оценен проект, коефициентът за акредитационна
оценка се определя в размер на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни изследвания:
3.1. Коефициентът за научни изследвания
(Кни) се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (53 – КОНИ)/238,
където КОНИ е комплексната оценка за научни
изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение
№ 1 и стойностите на индикаторите, определени
по методологията на Рейтинговата система на
висшите училища в Република България към
31 октомври на годината, предхождаща годината,
за която се определят средствата.
3.2. При стойности на КОНИ, по-големи от
80, за целите на определянето на коефициента
за научни изследвания се използва КОНИ, равна
на 80.
3.3. За професионалните направления „Религия и теология“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Спорт“,
„Педагогика на обучението по…“, „Национална
сигурност“ и „Военно дело“ коефициентът за
научни изследвания се определя в размер на
единица (1,00).
3.4. За професионалните направлени я от
областите на висше образование „Социални,
стопански и правни науки“ и „Хуманитарни науки“, както и за професионалните направления
„Теория и управление на образованието“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява
по следната формула:
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Кни = 1 – (46 – КОНИ)/238.
4. Определяне на коефициент за реализация
на пазара на труда:
4.1. Коефициентът за реализация на пазара
на труда (Kрпт) се определя в зависимост от
стойностите по индикатори „Безработица сред
завършилите“ и „Приложение на придобитото
висше образование“ по следната матрица:
При ложен ие на
придобито висше
образование
(в проценти)
„Безработица сред
завършилите“
(в проценти)

Над
65

под 2,00

1,10

1,05

от 2,00 до 4,00

1,05

1,02

0,98

0,95

от 4,00 до 6,00

1,00

0,98

0,96

0,94

От 45 От 30
до 65 до 45

1,02

Под
30

0,99

над 6,00
0,96
0,92
0,91
0,90
4.2. За професионални направления във висши
училища, за които няма информация по двата
показателя поради липса на завършили студенти
и съответно на данни за реализация на пазара
на труда, коефициентът за реализация на пазара
на труда се определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо място:
5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се
определя за:
5.1.1. висше училище, което е получило найвисока комплексна оценка за качеството на
обучението и съответствието му с потребностите
на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което
осъществява обучение по това професионално
направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна
оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две
(2,00) или с по-малко точки от оценката на вис
шето училище, получило най-високата оценка
по професионалното направление.
5.2. Не се определя коефициентът за първо
място в случаите, в които три или повече висши
училища по професионалното направление са
получили най-високи оценки съгласно чл. 1,
разликата между които е две (2,00) или по-малко
точки, и тези висши училища обучават над 75
на сто от студентите по това професионално
направление.
5.3. Коефициентът за първо място е в размер
на произведението на коефициентите К1ма и
К1мб (К1м = К1ма x К1мб), които се определят,
както следва:
5.3.1. К1ма = 1,10 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. К1ма = 1,21 за висшите училища, които
са определени на първо място съгласно т. 5.1 по
професионални направления от области на висше
образование „Педагогически науки“, „Природни
науки, математика и информатика“, „Технически
науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
и „Изкуства“ и имат стойност по индикатор „Без-
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работица сред завършилите“ под 2,00 (процента)
и по индикатор „Приложение на придобитото
висше образование“ над 65,00 (процента);
5.3.3. К1ма = 1,00 за всички останали случаи;
5.3.4. К1мб = 1,08 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е
с повече от четиринадесет (14) точки по-висока
от оценката на висшето училище, класирано на
второ място по професионалното направление;
5.3.5. К1мб = 1,05 за висшите у чилища,
определени на първо място съгласно т. 5.1 и
получили комплексна оценка съгласно чл. 1,
която е с повече от седем (7) точки по-висока
от оценката на висшето училище, класирано на
второ място по професионалното направление;
5.3.6. К1ма = 1,00 за всички останали случаи.
6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на
труда (Кпнобн) се определя, както следва:
6.1. За професионални направления от области на висше образование „Социални, стопански
и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и
„Сигурност и отбрана“ в размер 1,00.
6.2. За професионални направления от облас
ти на висше образование „Хуманитарни науки“,
„Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“,
„Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и
„Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на
първо място съгласно т. 5.1 – 1,05;
6.2.2. за висшите училища, определени на
второ и на следващо място съгласно т. 5.1 – 1,025.
7. Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно
и в което се обучават повече от половината от
общия средно приравнен брой учащи във висшето
училище (Кпнппу), се определя, както следва:
7.1. Ако по професионалното направление се
обучават над 50 на сто от средно приравнения
брой учащи във висшето училище – в размер 1,05.
7.2. Ако по професионалното направление се
обучават над 70 на сто от средно приравнения
брой учащи във висшето училище – в размер 1,15.
8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп):
8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които
се наблюдава намаление на средно приравнения
брой учащи се за период от последните 5 години,
и се изчислява по следната формула:
,
където:
СПБУ е средно приравненият брой учащи
се в съответното професионално направление и
t е времевият индекс за настоящата година.
8.2. В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от
7,6 на сто, то коефициентът за професионално
направление с намаляващ прием е в размер
единица (1,00).
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9. Коефициентът за обучение в професионални
направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните
направления, в които обучението се провежда в
областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и
Ловеч, и е в размер 1,12.“
§ 2. В Постановление № 64 на Министерския
съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти
и докторанти в държавните висши училища и за
приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените
специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2016 г. и бр. 24 и 66 от 2017 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „Информатика и компютърни науки“ и „Комуникационна и компютърна
техника“ се заменят с „Педагогика на обучението
по…“, „Религия и теология“, „Физически науки“,
„Химически науки“, „Енергетика“, „Материали
и материалознание“ и „Химически технологии“.
2. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Когато по неприоритетни професионални
направления максимално допустимият брой на
приеманите за обучение студенти и докторанти,
определен по чл. 4, ал. 1, е под 15, не се предлага
за утвърждаване брой на приемани за обучение
студенти и докторанти по тези професионални
направления.“
Оценка от
програмната
акредитация

ниска –
под
50

Оценка за
научна
дейност

Оценка за
реализация

Равна на или пониска от 6,50
сред- висона –
ка –
от 50 над
до 60
60
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3. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на образованието и науката
може да предлага на Министерския съвет за
утвърждаване и по-голям брой на приемани за
обучение студенти и докторанти от определения
по реда на чл. 5 за висшите училища, които обучават по професионално направление „Туризъм“
и се намират в административни области, за
които добавената стойност по факторни разходи
от сектор „Туризъм“ е средно над 4 на сто за
последните три години по данни на Националния
статистически институт. “
4. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1:
а) точка 1.3 се изменя така:
„1.3. За професионални направления от области на висшето образование „Педагогически
науки“ (с изключение на професионално направление „Педагогика на обучението по…“),
„Хуманитарни науки“ (с изключение на професионално направление „Религия и теология“),
„Природни науки, математика и информатика“
(с изключение на професионални направления
„Физически науки“, „Химически науки“ и „Математика“), „Технически науки“ (с изключение
на професионални направления „Енергетика“,
„Материали и материалознание“ и „Химически
технологии“), „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ и „Изкуства“:

6,51 – 8,00

8,01 – 9,00

ниска –
под
50

сред- висона –
ка –
от 50 над
до 60
60

ниска –
под
50

9,01 – 10,00

сред- висона –
ка –
от 50 над
до 60
60

ниска –
под
50

сред- висона –
ка –
от 50 над
до 60
60

1

1,000

1,150

1,300

1,150

1,300

1,450

1,300

1,450

1,600

1,450

1,600

1,750

2

0,900

1,000

1,150

1,000

1,150

1,300

1,150

1,300

1,450

1,300

1,450

1,600

3

0,800

0,900

1,000

0,900

1,000

1,150

1,000

1,150

1,300

1,150

1,300

1,450

4

0,700

0,800

0,900

0,800

0,900

1,000

0,900

1,000

1,150

1,000

1,150

1,300

5

0,600

0,700

0,800

0,700

0,800

0,900

0,800

0,900

1,000

0,900

1,000

1,150

“
б) в т. 3.2 думите „Педагогика на обучението по …“ и запетаята след тях се заличават;
в) точка 4.1.2 се изменя така:
„4.1.2. За професионални направления от области на висшето образование „Педагогически науки“
(с изключение на професионално направление „Педагогика на обучението по…“), „Хуманитарни науки“
(с изключение на професионално направление „Религия и теология“), „Природни науки, математика и
информатика“ (с изключение на професионални направления „Физически науки“, „Химически науки“
и „Математика“), „Технически науки“ (с изключение на професионални направления „Енергетика“,
„Материали и материалознание“ и „Химически технологии“), „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“:
„Приложение на придобитото висше
образование и реализация по
призвание“ (процент)
„Безработица сред
завършилите“ (процент)

над 65,00

от 45,01
до 65,00

от 30,01
до 45,00

равно на
или
по-малко
от 30,00

под 2,00

1

2

2

3

от 2,00 до 3,99

2

2

3

3

от 4,00 до 5,99

3

3

3

4

равна на или по-голяма от 6,00

4

5

5

5

“
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§ 3. В Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване
на образователна дейност сред българите в
чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр.,
бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г.,
бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101
от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г.,
бр. 62 от 2013 г. и бр. 28 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 числото „1000“ се заменя с „2000“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст числото „15“ се заменя с „30“;
бб) в т. 2, буква „а“ след думите „Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ – гр. Болград“
се добавя „31-во Общообразователно училище – гр. Одеса“ и се поставя запетая.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 числото „20“ се заменя с „40“;
б) в ал. 3 числото „120“ се заменя с „240“.
3. В чл. 8, ал. 1 числото „30“ се заменя
с „50“.
§ 4. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83
и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния
административен съд от 2003 г. – бр. 67 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г.,
бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г.,
бр. 59 от 2016 г. и бр. 66 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. студенти – български граждани и граждани на държави – членки на Европейския
съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища в страната, с изключение на студентите, приети по
реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ и чл. 21,
ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;“
б) в т. 2 след думите „български граждани“
се добавя „и граждани на държави – членки
на Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. студенти и докторанти – чуж денци,
които постоянно пребивават в Република
България, приети за обучение по реда за
българските граждани на места, субсидирани
от държавата, във висши училища и научни
организации в страната.“
2. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
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„(1) Средствата за стипендии по чл. 1, ал. 1,
т. 1, 4 и 5 се определят по висши училища,
както следва:
1. 65 на сто – пропорционално на броя на
всички студенти по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 5, и
2. 35 на сто – пропорционално на броя
на студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 4 и 5,
обучаващи се в специалност от приоритетни
професионални направления, вк лючени в
списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето
образование.“;
б) в ал. 2 думите „отглеждане и възпитание
на деца“ се заменят с „лица“.
3. В чл. 3:
а) в ал. 2 думите „отглеждане и възпитание
на деца“ се заменят с „лица“;
б) в ал. 3, т. 1 думите „отглеждане и възпитание на деца“ се заменят с „лица“;
в) алинея 12 се отменя.
4. В чл. 4:
а) в ал. 2 след думата „стипендия“ се добавя „със средствата по чл. 2, ал. 1, буква „а“;
б) в ал. 3 думите „чл. 2, ал. 1“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1, буква „а“;
в) в ал. 4 думите „чл. 2, ал. 1“ се заменят
с „чл. 2, ал. 1, буква „а“;
г) създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Със средствата по чл. 2, ал. 1, буква
„б“ се предоставят стипендии на студентите,
обучаващи се в специалност от приоритетните
професионални направления.
(6) Стипендиите по ал. 5 се предоставят
само по показателя „среден семестриален
успех“.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея се
създава изречение второ:
„Стипендиите по ал. 5 могат да се получават
независимо дали студентът получава друга
стипендия по реда на това постановление.“;
е) досегашните ал. 6 – 9 стават съответно
ал. 8 – 11;
ж) създава се ал. 12:
„(12) Размерът на стипендията по ал. 5 не
може да бъде по-нисък от размера на стипендията, предоставяна по критериите по ал. 2.“
5. В чл. 7, ал. 1 числото „450“ се заменя
с „500“.
6. В чл. 8, ал. 1, т. 2 числото „450“ се заменя с „500“.
7. В чл. 10а, ал. 3, в изречение второ думите
„чл. 4, ал. 9“ се заменят с „чл. 4, ал. 11“.
8. В § 6а ал. 1 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„(1) Стипендиите, които се предоставят
на учащите се, приети за обучение в Тараклийския държавен университет по чл. 4 от
Споразумението между правителството на
Република България и правителството на
Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет – Република
Молдова, са в размери, както следва:
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1. 75 лв. месечно – за ст удентите през
първата година на обучение;
2. 90 лв. месечно – за ст удентите след
първата година на обучение;
3. 105 лв. месечно – за 10 студенти, показали най-висок успех през предходната година
на обучение, при условие че не получават
стипендията по т. 2;
4. 135 лв. месечно – за не повече от 10
студенти през последната година на обучение,
показали особени постижения в учебната и
научноизследователската работа през предходните години, при условие че не получават
стипендията по т. 2 или 3;
5. 225 лв. месечно – за не повече от петима
докторанти.“
9. В § 6в от допълнителните разпоредби
числото „135“ се заменя с „250“.
10. В § 8 от преходните и заключителните
разпоредби числото „450“ се заменя с „500“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на:
1. Параграф 4, т. 2, буква „а“, т. 4 и 7, които
влизат в сила от началото на втория семестър
на учебната 2017/2018 година.
2. Параграф 4, т. 5, 6 и 10, които влизат в
сила от 1 януари 2018 г.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за експортния контрол
на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет
с Постановление № 205 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 68 от 2012 г., бр. 96 от 2013 г.
и бр. 40 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лиценз за транспортиране на продукти,
свързани с отбраната, се издава от междуведомствения съвет на лицата по чл. 5, т. 1 от закона
за срока, определен в чл. 13, ал. 3 от закона.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите „т. 2, 3, 5 – 12“
се заменят с „т. 5 – 12“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея в т. 1
накрая се поставя запетая и се добавя „предоставена при съответния внос или трансфер“.
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2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) 3аявителят представя документите по
ал. 1, т. 1, 2 или 3 само в случай че продуктите,
свързани с отбраната, са получени след внос
или трансфер преди десет или по-малко години считано от датата на съответния внос или
трансфер.
(3) В случаите по ал. 2 с решение на междуведомствената комисия може да бъде поискана
допълнителна информация.“
§ 4. В чл. 17, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „предоставени при съответния внос
или трансфер“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от закона, на лицата“ се
заменят с „от закона, за лицата“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1 не подават заявление
за използване на национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с
отбраната, и не заплащат такса.“
§ 6. В чл. 19 се създава ал. 5:
„(5) За продължаване срока на издадено
удостоверение за износ не по-късно от 10 дни
преди изтичането на срока на валидност на
удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката писмено искане
за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и
декларация, че не е настъпило изменение в
условията, при които удостоверението е било
издадено.“
§ 7. В чл. 20 се създава ал. 3:
„(3) За продължаване срока на издадено
удостоверение за внос не по-късно от 10 дни
преди изтичането на срока на валидност на
удостоверението заявителят представя в Министерството на икономиката писмено искане
за продължаване на срока, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и
декларация, че не е настъпило изменение в
условията, при които удостоверението е било
издадено.“
§ 8. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) За продължаване срока на издадено
удостоверение за трансфер не по-късно от
10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя
в Министерството на икономиката писмено
искане за продължаване на срока, съдържащо
информация за неизпълнената част от сделката,
и декларация, че не е настъпило изменение в
условията, при които удостоверението е било
издадено.“
§ 9. В чл. 22 се създава ал. 3:
„(3) За продължаване срока на издадено
удостоверение за трансфер не по-късно от
10 дни преди изтичането на срока на валидност на удостоверението заявителят представя
в Министерството на икономиката писмено
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искане за продължаване на срока, съдържащо
информация за неизпълнената част от сделката,
и декларация, че не е настъпило изменение в
условията, при които удостоверението е било
издадено.“
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. копия на документи, удостоверяващи
правото на участниците в сделката да извършват
съответните дейности;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че съгласно националното
законодателство на съответната държава на
участник в сделката не се издава документът
по ал. 2, т. 5, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от
съответния участник в потвърждение на това
обстоятелство.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) За продължаване срока на издадено
удостоверение за трансфер не по-късно от 10
дни преди изтичането на срока на валидност
на удостоверението заявителят представя в
Министерството на икономиката писмено
искане за продължаване на срока, съдържащо
информация за неизпълнената част от сделката,
и декларация, че не е настъпило изменение в
условията, при които удостоверението е било
издадено.“
§ 11. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „получаване на“ се
добавя „индивидуално или глобално“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата, притежаващи удостоверение за
регистрация за износ и трансфер на изделия и
технологии с двойна употреба, имат право да
използват генерално разрешение за трансфер,
като не подават заявление и не заплащат такса.“
За министър-председател:
Екатерина Захариева
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
трудовите и непосредствено свързани с тях
отношения между членовете на екипажа на
кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 32 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В заглавието на наредбата след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия
персонал“.
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§ 2. Навсякъде в текста на чл. 1 след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия
персонал“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 думите „речните кораби“
се заменят с „корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища“ и след тях се поставя запетая.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се допуска наемане на работа на борда
на кораб на морски лица, които не отговарят
на изискванията за заемане на съответната
длъжност, установени в наредбата по чл. 87,
ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване
(КТК).“
2. В ал. 4 след думите „Корабопритежателите
на“ се добавя „морски“, думата „моряци“ се
заменя с „морски лица“, а думите „(ДВ, бр. 76
от 2013 г.)“ се заменят с „(обн., ДВ, бр. 76 от
2013 г.; попр., бр. 46 от 2015 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2017 г.)“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 13 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
2. В ал. 3:
а) думата „кораба“ се заменя с „морски
кораб“;
б) създава се изречение второ:
„Максималната продължителност на непрекъснатата работа на борда на кораб, плаващ
по вътрешните водни пътища, не може да
надвишава 31 последователни дни.“
3. В ал. 4 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
4. В ал. 5 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Трудовият договор се сключва в двуезични екземпляри – на български и на английски
език – за работа на борда на морски кораб, съответно на български и на един от официалните
езици на Дунавската комисия – за работа на
борда на кораб, плаващ по вътрешните водни
пътища. В случай на различия в тълкуването
предимство има текстът на български език.“
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Трудовият договор се подписва в три
екземпляра, един от които се съхранява на
борда на кораба от капитана, а останалите два
са за страните по трудовото правоотношение.
(8) Ако трудовият договор за работа на борда
на морски кораб не е сключен по предвидения
в ал. 6 начин, на корабите, с изключение на
тези, които извършват плаване само между
българск и пристанища, задъл ж ително се
съхранява екземпляр на английски език от
документите по Стандарт А2.1, т. 2, букви
„а“ и „б“ от Кодекса към Морската трудова
конвенция от 2006 г.“
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§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думата „корабите“
се заменя с „морските кораби“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Копие от Европейското споразумение
относно определени аспекти на организацията
на работното време в сектора на вътрешния
воден транспорт, сключено от Европейския съюз
за речно корабоплаване (EBU), Европейската
организация на речните превозвачи (ESO) и
Европейската федерация на работниците от
транспорта (ETF), копие от колективния трудов
договор и копие от наредбата се съхраняват
на леснодостъпно място на борда на кораба.
На членовете на екипажа и на обслужващия
персонал на борда на кораби, плаващи под
българско знаме по вътрешните водни пътища, се предоставя достъп до горепосочените
документи. Достъпът може да се предостави
по електронен път.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „Членовете
на екипажа“ се добавя „и на обслужващия
персонал“, а след думите „членът на екипажа“
се добавя „или на обслужващия персонал“.
2. В т. 1 след думите „членът на екипажа“
се добавя „или на обслужващия персонал“.
3. В т. 3 накрая се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 8. В чл. 10 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 9. В чл. 11 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
2. В ал. 3 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
3. В ал. 5 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
4. В ал. 6 навсякъде след думата „екипажа“
се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 11. В чл. 13 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 12. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) В съответствие със Стандарт
А2.5.2 от Кодекса към Морската трудова конвенция от 2006 г. работодателят сключва подходяща застраховка за покриване на възможни
непредвидени разходи за обезщетения при изоставяне на член на екипажа на морски кораб.
(2) Изоставяне на член на екипажа на морски
кораб е налице, когато работодателят:
1. не покрие разходите по репатрирането на
члена на екипажа;
2. остави члена на екипажа без необходимата
подкрепа и средства – подходяща храна, настаняване, снабдяване с питейна вода, нужните
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количества гориво за оцеляване на борда на
кораба и необходимата медицинска помощ;
3. прекрати едностранно трудовия договор,
сключен с члена на екипажа, включително ако
не му изплати договорените работни заплати
за период, не по-кратък от два месеца.
(3) Застрахователната сума трябва да покрива
следните разходи:
1. неизплатените работни заплати и допълнителни или други трудови възнаграждения или
плащания, дължими от работодателя на члена
на екипажа съгласно сключените индивидуален
и колективен трудов договор за период, не подълъг от четири месеца;
2. направените от члена на екипажа необходими разходи, възникнали във връзка
с изоставянето, включително свързаните с
репатрирането разходи за подходящ и бърз
(обикновено въздушен) транспорт, храна и настаняване от момента на напускането на кораба
до пристигането му у дома, превоз на личен
багаж и неотложно медицинско обслужване;
3. разходите за задоволяване на основните
потребности на члена на екипажа до пристигането му у дома – подходяща храна, дрехи
(при необходимост), снабдяване с питейна вода,
нужните количества гориво за оцеляване на
борда на кораба, както и всички други разходи,
възникнали поради изоставянето.
(4) Документът, удостоверяващ наличието на
валидна застраховка по ал. 1, трябва да съдържа
информацията, посочена в Приложение А2-I
към Кодекса към Морската трудова конвенция
от 2006 г. Той се съхранява на борда на кораба
заедно с превод на английски език. Копие от
документа се поставя на видно и достъпно за
членовете на екипажа място на борда на кораба. Когато работодателят е сключил повече
от една застраховка по ал. 1 с един или повече
застрахователи, копия от всички документи,
удостоверяващи наличието на такива застраховки, се поставят на видно и достъпно за
членове на екипажа място на борда на кораба.
(5) Предсрочно прекратяване на застраховката по ал. 1 се допуска само ако застрахователят
е уведомил Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ за това поне 30 дни по-рано.
(6) В случай на изоставяне заинтересованият
член на екипажа или упълномощено от него
лице отправя направо към застрахователя мотивирано искане за изплащане на обезщетение,
като описва конкретните обстоятелства по ал. 2.
(7) Застрахователят е длъжен незабавно да
изплати обезщетение за покриване на разходите,
посочени в ал. 3. В случай че е необходимо
време за проверка на някои от фактите и обстоятелствата, посочени в искането по ал. 6,
застрахователят изплаща незабавно обезщете-
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ние в размер, който съответства на частта от
искането, призната за основателна.
(8) Когато застрахователят е изплатил дължимото обезщетение, той встъпва в правата
на члена на екипажа и има право да предяви
регресен иск срещу трети лица.“
§ 13. В чл. 14 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 14. В чл. 15 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 15. Наименованието на раздел III, глава
втора се изменя така:
„Общи правила за работно време и почивки“.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „при петдневна работна
седмица“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. В чл. 16а, ал. 2 думите „(8 часа при
петдневна работна седмица)“ се заличават.
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Работното време на членовете на екипажа и на обслужващия персонал се прекъсва с
една или няколко почивки. Капитанът осигурява
на членовете на екипажа и на обслужващия
персонал почивка за хранене, която не може
да бъде по-малка от 30 минути.“
§ 19. В чл. 19, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 20. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При необходимост от осигу ряване
непосредствената безопасност на кораба, на
лицата или товара, намиращи се на борда, или
за предоставяне помощ на други бедстващи
кораби или лица капитанът може да измени
или да отмени графика на работното време и
времето за почивка на членовете на екипажа и
обслужващия персонал и да изисква от всеки
от тях да работи толкова часове, колкото са
необходими за възстановяване на нормалната
обстановка.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и на обслужващия персонал“;
3. В ал. 3 думата „След“ се заменя с „Възможно най-скоро след“.
§ 21. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) На достъпно място на борда на
морски кораб, плаващ под българско знаме,
се поставя табло за организацията на работата
на всяка длъжност съгласно приложение № 1.
(2) За кораби, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища, може да се
поставя табло за организацията на работата
на всяка длъжност съгласно приложение № 1а.
(3) Таблата съдържат най-малко следната
информация:
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1. организацията на работното време на борда
на кораба по време на плаване и в пристанище;
2. минималното време за почивка (брой часове за почивка), регламентирано в раздел IIIa,
съответно в раздел IIIб на тази глава.
(4) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя на български и на съответния приложим
съгласно чл. 6, ал. 6 чужд език.“
§ 22. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
2. В ал. 2 думите „английски език“ се заменят със „съответния приложим съгласно чл. 6,
ал. 6 чужд език“.
3. В ал. 4 навсякъде след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 23. В чл. 23, ал. 1, изречение второ думите
„Министерството на транспорта“ и запетаята
след тях се заличават, а думите „проверяващи
кораби в пристанище“ се заменят с „извършващи
проверки по реда на държавния пристанищен
контрол“.
§ 24. В глава втора се създават раздел IIIa
„Специфични правила за работно време и
почивки на членовете на екипажа на морски
кораб“ с чл. 23а – 23в и раздел IIIб „Специфични правила за работно време и почивки
на членовете на екипажа и на обслужващия
персонал на кораб, плаващ по вътрешни водни
пътища“ с чл. 23г – 23е:
„Раздел IIIa
Специфични правила за работно време и почивки на членовете на екипажа на морски кораб
Чл. 23а. (1) Нормалната продължителност
на седмичното работно време е 40 часа при
петдневна работна седмица.
(2) Работодателят след консултации със
синдикалните организации може да отлага
ползването на седмичните почивки, когато
това е предвидено в индивидуалния трудов
договор, във вътрешни актове на работодателя
или в колективен трудов договор. В тези случаи работодателят може да установи сумирано
изчисляване на работното време за период, не
по-дълъг от 12 месеца.
Чл. 23б. Работно време е времето, през което
членът на екипажа е задължен да извършва
работа, свързана с кораба.
Чл. 23в. (1) Минималната продължителност на почивката на членовете на екипажа
е 10 часа за период 24 часа и 77 часа за всеки
7-дневен период.
(2) Почивката по ал. 1 за период от 24 часа
може да бъде разделена най-много на две части,
едната от които с продължителност най-малко
6 часа. Интервалът между два последователни
периода за почивка не може да надвишава 14
часа.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Раздел IIIб
Специфични правила за работно време и почивки на членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораб, плаващ по вътрешни
водни пътища
Чл. 23г. (1) Работното време е времето, през
което по нареждане на работодателя или на
негов представител мобилният работник:
1. полага труд на борда на кораба;
2. полага труд по кораба;
3. полага труд за кораба;
4. е на разположение.
(2) При сумирано изчисляване на работното
време работодателят може да удължава работното време до 84 часа седмично, като средната
продължителност на седмичното работно време
за период от 12 месеца не може да надвишава
48 часа, а за период от 4 месеца – 72 часа.
(3) Максималната продължителност на работното време за период от 12 месеца е 2304 часа
и е изчислена, като от продължителността в
седмици на референтния период (12 месеца =
52 седмици) се извади минималната продължителност в седмици на платения годишен отпуск
за същия период по чл. 29а, ал. 1 (28 дни =
4 седмици) и получената разлика се умножи
по средната продължителност на седмичното
работно време за същия референтен период,
съгласно ал. 2 (48 часа).
(4) При изчисляването на средната продължителност на седмичното работно време по
ал. 2 се изключват дните от периода, в които
мобилният работник е ползвал платен годишен
отпуск или отпуск за временна неработоспособност, както и официалните празници, в които
не е полагал труд и не е бил на разположение.
Чл. 23д. (1) Ако според графика на работното
време броят на работните дни е по-малък или
равен на броя на почивните дни, периодите
на непрекъсната работа се редуват с равни по
продължителност периоди от последователни
почивни дни. Изключение от това правило се
допуска при едновременното изпълнение на
следните условия:
1. не се нарушава максималната продължителност на непрекъсната работа на борда на
кораб по чл. 6, ал. 3, изречение второ;
2. след периода на непрекъсната работа се
предоставя минимален брой последователни
почивни дни, изчислен по реда на ал. 2;
3. в рамките на 12-месечния период се
извършва компенсиране на удължения или
разместен период на непрекъсната работа.
(2) Когато според графика на работното време
работните дни са повече от почивните, след
периода на непрекъсната работа се предоставя
минимален брой последователни почивни дни,
определен по следния начин:
1. за периода от първия до десетия последователни работни дни – по 0,2 почивни дни
за всеки работен ден;
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2. за периода от единадесетия до двадесетия
последователни работни дни – по 0,3 почивни
дни за всеки работен ден;
3. за периода от двадесет и първия до тридесет и първия последователни работни дни – по
0,4 почивни дни за всеки работен ден.
(3) При изчисляване на минималния брой
последователни почивни дни по ал. 2 частите
от почивни дни се сумират и се ползват само
като цели дни.
(4) Почивен ден е 24-часовият период на
непрекъсната почивка, през който мобилният
работник се намира на избрано от него място.
Почивките в работния ден по чл. 17, ал. 3 и
междудневните почивки се ползват на борда,
докато корабът плава или е застанал на котва
или на кей, или на сушата – когато корабът е
в пристанище.
Чл. 23е. (1) Мобилните работници, извършващи сезонна работа на борда на пътнически
кораб, който плава по вътрешните водни пътища, имат право на 0,2 почивни дни за всеки
работен ден. В рамките на всеки 31-дневен
период се предоставят поне два последователни почивни дни, а останалите се ползват по
споразумение между страните по трудовото
правоотношение.
(2) Освен ако с колективен трудов договор
не са уговорени по-благоприятни условия,
графикът на работното време се изготвя в
съответствие със следните изисквания:
1. максималната продължителност на работното време за срока на сезонната работа
се изчислява по правилото на чл. 88г, ал. 1,
изречение второ от КТК;
2. средната продължителност на седмичното
работно време за срока на сезонната работа
не може да надхвърля 48 часа;
3. организацията на работните и почивните
дни трябва да осигурява изпълнението на разпоредбата на ал. 1, изречение второ.“
§ 25. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
2. В ал. 2 думите „чл. 16, ал. 2“ се заменят
с „чл. 23а“.
§ 26. В чл. 25 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 27. В чл. 26 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 28. В чл. 28, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 29. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „екипажа“ се добавя
„на морски кораб“.
2. В ал. 3 думите „чл. 88б, ал. 12“ се заменят
с „чл. 88в, ал. 3“.
§ 30. Създава се чл. 29а:
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„Чл. 29а. (1) Всеки мобилен работник има
право на платен годишен отпуск в размер, не
по-малък от 28 дни.
(2) Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на мобилен работник бъде
разрешен друг вид платен или неплатен отпуск,
ползването на отпуска по ал. 1 се прекъсва.“
§ 31. В чл. 30 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 32. В чл. 31, ал. 4 след думата „екипажа“
се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 33. В чл. 33 след думата „екипажа“ се
добавя „и обслужващия персонал“.
§ 34. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Страните по трудовото правоотношение не могат да договарят компенсиране
на основния платен годишен отпуск или на
част от него с парично обезщетение, освен в
случаите на предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение.
(2) Страните по трудовото правоотношение
може да се споразумеят ползването на допълнителния платен годишен отпуск или на компенсаторните почивки да се замени изцяло или
отчасти с изплащане на парично обезщетение.
(3) Паричното обезщетение в случаите по
ал. 2 се изчислява на база на основното трудово
и на допълнителните трудови възнаграждения
с постоянен характер.“
§ 35. В чл. 35 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 36. В чл. 35б след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 37. В чл. 35в след думите „член на екипажа“ се добавя „или на обслужващия персонал“,
а думите „членът на екипажа“ се заменят с
„лицето“.
§ 38. В чл. 36 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал “, а думите „екипажа, работещ“ се заменят с „лицата,
работещи“.
§ 39. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „състава на екипажа“ се
заменят със „състава (в т.ч. религията и културните обичаи) на екипажа и на обслужващия
персонал“;
б) в т. 2 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
2. В ал. 2:
а) след думите „(ДВ, бр. 63 от 2005 г.)“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава;
б) създава се изречение второ: „Храната на
борда на морските кораби и на пътническите
кораби, плаващи по вътрешните водни пътища,
се приготвя от лица, притежаващи необходимата квалификация.“
§ 40. В чл. 38 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
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§ 41. В чл. 42 ал. 1 се изменя така:
„(1) Проверка за спазване на изискванията
на чл. 37 и 38 на борда на морските кораби и
на пътническите кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, се извършва при всяко
зареждане с хранителни продукти и вода в
пристанище, но не по-малко от веднъж месечно,
от назначена от капитана на кораба комисия
с председател – старши помощник-капитана
на кораба, в която задължително участва и
главният готвач.“
§ 42. В чл. 43 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 43. В чл. 44 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 44. В чл. 45 след думата „екипажи“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 45. Член 45а се отменя.
§ 46. В чл. 46 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 47. В чл. 47 думите „(ИА „МА“)“ се заличават.
§ 48. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите на временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова
злополука или професионална болест членовете на екипажа и на обслужващия персонал
получават парично обезщетение.“
2. В ал. 2 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Обезщетение се дължи и в случаите
на трайно намалена работоспособност или
смърт на член на екипажа на морски кораб,
настъпили поради общо заболяване, трудова
злополука или професионална болест.“
§ 49. В чл. 50 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 50. В чл. 51 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 51. В чл. 52 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 52. В чл. 54 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 53. В чл. 54а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 54а става ал. 1
и в нея думите „произтичащи от чл. 46, 49, 52
и 54“ се заменят с „произтичащи от чл. 46,
чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 52 и 54“.
2. Създават се ал. 2 – 9:
„(2) В съответствие със Стандарт А4.2.1, ал. 8
от Кодекса към Морската трудова конвенция от
2006 г. работодателят сключва застраховка за
покриване на възможни непредвидени разходи
за обезщетения, произтичащи от чл. 49, ал. 3.
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(3) Документът, удостоверяващ наличието
на валидна застраховка по ал. 2, се съхранява
на борда на кораба заедно с превод на английски език и трябва да съдържа информацията,
посочена в Приложение А4-I към Кодекса към
Морската трудова конвенция от 2006 г. Копие
от документа се поставя на видно и достъпно
за членовете на екипажа място на борда на
кораба. Когато работодателят е сключил повече
от една застраховка по ал. 2 с един или повече
застрахователи, копия от всички документи,
удостоверяващи наличието на такива застраховки, се поставят на видно и достъпно за членовете на екипажа място на борда на кораба.
(4) Предсрочно прекратяване на застраховката по ал. 2 се допуска само в случай че застрахователят е уведомил Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ поне 30 дни по-рано.
(5) Застрахователят, предоставящ покритието
по ал. 2, е длъжен да уведоми Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ за изтеклата
валидност или предсрочното прекратяване на
застраховката.
(6) Работодателят е длъжен предварително
да уведоми членовете на екипажа, че срокът,
за който застраховката по ал. 2 е сключена,
изтича или че същата ще бъде предсрочно
прекратена.
(7) Искането за изплащане на обезщетение по ал. 2 в случай на трайно намалена
работоспособност може да бъде отправено
от заинтересования член на екипажа или от
упълномощено от него лице, а в случаите на
смърт – от наследниците му по закон или по
завещание.
(8) Обезщетението по ал. 2 се изплаща в
пълен размер и незабавно след разглеждане на
искането. По изключение, когато характерът
на трайно намалената работоспособност не
позволява да се определи окончателният размер
на дължимото обезщетение, в полза на члена
на екипажа могат да се извършат едно или
повече частични плащания с цел да се избегне
изпадането му в затруднено положение.
(9) Изплащането на обезщетение по ал. 2
се удостоверява с документ, изготвен съгласно
образеца, съдържащ се в Приложение В4-I към
Кодекса към Морската трудова конвенция от
2006 г.“
§ 54. В чл. 54б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На всеки кораб, плаващ под българско знаме, работодателят има задължение да
приеме и да установи писмени процедури за
разглеждане на индивидуални жалби на борда
на кораба. Процедурите имат за цел справедливо, ефективно и бързо обработване на всяка
жалба, подадена от член на екипажа или на
обслужващия персонал, срещу евентуални
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нарушения на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. – за морски кораби,
или на Европейското споразумение относно
определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден
транспорт, сключено от Европейския съюз за
речно корабоплаване (EBU), Европейската
организация на речните превозвачи (ESO) и
Европейската федерация на работниците от
транспорта (ETF) – за кораби, плаващи по
вътрешните водни пътища.“
2. В ал. 2 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
3. В ал. 3 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
§ 55. В чл. 54в, ал. 6 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 56. В чл. 55, ал. 1, след думите „екипажа
и“ се добавя „на обслужващия персонал“, а
думите „пътниците, намиращи се на борда на
кораба“ се заличават.
§ 57. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „екипажи“ се добавя
„и на обслужващия персонал“, а думите „на
членовете на екипажа“ накрая се заличават;
2. В т. 3 след думата „екипажи“ се добавя
„и на обслужващия персонал“, а думите „за
корабопритежателите и членовете на екипажите“ се заличават.
§ 58. В чл. 58, ал. 2 думите „на море“ се
заменят с „по време на плаване“.
§ 59. В чл. 59 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 60. В чл. 61 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 61. В чл. 62 ал. 2 се отменя.
§ 62. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. Корабопритежателят осигурява на
борда на кораба необходимото работно облекло,
специално работно облекло и лични предпазни
средства за всички членове на екипажа и на
обслужващия персонал, както и животоспасяваща и спасителна екипировка съгласно приложимите за съответния тип кораб правила и
изисквания на международните договори, по
които Република България е страна, или на
вторичното право на Европейския съюз.“
§ 63. В чл. 65 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 64. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Корабопритежателят създава група по
условия на труд на всеки кораб с екипаж от 5
или повече души, в чийто състав се включват
представители на членовете на екипажа и на
обслужващия персонал и представители на
корабопритежателя, преминали обучение.“
2. Алинея 2 се отменя.
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§ 65. В чл. 70 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
2. В т. 5 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
3. В т. 6 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
4. В т. 8 след думата „екипажа“ се добавя
„и на обслужващия персонал“.
§ 66. В чл. 71 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 67. В чл. 74, ал. 3 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 68. В заглавието на раздел III, глава
трета, след думата „екипажа“ се добавя „и на
обслужващия персонал“.
§ 69. Навсякъде в чл. 75 след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 70. В чл. 76 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 71. В чл. 77 след думата „екипажа“ се
добавя „или на обслужващия персонал“.
§ 72. В чл. 78 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 73. В чл. 79 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 74. В чл. 80 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 75. В чл. 81 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 76. В чл. 83, ал. 2 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 77. В чл. 84 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 78. В чл. 86, ал. 3 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 79. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „екипажа“ се добавя
„или на обслужващия персонал“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Участие в разследването на трудови
злополуки;“.
§ 80. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. Установяването, разследването,
регистрирането и отчитането на трудовите
злополуки на борда на кораба се извършват
в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 57, ал. 3 от Кодекса за социално
осигуряване и при спазване на указанията
на Международната организация на труда
(МОТ), като се цели свеждане до минимум
на възможността от повторно възникване на
подобна злополука.“
§ 81. В чл. 105 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 82. В чл. 108 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 83. В чл. 110 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Аварийните пътища, проходи и изходи
се обозначават и маркират в съответствие с
изискванията на:
1. Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS), както е изменена с Протокола от
1988 г., изготвена в Лондон на 1 ноември
1974 г., ратифицирана с указ – ДВ, бр. 61 от
1983 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм., бр. 16,
17, 19, 20, 22, 23 и 24 от 2017 г.), глава II–2,
правило 20 и глава III, правила 9.2.2 и 9.2.3 – за
морски кораби, и
2. Директива на Европейския парламент
и на Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища и за
отмяна на Директива 82/714/ЕИО (2006/87/
ЕО) на Съвета, както е изменена (ОВ, българско специално издание, Глава 07, Том 18,
стр. 0263 – 0265) (Директива 2006/87/ЕО) – за
кораби, плаващи по вътрешни водни пътища.“
§ 84. В чл. 113 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 85. В чл. 115, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „на морски кораби“.
§ 86. В чл. 116 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 87. В чл. 118 думата „грешки“ се заменя
с „възникване на инциденти“.
§ 88. В чл. 119 навсякъде след думата „екипажа“ се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 89. Член 121 се изменя така:
„Чл. 121. На борда на кораба трябва да има
необходимата противопожарна екипировка и
оборудване в съответствие с изискванията на
SOLAS – за морски кораби, и на Директива
2006/87/ЕО – за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.“
§ 90. В чл. 122, ал. 2 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 91. В чл. 126, ал. 2 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 92. В чл. 134, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 93. В чл. 136 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 94. В чл. 138 накрая се поставя запетая
и се добавя „съответно – с изискванията на
Европейското споразумение за международен
превоз на опасни товари по вътрешните водни
пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май
2000 г., ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9
от 2006 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), и правилата
към него“.
§ 95. В чл. 141 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 96. В чл. 144 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
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§ 97. В чл. 145, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 98. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в открито море“ се заменят с „по време на плаване“.
2. В ал. 3 след думите „състава на екипажа“ се добавя „и членовете на обслужващия
персонал“.
§ 99. В чл. 147 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 100. В чл. 149 думите „с Правилата за
превоз на опасни товари по р. Дунав на Дунавската комисия“ се заменят с „с правилата
към ADN“.
§ 101. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. Превозът на насипни товари по
море се осъществява в съответствие с Международния кодекс за превоз на твърди насипни
товари по море (IMSBC Code), а превозът
на зърно – в съответствие с Международния
кодекс за безопасен превоз на насипно зърно,
части от SOLAS.“
§ 102. Член 156 се изменя така:
„Чл. 156. С оглед опазване на живота и
здравето на членовете на екипажа и на други
лица използването на пестициди за обработка
на товарите и корабите се извършва в съответствие със:
1. Препоръките на ИМО за безопасно използване на пестициди на кораб – за морски
кораби;
2. Наредба № 112 от 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация
и обеззаразяване на площи, помещения и
растителна продукция срещу вредители (ДВ,
бр. 87 от 2006 г.) – за корабите, плаващи по
вътрешните водни пътища.“
§ 103. В чл. 157, ал. 3 след думата „SOLAS“
се поставя запетая и се добавя „съответно – на
Директива 2006/87/ЕО“.
§ 104. В чл. 163 след думата „екипажа“ се
поставя запетая и се добавя „обслужващия
персонал“.
§ 105. В чл. 248 думите „Правилата на Дунавската комисия за превоз на опасни товари по
р. Дунав“ се заменят с „правилата към ADN“.
§ 106. В чл. 297 ал. 4 се изменя така:
„(4) Отстраняването на събраните сантинни
води се извършва в съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол
от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември
1973 г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 94
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от 2004 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) – за морски
кораби, съответно с Правилата за плаване по
река Дунав, приети с Постановление № 83 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от
2013 г.) – за корабите, плаващи по вътрешните
водни пътища.“
§ 107. В чл. 336, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 108. В чл. 337 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 109. В чл. 338, ал. 1 след думата „екипажа“
се добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 110. В чл. 340 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 111. В чл. 342 след думата „екипажа“ се
добавя „и на обслужващия персонал“.
§ 112. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Корабопритежателят“
се добавя „на морски кораб“.
2. В ал. 2 думата „кораба“ се заменя с
„морски кораб“.
3. В ал. 3 думата „кораба“ се заменя с
„морски кораб“.
4. В ал. 4 думата „кораба“ се заменя с
„морски кораб“.
§ 113. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 1 се отменя;
б) създават се т. 14 и 15:
„14. „Мобилен работник“ е всеки работник, нает на работа като член на пътуващия
персонал в предприятие, което превозва пътници или стоки по вътрешни водни пътища.
Физическите лица – корабопритежатели, в
сектора на вътрешния воден транспорт не
се считат за мобилни работници, независимо че могат да имат статут на такива в
собственото си предприятие.
15. „Мобилен работник на смени“ е всеки
мобилен работник, който е вписан в график
за работа на смени.“
2. Създава се § 1в:
„§ 1в. Наредбата въвежда изискванията на
Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 г. за прилагане на Европейското
споразумение относно определени аспекти на
организацията на работното време в сектора
на вътрешния воден транспорт, сключено от
Европейския съюз за речно корабоплаване
(EBU), Европейската организация на речните
превозвачи (ESO) и Европейската федерация
на работниците от транспорта (ETF) (ОВ, L
367 от 23 декември 2014 г.).“
§ 114. Създава се приложение № 1а към
чл. 21, ал. 2:

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

„Приложение № 1а
към чл. 21, ал. 2
График на работното време и почивките на членовете на екипажа и на обслужващия персонал на
борда на кораба
Име на кораба ......................................................................................................................................................
Знаме на кораба ...................................................................................................................................................
УЕИН/ENI ...........................................................................................................................................................
Последна актуализация на графика .................................................................................................................
от (............................) до (.......................) страници
Минимален брой часове в почивка:
Минималният брой часове в почивка не може да бъде по-малко от 10 часа за период 24 часа и
84 часа за всеки 7-дневен период
Други изисквания: ...............................................................................................................................................
Подпис и печат на капитана: ............................................................................................................................
№
Име,
Длъжност
Работни часове всекидневно
по презиме,
по време на плаване
в пристанище
ред фамилия
на вахта
от
до

извън
вахта
от
до

на вахта
от
до

извън
вахта
от
до

Коментари Общо часове почивка
по време в пристана плаване
нище
почивка
почивка

1.
2.

“
§ 115. В приложение № 2 към чл. 22, ал. 1
и чл. 28, ал. 1 след думите „ИМО номер“ се
поставя наклонена черта и се добавя „УЕИН“,
а след думата „екипажа“ се поставя наклонена
черта и се добавя „обслужващия персонал“.
§ 116. Приложение № 3 към чл. 63 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 117. В чл. 2 от Наредбата за задължително
застраховане на работниците и служителите
за риска „Трудова злополука“, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм.,
бр. 68 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от
2010 г.), се създава ал. 3:
„(3) Не подлежат на задължително застраховане по реда на наредбата за риска
„Трудова злополука“, вследствие на който са
настъпили трайно намалена работоспособност или смърт, членовете на екипажите на
морски кораби, попадащи в обхвата на Морската трудова конвенция от 2006 г., приета в
Женева на 23 февруари 2006 г., ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 42 от 2009 г. (ДВ, бр. 76
от 2013 г.).“
За министър-председател:
Екатерина Захариева
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
ОТ 1 МАРТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2018 г. за честване на 140-годишнината
о т Р уско-т у рск ат а освобод и т е л на вой на
(1877 – 1878) и възстановяването на българската държавност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата за
2018 г. в размер 51 000 лв. за осъществяване на
концерт, свързан с честванията на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война
(1877 – 1878) и възстановяването на българската
държавност.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка
на преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в
страната и в чужбина и достъп до качествено
художествено образование“, бюджетна програма
„Подпомагане развитието на българската култура
и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“ по бюджета на Министерството
на културата за 2018 г.
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Чл. 3. (1) Министърът на културата да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) 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 културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2284

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДОГОВОР

за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Репуб
лика Македония
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 18 януари 2018 г. – ДВ,
бр. 9 от 2018 г. В сила от 14 февруари 2018 г.)
Република България и Република Македония (наричани по-нататък общо „Договарящи
се страни“),
Изхож дайки от общия стремеж за понататъшно развитие на добросъседството,
приятелството и сътрудничеството между
двете държави,
Дълбоко убедени в необходимост та от
развитие на сътрудничеството на базата на
взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на
интересите на техните държави,
Вярвайки, че всестранното развитие и
задълбочаване на приятелските, добросъседск ите отношени я меж д у тя х отговаря
на интересите на народите на Република
България и Република Македония,
Убедени в необходимостта от укрепване
на сигурността и мира, сътрудничеството и
доверието в Югоизточна Европа,
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Приветствайки стремежа на Република
Македония за интеграция в европейските и
евроатлантическите структури,
Вярвайки, че конструктивният диалог по
всички аспекти на двустранните отношения,
как то и по региона лни и меж д у народни
въпроси, ще допринесе за по-нататъшното
развитие на връзките между двете държави
на равноправна основа,
По т върж да ва й к и фу н да мен т а л но т о
значение на Съвмест ната дек лараци я от
22 февруари 1999 г. в отношенията между
двете държави,
Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,
Зач и т а й к и п ри н ц и п и т е на Ус т а ва на
Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа, както и демократичните принципи, залегнали в актовете
на Съвета на Европа,
се договориха за следното:
Член 1
Двете Договарящи се ст рани ще развиват всестранни отношения помеж ду си
в съответствие с основните принципи на
международното право и добросъседството.
Член 2
1. Двете Договарящи се страни ще си
сътрудничат в рамките на Организацията на
обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на
Европа и други международни организации
и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта
на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка
на Република Македони я за присъедин яването є към Европейския съюз и НАТО.
Българската страна ще споделя своя опит с
цел да съдейства на Република Македония да
изпълни необходимите критерии за членство
в Европейския съюз и ще подкрепя Репуб
лика Македония за получаване на покана
за членство в НАТО съгласно съответните
решения от срещите на върха на НАТО.
Член 3
Д ве т е Дог оваря щ и с е с т ра н и ще с ъдействат за развитието на сътрудничеството
между държавите от Югоизточна Европа, за
укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването
на регионални проекти като част от процеса
за създаване на единна Европа.
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Член 4
1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между
представителите на органите на държавната
власт на различни равнища за развитието на
приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете
държави.
Член 5
Имайки предвид географската си близост,
двете Договарящи се страни ще се стремят
да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия
за осигу ряване на възможно най-широко
движение на стоки, услуги и капитали. Те
ще насърчават взаимните инвестиции и ще
осигуряват тяхната защита.
Член 6
Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен,
както и развитието на подходящи форми на
сътрудничество в областта на туризма.
Член 7
1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните
връзки и другите комуникации помежду им,
вк лючително в рамките на регионалните
инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се
стремят към облекчаване на митническите
и граничните формалности за пътниците и
стоките, които се придвижват помежду им.
Член 8
1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалната
политика и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от
влизането на този договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете
Договарящи се страни създават на паритетен
принцип Съвместна мултидисциплинарна
експертна комисия по исторически и образователни въпроси, за да допринесе за
обективното, основаващо се на автентични
и основани на доказателства исторически
извори, научно тълкуване на историческите
събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегоден
доклад за своята работа.
3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни
чествания на общи историческ и събити я
и личности, насочени към у крепване на
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добросъседските отношения в духа на европейските ценности.
Член 9
Двете Договарящи се страни ще полагат
усили я за свободно разпростран яване на
информация, като насърчават и развиват
сътрудничеството в областта на средствата
за масово осведомяване чрез използване на
възможностите на съвременните комуникационни средства. Двете Договарящи се
страни се ангажират в защита на авторските
и интелектуалните права на творците от
двете държави.
Член 10
Двете Договарящи се страни ще разширяват сът рудничеството си в правната и
консулската област, по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни
и социални проблеми на техните граждани.
Член 11
1. Нито една от Договарящите се страни
няма да предприема, подтиква и поддържа
действия, насочени срещу другата държава,
които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни
няма да допуска нейната територия да бъде
използвана срещу другата от организации
и групи, които имат за цел извършването
на подривни, сепаратистки и застрашаващи
спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и
няма да предявяват териториални претенции
една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има
право да защитава правата и интересите на
своите граждани на територията на другата
страна в съответствие с меж дународното
право.
5. Република Македония потвърждава, че
нищо от нейната Конституция не може и не
трябва да се тълкува, че представлява или
някога ще представлява основа за намеса
във вътрешните работи на Република България с цел защита на статута и правата на
лица, които не са граждани на Република
Македония.
6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване
на недобронамерена пропаганда от страна на
институции и агенции и ще обезкуражават
дейности на частни субекти, насочени към
подстрекателство на насилие, омраза или
други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.
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Член 12
1. В рамките на 3 месеца от влизането в
сила на този Договор двете Договарящи се
страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от минист рите на външните
работи на двете Договарящи се страни и
включва висши официални представители
на двете държави.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път
годишно с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки
за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по
време на изпълнението на Договора въпроси.
Всяка от Договарящите се страни може при
необходимост да предложи организирането
на допълнителни срещи на Съвместната
междуправителствена комисия.
Член 13
1. Този Договор подлежи на ратификация
съгласно конституционните изисквания на
Договарящите се страни. Този Договор влиза
в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящи
се страни и остава в сила за неопределен
период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян
с писменото съгласие между двете Договарящи се страни. Измененията се договарят
по дипломатически път и влизат в сила в
съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да
прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща
се страна. Договорът ще престане да бъде в
сила една година след датата на получаване
на това уведомление.
Член 14
Този Договор по никакъв начин няма да
бъде тълкуван така, че да противоречи на
двустранни или многостранни договори, по
които двете Договарящи се страни са страни.
Подписан в Скопие на 1 август 2017 г.
в два оригинални екземпляра, всеки един
на официалните езици на Договарящите се
страни – български език съгласно Конституцията на Република България и македонски
език съгласно Конституцията на Република
Македония, като и двата текста имат еднаква сила.
За Република
България:
Бойко Борисов,
министър-председател

2122

За Република
Македония:
Зоран Заев,
председател на
правителството
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 5 от 2014 г. за строителството
в горските територии без промяна на предназначението им (обн., ДВ, бр. 68 от 2014 г.;
изм., бр. 106 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 след думите „чл. 153,
ал.1“ се добавя „от“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думите „чл. 61,
ал. 1“ се добавя „от“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 след думите „чл. 54,
ал. 1“ и „чл. 153, ал. 1“ се добавя „от“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 54, ал. 1“ се
добавя „от“.
2. В ал. 2 думите „чл. 58 и чл. 59, ал. 2 ЗГ“
се заменят с „чл. 58 и чл. 59, ал. 2 от ЗГ“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 54, ал. 1, т. 3,
букви „б“ – „е“ се добавя „от ЗГ“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 56“ се добавя
„от“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 54, ал. 1“ и
„чл. 111“ се добавя „от“.
2. В ал. 2 думите „схеми и“ се заличават,
а след думите „чл. 125“ се добавя „от“.
3. В ал. 3 думите „чл. 55 ЗГ“ се заменят
с „чл. 55 от ЗГ“, а думите „чл. 59, ал. 2 ЗГ“
се заменят с „чл. 59, ал. 2 от ЗГ“.
4. В ал. 4 след думите „чл. 54, ал. 1, т. 3,
букви „б“ – „е“ се добавя „от ЗГ“, а след
думите „чл. 54, ал. 3“ се добавя „от“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „чл. 54, ал. 1, т. 3,
букви „б“ – „ж“ се добавя „от ЗГ“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Дворът за застрояване на фермите за
отглеждане на дивеч не може да отстои на
по-малко от 500 м от населени места и от
животновъдни стопанства.“
§ 8. В чл. 9, ал. 1 след думите „чл. 54,
ал. 1“ се добавя „от“.
§ 9. В чл. 10 след думите „чл. 54, ал. 1“
се добавя „от“.
§ 10. В чл. 11 след думите „чл. 153, ал. 1“
се добавя „от“.
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „постройки с временен
статут“ се заменят със „сгради“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „постройки с
временен статут“ се заменят със „сгради“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. декларация с нотариална заверка на
подписа на съсобственик, притежаващ повече
от половината от общия имот;“
в) в т. 3 думите „Закона за горите“ се
заменят със „ЗГ“;
г) в т. 4 след думите „чл. 163“ се добавя
„от“;
д) в т. 5 след думите „общинския съвет“
се добавя „или писмено съгласие от кмета
на общината, в случай че е упълномощен
от общинския съвет“.
3. В ал. 3 думите „постройки с временен
статут“ се заменят със „сгради“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 153, ал. 1“ се
добавя „от“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 101, ал. 3“ се
добавя „от“, а думите „трасето преминава
през чужд имот“ се заменят със „се засягат
чужди имоти“.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думите
„упълномощен негов представител“ се добавя „или от друго заинтересовано лице по
чл. 12, ал. 2“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „копие от“ се заличават.
3. В ал. 2, т. 4 думите „срок за започване
и срок за завършване на изграждането“ се
заменят със „срок за изпълнение“.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 6 се изменя така:
„6. срок за изпълнение“.
2. В ал. 5 абревиатурата „АПК“ се заменя
с „А дминист ративнопроцесуа лни я кодекс
(АПК)“.
3. В ал. 6 думите „А дминистративнопроцесуалния кодекс“ се заменят с „АПК“.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „чл. 13,
ал. 1“ се добавя „или за изграждането на
съоръженията по чл. 13, ал. 2“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ след думите „чл.101, ал. 3“
се добавя „от“;
б) в буква „г“ думата „ширината“ се заменя с „широчината“, а в края на текста се
поставя запетая и се добавя „а при наклон
на терена над 45 % – до 10 м;“.
3. В т. 2:
а) основният текст се изменя така:
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„2. временните въжени линии – разстоянията между просеките да не е по-малко
от 60 м в зависимост от релефа на терена и
вида на сечта, а широчината на просеките,
измерена меж ду короните на оставащите
дървета, е:“;
б) създава се буква „в“:
„в) за ветрилообразно разположени просеки на късометражни и дългометражни
въжени линии разстоянията между закотвянията на съседните трасета е не по-малко от:
– 120 м за късометражните въжени линии;
– 200 м за дългометражните линии.“
4. В т. 3 след думите „чл. 101, ал. 3“ се
добавя „от“.
5. В т. 7 абревиатурата „ИАРА“ се заменя
с „Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури“.
6. В т. 8 след думите „чл. 54, ал. 1, т. 3,
буква „б“ се добавя „от“.
§ 16. В чл. 20, ал. 1 след думите „до 300 м“
съюзът „и“ се заличава.
§ 17. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кръстовищата на горски пътища с
републикански и местни пътища и железопътни линии, когато са доп устими, се
разрешават, проектират и изгра ж дат при
спазване на изискванията на съответните
наредби по чл. 35 и 36 от Закона за пътищата
и по чл. 30, ал. 1 от Закона за железопътния
транспорт. “
§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Закона за горите“ се
заменят със „ЗГ“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) На неерозиращи терени с нак лон
над 40%, когато добитата дървесина гравитира към един временен склад, се допуска
изграждане на тракторни пътища с разстояния между тях в долната част на склона,
по-малки от 40 м.“
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Закона за горите“ се
заменят със „ЗГ“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) На неерозиращи терени с наклон над
40 %, когато добитата дървесина гравитира
към един временен склад, се допуска изграждане на коларски пътища с разстояния
между тях в долната част на склона, помалки от 40 м.“
§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „чл. 54, ал. 1, т. 3,
букви „б“ – „ж“ се добавя „от“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Ловностопански съоръжения“ са базите за интензивно стопанисване на дивеча,
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оградените площи, ловни заслони и капаните
за улов на едър дивеч.“
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Настилка“ е система от конструктивни
пластове на пътното покритие.“
4. В т. 17 след думите „чл. 95, ал. 2, т. 4“
се добавя „от“.
5. Създава се т. 19:
„19. „Неерозиращи терени“ са терени без
ерозия или с ерозия до 2-ра степен.“
§ 21. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите „Закона за горите“ се
заменят със „ЗГ“.
2. В § 6 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът
на земеделието, храните и горите“.
Министър на земеделието, храните и горите:
Румен Порожанов
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Николай Нанков
2047

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 75
от 15 февруари 2018 г.

за изменение и допълнение на Общитe правила
за условията за доставяне на пощенските пратки и пощенските колети (ДВ, бр. 45 от 2010 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. Създава се нов чл. 6а със следното
съдържание: „Непрепоръчани и препоръчани
пощенски пратки, адресирани до малолетни
и/или непълнолетни, се връчват на родителите или настойниците им срещу документи,
удостоверяващи това им качество.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Решението е прието на основание
чл. 36, ал. 2 от Закона за пощенските услуги.
Председател:
Росен Желязков
1830

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА
АКРЕДИТАЦИЯ“
ПРОЦЕДУРА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
BAS QR 2, версия 7, ревизия 6
от 1 март 2018 г.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Процедурата за акредитация (процедура)
е разработена на основание Закона за националната акредитация на органи за оценка на
съответствието (ЗНАООС) и БДС EN ISO/
IEC 17011:2006.
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Изпълнението на процедурата гарантира
извършване на акредитацията при спазване
принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, равнопоставеност,
недопускане на конкуренция и опазване на
производствената и търговската тайна.
Този документ се прилага за всички ООС,
вк лючително медицинск и лаборатории и
проверяващи по околна среда, извършващи
дейност както в регулирани, така и в нерегулирани области и които са акредитирани
или желаят да се акредитират.
Настоящата процедура действа съвместно
с други документи от системата за управление
на Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) и документи и
ръководства, посочени в т. 3 на процедурата.
Всички необходими за акредитация документи, предназначени за ООС, се публикуват
на български и английски език на страницата
на агенцията в интернет: http://www.nab-bas.bg/.
Такива са:
• П роцедура за акредитация BAS QR 2;
· П равила за работа на Комисия по акредитация BAS QR 3;
· П равила за работа на Комисия по възражения BAS QR 4;
· Правила за ползване на акредитационния
символ на ИА БСА BAS QR 5;
· П равила за работата на ТК А BAS QR 6;
· Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
· П равила за работата на Съвета по акредитация BAS QR 10;
· П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
· П роцедура за уреждане на жалби BAS
QR 25;
· П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
· И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
· К ритични ЕА сектори в областта на
акредитация на органи по сертификация на системи за управление BAS QI 2
приложение 1;
· К ритични ЕА сектори в областта на акредитация на органи по сертификация
на системи за управление на околната
среда BAS QI 2 приложение 2;
· И нструкция за критериите и методите на
акредитация и надзор на проверяващи по
околната среда съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 на Европейския парламент
и на Съвета, BAS QI 4;
· И нст ру к ци я за етично поведение на
слу ж ителите от администраци ята на
ИА БСА BAS QI 11;
· И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент
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(ЕС) № 600/2012 на Комисията относно
проверката на докладите за емисии на
парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на
проверяващи органи съгласно Директива
2003/87/ЕО, BAS QI 12;
· И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органи за
сертификация на биологични продукти
съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и
Регламент (EC) № 889/2008 на Комисията
BAS QI 19.
Документите са валидни от датата на утвърждаване, отбелязана на първа страница
на документа, освен ако изрично не е определено друго. Промените в документа се
отбелязват с наклонен шрифт в съответната
ревизия. Когато промените са над 80 %, се
издава нова версия с нормален шрифт. При
позоваване на документите се изписва пълната
им идентификация със съответната версия и
ревизия. Изключение се допуска в случаите,
когато датата на позоваване може да се определи точно и се има предвид актуалната към
тази дата версия и ревизия. Когато ИА БСА
се позовава на документ от Системата си за
управление, използва кратка идентификация
без версия и ревизия, като се има предвид,
че използва последната валидна ревизия на
документа, освен ако не е посочено друго с
преходен период.
При документи, които са публикувани на
български и английски език, определяща е
версията на български език.
За цели т е на нас т оящ и я док у мен т се
прилагат определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и определенията на
хармонизираните стандарти, данни за които
са публикувани в „Официален вестник“ на
Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
В този документ под „процедура за акредитация“ се разбират всички дейности,
извършвани от ИА БСА по предоставяне на
акредитация, преакредитация и разширяване
на акредитация.
2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ПО АКРЕДИТАЦИЯ НА ИА БСА
ИА БСА е националният орган по акредитация на Република България в съответствие
с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета.
ИА БСА е единственият орган в Република България, който има право да извършва
акредитация на органи, които извършват
дейности по оценяване на съответствието или
други дейности, за които се прилагат схеми
за акредитация, определени с нормативен акт.
Агенцията е юридическо лице със седалище
София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката.
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ИА БСА извършва дейност по акредитация на:
· Л аборатории за изпитване, включително
медицински лаборатории;
· Л аборатории за калибриране;
· О рганизатори на изпитвания за пригодност (РТ провайдъри);
· О ргани за контрол;
· О ргани по сертификация на продукти,
включително за биологично производство
и биологични продукти;
· В ерификационни органи;
· О ргани по сертификация на системи за
управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, ISO 22000 и ISO/IEC 27001, ISO
50001, ISO 39001;
· О ргани по сертификация на лица;
· П роверяващи по околна среда (EMAS).
Обхватът на дейност та на И А БСА се
актуализира по реда на Процедура за нови
дейности BAS QR 17 след одобрение от Съвета
по акредитация.
ИА БСА е пълноправен член на ЕА и
има Многостранно споразумение за взаимно
признаване на схемите по акредитация за
следните области:
· К алибриране;
· И зпитване, включително медицински
лаборатории;
· О ргани за контрол;
· С ертификация на продукти, включително
за биологично производство и биологични
продукти;
· С ертификация на лица;
· С ертификация на системи за управление;
· В ерификационни органи.
ИА БСА е пълноправен член на ILAC със
статут по многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – ILAC MR A, за следните области:
· К алибриране;
· И зпитване;
· Медицински лаборатории;
· О ргани за контрол.
ИА БСА е пълноправен член на IAF със
статут по многостранното споразумение за
взаимно признаване на схемите по акредитация – IAF MLA, за следните области:
· С ертификация на лица;
· Сертификация на системи за управление
(ISO 9001, ISO 14001);
· Сертификация на продукти.
ИА БСА в качеството си на Национален
орган по акредитация, който е отговорен за
акредитацията на проверяващи по околна
среда (ПОС) и за надзора върху дейностите,
извършени от ПОС в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, участва в заседания
на Форум на органите по акредитация и
лицензиращите органи (FALB) и е обект на
партньорска оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околна среда.
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3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
В този документ изисквания за акредитация
означава съвкупност от критерии за акредитация (т. 3.1), интерпретации и ръководства
(т. 3.2) и правила за акредитация (т. 3.3).
Кандидатите за акредитация и акредитираните ООС трябва да удовлетворяват изискванията за акредитация. Неспазването на
изискванията за акредитация може да доведе
до ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията,
спиране, отнемане или отказ от акредитация.

Дейности

Хармонизирани стандарти, документи с допълнителни изисквания
и нормативни актове
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3.1. Критерии за акредитация
Критериите за акредитация, въз основа на
които ИА БСА осъществява дейността си,
са определени в хармонизирани стандарти,
данни за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съгласно
чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008, в схеми
за акредитация, определени с нормативен акт,
и в секторни схеми за акредитация.
Критериите за акредитаци я по видове
органи за оценяване на съответствието са
посочени в следващата таблица:

Обхват на дейност на
ООС

Списък на приложими за
процеса ръководства/външни
документи

БДС ЕN ISO/IEC 17025

Всички области

Приложение BAS QR 2 – Калибриране (ПрBASQR2-ЛК)

Изпитване, включ и т е л н о м ед и- БДС EN ISO/IEC 17025
цинск и лабора- БДС EN ISO 15189
тории

Всички области

Приложение BAS QR 2 – изпитване (ПрBASQR2-ЛИ)

Калибриране

Организатори на
и з п и т в а н и я з а БДС EN ISO/IEC 17043
пригодност (РТ
провайдъри)

Всички области

Контрол

Всички области

БДС EN ISO/IEC 17020

Сертификация на БДС EN ISO/IEC 17065
продукти

Приложение BAS QR 2 – РТ провайдъри (ПрBASQR2-РТ)

Приложение BAS QR 2 – контрол
(ПрBASQR2-ОК)

Всички продукти, за ко- Приложение BAS QR 2 – Сертиито са налице норма- фикация на продукти
тивни документи (стан- (ПрBASQR2-ОСП)
дарт, техн. спецификация,
практики и нормативни актове), определящи
критериите, по които се
оценяват продуктите
Биологично производство и биологични продукти
ISO 9001
ISO 14001

БДС EN
Сертификация на
ISO/IEC 17021-1
системи за упраISO/IEC 27006
вление
ISO/TS 22003

Приложение BASQR 2 – системи
(ПрBASQR2-ОСС)

OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 50001
ISO 39001

Сертификация на
БДС EN ISO/IEC 17024
лица

Всички области

Приложение BASQR 2 – Сертификация на лица (ПрBASQR2-ОСПл)

БДС EN ISO/IEC 17021
Проверяващи по
Регламент (ЕО) №
околна среда
1221/2009

Всички области

Приложение BAS QR 2 – EMAS
(ПрBASQR2-EMAS)

Верификационни БДС EN ISO 14065
органи
Регламент (EС)
№ 600/2012
Регламент (ЕС)
№ 757/2015

Приложение I
Регламент (EС)
№ 600/2012

При ложение BAS QR 2 – ВО
(ПрBASQR2-ВО)
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3.2. И нтерпретации и ръководства
ООС трябва да разполагат с всички приложими към критериите по т. 3.1 документи,
да ги познават и да ги спазват.
Към тези документи се отнасят и ръководства и други интерпретационни документи на
EA, IAF, ILAC и други оторизирани органи,
както и интерпретационни документи (Решения), утвърдени по предложения на Техническите комитети по акредитация (ТК А).
Приложимите при акредитация на ПОС
документи се предоставят при поискване от
деловодството на ИА БСА.
Ръководствата на ЕА, ILAC и IAF могат
да се намерят на английски език в съответните интернет страници, посочени по-долу
на английски език, или от ИА БСА.
EA – www.european-accreditation.org;
· I LAC – www.ilac.org;
· I AF – www.iaf.nu.
Списъци на всички приложими за процеса на акредитация ръководства/външни
документи по видове области на акредитация
като приложения към BAS QR 2 (описани
в таблица по т. 3.1), както и утвърдените
решения на ТК А се публикуват в интернет
страницата на ИА БСА.
3.3. П равила за акредитация
В допълнение към критериите за акредитация т. 3.1 и интерпретации и ръководства
т. 3.2, които трябва да бъдат приложени от
ООС, изискванията за акредитация включват и документи (правила) от системата за
управление на ИА БСА, като:
a) П роцедура за акредитация BAS QR 2;
b) П равила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА BAS QR 5;
c) Ценоразпис на услугите по акредитация
BAS QR 8;
d) П роцедура за провеждане на междулабораторни сравнения и изпитвания за
пригодност BAS QR 18;
e) П р о ц ед у р а з а у р е ж д а н е н а ж а л б и
BAS QR 25;
f) П роцедура за прилагане на политиката
за проследимост на ИА БСА BAS QR 27;
g) И нструкция за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи
фактори с BAS QI 2;
h) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на проверяващи по околната среда съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския
парламент и на Съвета, BAS QI 4;
i) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на верификационни органи съгласно Регламент
(ЕС) № 600/2012 на Комисията относно
проверката на докладите за емисии на
парникови газове и на док ладите за
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тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно
Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, BAS QI 12;
j) И нструкция за критериите и методите
на акредитация и надзор на органи за
сертификация на биологични продукти
съгласно Регламент (EC) № 834/2007 и
Регламент (EC) № 889/2008 на Комисията, BAS QI 19.
3.4. Промени в изискванията за акредитация
При промяна в изискванията за акредитация ИА БСА уведомява заинтересованите
потребители на услугите по акредитация
и определя подходящ преходен период за
привеждане на дейностите на ООС в съответствие с промените. ИА БСА се стреми да
следва определен от EA, ILAC, IAF или други
оторизирани органи преходен период, но при
необходимост преходен период може да бъде
определен и от агенцията след съгласуване
със заинтересованите страни.
В края на преходния период акредитираните ООС трябва да са привели своите дейности в съответствие с промените, в противен
случай ИА БСА ще констатира неизпълнение
на изискванията за акредитация.
При постъпване в ИА БСА на писмено
уведомление от ООС във връзка с негово
решение да не приложи новите изисквания
за акредитация ИА БСА ще следва процедура
по отнемане на акредитацията.
3.5. Потребители на услугите по акредитация
Акредитация могат да получат юридичес
ки лица/еднолични търговци, установени:
· н а територията на Република България;
· в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна
по Споразу мението за Европейското
и коном и че ско п р о с т ра нс т во, и л и в
Конфедерация Швейцария;
· в трети държави.
ИА БСА се води от принципите за избягване дублирането на дейности по акредитация
по отношение на чуждестранни ООС, които
са организации или част от организации,
разположени и юридически регистрирани
извън територията на Република България.
А г ен ц и я т а и зв ърш ва а к р ед и т а ц и я на
ООС извън територията на Република България при спазване на Трансграничната си
политика по акредитация, която се отнася
до и отговаря на чл. 7 от Регламент (EO)
№ 765/2008, ЗНАООС, на изискванията на
ЕА (EA-2/13) IAF (IAF GD 3, IAF MD 12) и
ILAC (ILAC G 21).
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И А БСА не извършва акредитаци я на
ООС, установени в други държави – членки
на Европейския съюз, страна по Споразумен ие т о за Европейско т о и коном и ческо
пространство или в Конфедерация Швейцария или трети държави при спазване на
трансграничните политики на ILAC и IAF,
с изключение на случаите, когато:
– Националният орган по акредитация
на държавата членка, в която кандидатът
за акредитация е установен, не е преминал
успешно партньорска оценка по отношение
на дейности, за които ООС кандидатства за
акредитация;
– Националният орган по акредитация на
държавата членка, в която кандидатът за акредитация е установен, не извършва дейности
по акредитация, за които се кандидатства.
В посочените по-горе слу чаи И А БСА
уведомява НОА на държавата членка, в която
кандидатът за акредитация е установен, за
полученото заявление и предлага сътрудничество с местния орган за извършване на
оценката в съответствие с трансграничната
си политика за акредитация, основана на EA
2/13, на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 765/2008,
ЗН АООС и на изискванията на ЕА (EA2/13), IAF (IAF GD 3, IAF MD 12) и ILAC
(ILAC G 21).
3.6. И нформационна система
ИА БСА поддържа информационна система, обслужваща дейността по акредитация.
Политиката на агенцията по отношение на
информираността на клиентите и заинтересованите от акредитацията среди се реализира освен чрез Съвета по акредитация чрез
Официален бюлетин и интернет страница.
Всеки кандидат за акредитация или акредитиран орган за оценка на съответствието
може да поиска и получи необходимата му
информация и чрез посещение в офиса на
агенцията, по поща, e-mail или факс.
3.6.1. О фициален бюлетин на ИА БСА
ИА БСА издава Официален бюлетин, в
който се публикуват европейски и международни новини, свързани с дейностите по
акредитация. Бюлетинът може да съдържа
и политики и документи на ИА БСА, отнасящи се до ползвателите на акредитацията,
както и всяка друга информация, имаща
отношение към процеса по акредитация по
преценка на редакционната колегия.
3.6.2. И нтернет страница
ИА БСА поддържа страница в интернет
на адрес http://www.nab-bas.bg/, на която:
· о бявява данните от публичния регистър
на лицата с предоставена, ограничена,
временно ограничена, спряна или отнета

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

акредитация и публичен регистър на
проверяващите по околна среда;
· п убликува информация за националните
органи по акредитация, отговарящи на
изискванията на чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС;
· в рубрика „Обяви и съобщения“ публ и к у ва с ъобщен и я до а к ред и т и ра н и
или кандидати за акредитация лица,
неоткрити, отказали да получат или непотърсили кореспонденция от ИА БСА;
в същата рубрика при проблемна кореспонденция/комуникация публикува
всички важни съобщения, за които има
задължения да отговори в срок;
· д опълва и актуализира с материали,
имащи отношение към акредитацията.
4. ПРОЦЕС НА АКРЕДИТАЦИЯ
Процесът на акредитация включва следните етапи, описани подробно по-нататък в
процедурата:
· Подаване на заявление и откриване на
процедура (т. 4.1);
· П редварително проучване (т. 4.2);
· О ценка на място (т. 4.3);
· Р ешение (т. 4.3.7);
· Поддържане на акредитацията (т. 5).
Етапите на процедурата за акредитация се
изпълняват, след като са изплатени всички
финансови задължения от страна на ООС
към ИА БСА по предишна акредитация, ако
е приложимо и по предходни етапи на текуща
процедура за акредитация съгласно Ценоразпис на услугите на ИА БСА, BAS QR 8.
Официа лни ят език, на който протича
п роцед у рата за а к ред и та ц и я на ООС, е
български. В случай че кандидатът за акредитация е чуж дестранен ООС, който е
организация или част от организация, разположена извън територията на Република
България, процедурата за акредитация се
провежда на английски език или друг език
след допълнително договаряне с кандидата.
4.1. Подаване на заявление и откриване
на процедура за акредитация
4.1.1. Подаване на заявления за акредитация
Дейността по акредитация се основава
на писмено заявление за акредитация на
кандидатстващия ООС. Писмено заявление
може да подаде всеки ООС, който не е в процедура за акредитация, преакредитация или
разширяване на акредитацията. Всеки ООС
може да кандидатства за преакредитация или
разширяване на обхват на акредитация, ако
не е със спряна или временно ограничена
акредитация или не е в процедура по спиране, ограничаване или отнемане.
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Кандидатът за акредитация подава заявление за акредитация*, съдържащо приложимите
формуляри и документи, надлежно попълнени
и подписани от посоченото в тях лице. Формулярите за акредитация се публикуват на
интернет страницата на агенцията.
Заявлението за акредитация е комплект
от документи, съдържащ декларация, с която
заявителят се задължава да спазва изискванията за акредитация, предвидените срокове и
правилата на агенцията. Комплектът от документи съдържа и всички документи, изброени
в списъците по-долу по видове дейности, представени на хартиен и на електронен носител:
BAS QF 2.1 С писък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на лаборатория
за изпитване;
BAS QF 2.2  С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на лаборатория за
калибриране;
BAS QF 2.3  С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на орган по сертификация на продукти;
BAS QF 2.4 С писък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сер т ифика ц и я на сис т ем и за
управление;
BAS QF 2.5 С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на верификационни
органи;
BAS QF 2.6  С писък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на органи по
сертификация на лица;
BAS QF 2.7 Списък на необходими документи,
приложими към заявление за акредитация на органи за контрол;
BAS QF 2.12 С писък на необходими документи, приложими към заявление за
акредитация на проверяващи по
околна среда;
BAS QF 2.14 С писък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на медицински
лаборатории;
BAS QF 2.15 С писък на необходими документи, приложими към заявление
за акредитация на организатори
за изпитвания за Пригодност
(РТ провайдъри).
*Заявление за акредитация – заявление за акредитация, преакредитация или разширяване на обхвата
на акредитация в зависимост от конкретния случай.

Заявлението за акредитация изисква и
препраща към формуляри и документи с
информация за:
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a) о бща характеристика на ООС, включително юридическо лице, име, адреси,
правен статут и човешки и технически
ресурси;
b) о бща информация, засягаща ООС, като
например неговите дейности, взаимоотношение в рамките на юридическото
лице и адреси на всичките му физически местонахождения, които ще бъдат
покрити от обхвата на акредитацията;
c) я сно дефиниран и заявен обхват на акредитацията (описание на услугите за
оценка на съответствието, които ООС
ще предоставя, и списък със стандарти,
нормативни актове, методи и процедури,
за които ООС кандидатства за акредитация, включително ограничение на
неговата способност, ако е приложимо);
d) у частия в междулабораторни сравнения/изпитвания за пригодност, където
е приложимо;
e) п ритежавани акредитации, ако е приложимо.
Пълният комплект от документи, включващ
заявлението за акредитация и приложимите
към него документи/записи, се подава в ИА БСА
на електронен носител, като попълнените формуляри за кандидатстване на ИА БСА (BASформи) се представят и на хартиен носител
в оригинал.
Документите/записите на електронен носител трябва да бъдат записани като отделни
файлове, които са идентифицирани с наименование на документа и структурирани по раздели.
Формулярите за кандидатстване на ИА БСА
(BAS-форми) на електронния носител трябва да
бъдат записани в оригиналния файлов формат
на формулярите на ИА БСА.
Комплектът от документи трябва да бъде
съпроводен от пълен опис на хартиен носител,
заверен с подпис и печат на представител на
юридическото лице.
Заявлението за акредитация с приложимите
документи/записи (комплект от документи на
хартиен и на електронен носител) може да
бъде подадено чрез поща или в деловодството
на ИА БСА.
4.1.2. Оценка на възможностите за изпълнение и проверка на заявлението
В срок до 30 дни от подаване на заявлението
агенцията извършва оценка на възможностите
си и компетентността си за неговото изпълнение и проверка за пълнотата и редовността
на представените документи. ИА БСА оценява
възможността и компетентността си да извърши процедура по акредитация по конкретно
заявление по отношение на:
a)обхвата си на дейност на ИА БСА;
b) н аличие на компетентност за извършване на акредитация по отношение на
заявения обхват;
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c) н
 аличие на подходящи и на разположение водещи и технически оценители/
експерти;
d) в ъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположението на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) в ъзможност за спазване сроковете на
процедурата за акредитация.
ИА БСА извършва проверка на заявлението
по отношение на пълнота и редовност, като
приема следните дефиниции:
Непълнота – констатирано е отсъствие на
един или повече документи, изброени в т. 4.1.1
и съпътстващите ги такива, и/или необосновано отсъствие на информация в един или
повече от представените документи;
Нередовност – констатирано е липса на
един или повече от атрибутите на документа,
некоректно попълнен документ, представяне
на документ с невярно съдържание и/или
нева лиден док у мент, и/или на док у мент,
принадлежащ на друго юридическо лице, и/
или установяване на противоречие със или
неизпълнение/неспазване на утвърдена от
Съвета по акредитация политика на ИА БСА,
и/или установяване на противоречие със
или неизпълнение/неспазване на утвърдено
решение на ТК А.
Ако дейността, заявена за акредитация, е
извън обхвата на дейност по т. 2 на настоящата процедура, ИА БСА информира заявителя и при изрично негово желание може да
предприеме действия по реда на процедура
за нови дейности BAS QR 17 или да откаже
откриване на процедура.
Проучването на възможността за разширяване в нова дейност на ИА БСА се извършва
съгласно BAS QR 17 в срок до три месеца от
заявяване на нова дейност. След изтичане на
този срок ИА БСА уведомява заявителя за
решението по проучването и сроковете, в които би могла да открие процедура в областта
на новата дейност.
Ако ИА БСА установи, че не е компетентна
да извърши оценяване за заявения обхват или
не разполага с подходящи водещ оценител/
технически оценители/експерти, предлага на
заявителя привличане на такива от Национален орган по акредитация, пълноправен член
на ЕА, ILAC и IAF.
В този случай може да се наложат промени в сроковете по изпълнение на процедурата и цените на услугите по акредитация.
Процедура по акредитация се открива след
писмено съгласие на заявителя за привличане
на чуждестранни оценители/експерти. При
несъгласие на заявителя ИА БСА отказва
откриване на процедура.
Ако заявителят приеме в екипа за оценка
да бъде включен/и чуждестранни експерти в
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срок до 15 дни, ИА БСА извършва проучване
и изпраща запитване до НОА за осигуряване
на експерти и въз основа на представената информация до 1 месец прави подбор и
съгласува с ООС предложения експерт/и и
възможностите за планиране на оценката
на място.
В случай че бъде установена непълнота или
нередовност на заявлението за акредитация,
заявителят се уведомява с писмо, в което се
дават указания и се определя срок не по-дълъг от 1 месец за тяхното отстраняване при
първоначална акредитация и не по-дълъг от
7 дни при преакредитация и разширяване на
обхвата. Срокът започва да тече от датата на
получаване на писмото.
В изпълнение на дадените указания заявителят е длъжен да представи в ИА БСА
документи, допълнени и преразгледани по
отношение на редовност и пълнота.
Документите трябва да са придружени от
писмо, в което подробно да са описани извършените корекции във връзка с констатациите
от направената проверка на заявлението за
акредитация.
След представяне в ИА БСА на документи,
допълнени и преразгледани по отношение на
редовност и пълнота, агенцията извършва
повторна проверка в срок до 30 дни при заявление за първоначална акредитация и в срок
до 10 дни при заявление за преакредитация
и разширяване на обхвата.
При нео т с т ра н я ва не на конс тат и ра н и
непълнота/нередовност и/или непредставяне на информация по дадените указания в
определения срок заявлението с подадените
документи се връща на заявителя и се отказва
откриване на процедура.
При приемане на заявление за ПОС ИА БСА
извършва прегледа в срок до 30 дни от подаване на заявлението и осигурява необходимите условия за изпълнение на заявлението
за акредитация съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1221/2009.
4.1.3. Определяне на водещ оценител, брой
показатели и откриване на процедура
4.1.3.1. Определяне и съгласуване на водещ
оценител и брой показатели
В срок до 7 дни след установяване на
пълнота и редовност на всички необходими
документи ИА БСА определя водещ оценител
по конкретното заявление.
С писмо клиентът се уведомява за определения водещ оценител и броя на определените
показатели на база, на които се определят дължимите суми съгласно Ценоразпис BAS QR 8.
В срок до 5 дни от получаване на уведомителното писмо заявителят има право да
възрази еднократно срещу определения водещ
оценител и/или определения брой показатели.
· В случай на изразено писмено и аргументирано неодобрение на определения
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водещ оценител на базата на обективни
данни за наличие на конфликт на интереси, например: че лицето е консултант
на ООС или разполага с обек т ивни
данни, че лицето е (бил е нает до преди
две години от оценката/предстои да е)
служител (нает да извършва услуги) на
конкурентна организация и/или от гледна
точка на фактическа некомпетентност се
извършва нов преглед по реда на т. 4.1.2,
определяне на нов водещ оценител и ново
съгласуване с кандидата за акредитация.
· В случай че заявителят възрази писмено
и аргументирано срещу определения брой
показатели, се извършва преразглеждане
и обсъждане между страните с цел да се
получи съгласие между тях за броя показатели, определен съгласно „Указания за
определяне на броя показатели“.
В случай че заявителят не възрази писмено в определения срок на съгласувателното
писмо, ИА БСА приема, че той е съгласен с
избора на водещ оценител и брой показатели.
4.1.3.2. Откриване на процедура
След съгласуване на определения водещ
оценител и броя показатели от заявителя
агенцията открива процедура за акредитация
и поставя регистрационен номер на открита
процедура върху заявлението за акредитация.
До клиента се изпраща писмо, с което
се информира за регистрационния номер на
откритата процедура за акредитация и дължимата сума за извършване на предварително
проучване съгласно приложена към писмото
фактура. В срок до 5 дни от получаване на
уведомителното писмо заявителят е длъжен
да заплати определената съгласно Ценоразпис
BAS QR 8 цена за предварително проучване.
4.1.4. Отказ от откриване на процедура
ИА БСА отказва откриване на процедура
за акредитация, когато е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
a) з аявена за акредитация дейност извън
обхвата на дейност на ИА БСА;
b) л ипса на компетентност за извършване
на акредитация по отношение на заявения от клиента обхват;
c) л ипса на подходящи, включително компетентни и на разположение водещ
оценител и/или технически оценители/
експерти;
d) н евъзможност да бъде реализирана процедурата за акредитация във връзка с
местоположение на дейността на ООС
и/или по отношение на езика, използван
от заявителя, и/или други специфични
условия във връзка с изискванията за
акредитация;
e) н евъзможност за спазване сроковете за
акредитация;
f) неизпълнение на финансови задължения
по открити процедури и/или поддържане
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на акредитацията на юридическо лице,
към което принадлежи ООС;
g) н еспазване на срока по т. 4.1.2 за изпращане/представяне в ИА БСА на документи, допълнени и преразгледани по
отношение на пълнота и/или редовност;
h) п овторно наличие на непълнота или
нередовност на подадените документи
за акредитация;
i) неприключила процедура за акредитация,
преакредитация или разширяване на
акредитацията по заявление на същия
кандидат;
j) с п ря на а к ред и та ц и я и л и за поч на ла
процедура по спиране или отнемане на
акредитацията на кандидата или при
наличие на обстоятелства, изискващи
извънредна оценка;
k) п ериод до изтичане ва лидност та на
предоставена акредитация, по-малък от
8 месеца при заявление за преакредитация и по-малък от 9 месеца при заявление за преакредитация с разширяване
на обхвата на акредитация;
l) н епредставяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията за акредитация;
m) н епостигане съгласие за определен/и
водещ оценител и/или брой показатели;
n) н есъгласие на ООС за привличане на
водещ оценител/технически оценители/
експерти от Национален орган по акредитация, пълноправен член на ЕА,
ILAC и IAF.
Лицата, на които е отказана акредитация,
могат да подадат заявление за акредитация
отново след представяне на доказателства,
че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация и с процедурите за
акредитация на агенцията.
Акредитирано лице, желаещо да получи
акредитация по друг стандарт, следва да процедира както при нова регистрация.
4.2. Предварително проучване
Предварителното проучване представлява
преглед на документите и записите и оценка
на тяхното съответствие с изискванията за
акредитация.
Предварителното проучване при преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация включва и преглед на резултатите
от проведените оценки от предходния цикъл
на акредитация.
В етапа на предварително проучване за
първонача лна ак реди таци я при изразено
писмено желание на заявителя може да бъде
проведена предварителна оценка на място.
Предварителното проучване се извършва
от определения водещ оценител, който да
направи преглед на предоставените от кандидата за акредитация документи и записи по
т. 4.1 и оценка по документираната система
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за съответствие с приложимите изисквания
за акредитация. При необходимост може да
бъде включен технически оценител/експерт.
Предварителното проучване завършва с
доклад от водещия оценител със заключение за
съответствие с изискванията за акредитация и
предложение за следващ етап на процедурата.
4.2.1. Предварително проучване (преглед
на документи)
Предварителното проучване се провежда
до един месец от датата на откриване на
процедурата за акредитация, за което на клиента се предоставя доклад от предварително
проучване. В този срок, ако са констатирани
пропуски, които възпрепятстват провеждане
на оценка на място, на ООС се предоставя
констативен доклад и срокът за предварителното проучване се удължава с един месец
(до два месеца от откриване на процедурата).
В рамките на десет дни от получаване на
констативния доклад заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняване на пропуските.
4.2.2. Предварително проу чване (чрез
предварителна оценка на място)
Предварителната оценка на място позволява да се определи и формулира в детайли
обхватът на акредитация на кандидата, да се
направи оценка на готовността му за преминаване към първоначална оценка, както и
да се подпомогне нейното планиране. ООС е
длъжен да предостави възможност на ИА БСА
да извърши предварителна оценка на място в
срока на предварителното проучване.
Предварителната оценка на място приключва с предоставяне на доклад в срока на
предварителното проучване (до един месец
от откриване на процедурата) или при констатиране на пропуски с предоставяне на
констативен доклад (BAS QА 2.1.1) в деня на
приключване на оценката на място. В рамките
на десет дни от получаване на констативен
доклад (BAS QА 2.1.1) заявителят е длъжен да
представи в ИА БСА документирани доказателства за отстраняването на констатираните
пропуски (BAS QА 2.1.1).
И при двата случая по т. 4.2.1 и т. 4.2.2
клиентът подава документи с писмо, в което
подробно са описани проведените коригиращи действия във връзка с констатациите от
предварителното проучване и приложените
документи.
В разширения срок на предварителното
проучване (два месеца от откриване на процедурата) ИА БСА е длъжна да направи оценка на
представените документирани доказателства и
да уведоми заявителя относно продължението
на процедурата за акредитация.
В случай че пропуските не са отстранени
или сроковете не са спазени, БСА решава как
да продължи процедурата по акредитация, а
именно: извършване на оценка на място или
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отказ от акредитация/преакредитация или
временно спиране/органичаване/отнемане на
акредитацията при оценки за преакредитация.
4.3. Оценяване
4.3.1. П ринципи и методи
Ако е налице положително експертно заключение от предварителното проучване, се
извършва оценка на място от екип от оценители, чиято цел е да оцени съответствието с
изискванията за акредитация.
Оценяването на място включва един или
повече от следните методи:
a) п реглед на документи – оценка на наръчника по качеството и други документи
от системата за управление на ООС за
съответствие с изискванията за акредитация (вж. т. 3); преглед на записите
на ООС от извършената дейност, за
персонала, от контрола на качеството,
вътрешни одити, прегледи от ръководството, доклади от предходни оценки,
доклади от оценки на други органи по
акредитация и др.;
b) о фис оценка – оценка на практическото
прилагане на документираната система
за управление на ООС чрез оценка на
документирани доказателства;
c) н аблюдение (witness) – наблюдение и
оценка на дейности, извършвани от ООС
(такива, като изпитване; калибриране;
сертификация на продукти, на системи,
на персонал; контрол; заверяване на
доклад по околна среда и др.); наблюдението на дейностите е задължителен
елемент от оценката на място;
d) и зпитване за пригодност – оценка на
компетентността на ООС при участието им в междулабораторни сравнения
(ILC) при изпитване/калибриране; този
метод е задължителен за оценяването
на лабораториите за изпитване и/или
калибриране;
e) и нтервю – оценка на компетентността
на персонала на ООС чрез целенасочено
интервю.
При оценки на място за първоначална
акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата се извършва пълно oценяване или
оценяване на минимум 80 % от заявения за
акредитация/преакредитация/разширяване
обхват.
4.3.2. Подготовка на оценка
Най-малко 10 дни преди провеждане на
оценка ИА БСА договаря периода, състава,
пълномощията на екипа и плана за оценка с
ООС. Най-малко 5 дни преди извършване на
оценката ООС трябва писмено да потвърди
съгласието си с определените дата и екип,
пълномощията на екипа и план на оценката. В случай че има писмено аргументирано
неодобрение от страна на заявителя за член
на екипа за оценка, ИА БСА извършва нов
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подбор на екипа за оценка и ново съгласуване. Ако няма на разположение подходящ
водещ оценител/технически оценител/експерт,
оценката може да бъде отложена и/или да
бъде привлечен водещ оценител/технически
оценител/експерт от друг национален орган по
акредитация или да не бъде оценен обхватът,
за който не е на разположение технически
оценител/експерт на този етап от процеса
по акредитация.
ИА БСА може да изисква писмено от ООС
допълнителна информация, необходима за подготовката на оценката, като методи, процедури,
инструкции и други съотносими документи.
ООС трябва да предостави в ИА БСА изисканата информация и всички направени промени
в системата си за управление в определен от
ИА БСА срок. Ако поисканите документи
не бъдат представени в определения срок,
водещият оценител планира допълнително
време при планиране на оценката, което се
заплаща съгласно Ценоразпис на услугите по
акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
Когато кандидатстващ/акредитиран от
ИА БСА ООС:
– и ма един или повече офиси (местонахождения) с основни дейности съгласно
т. 7.5.7 на БДС EN ISO/IEC 17011 извън
територията на държавата, в която се
намира централният офис на ООС, или
– и звършва дейности по оценка на съответствието на територията на други държави
под акредитация на ИА БСА,
ИА БСА извършва оценка при спазване на
трансграничните политики за акредитация
на EA, изискванията на чл. 7 от Регламент
№ 765/2008 на ЕС, ILAC и IAF.
ИА БСА възлага извършването на оценката
на местния НОА, когато има необходимата
компетентност за съответния обхват на акредитация и е подписал ЕА MLA или ILAC/
IAF MR A/MLA за този обхват.
В изключителни случаи, когато местният
НОА не е в състояние да извърши оценка от
името на ИА БСА, за което се съхраняват
записи, посочващи причините, ИА БСА извършва оценката след одобряване и в сътрудничество от НОА.
Когато НОА на държавата, в която се
извършва дейността, не е преминал успешно
партньорска оценка по отношение на обхвата
на дейност, извършван от ООС на територията на тази държава или не извършва тези
дейности по акредитация, ИА БСА извършва
оценяването с участие на оценители от местния
НОА или участие на негови представители
като наблюдатели.
ООС, който има офиси с основни дейности
в друга държава или извършва дейности по
оценяване на съответствието в друга държава, няма право да откаже извършването
на оценката или участието в оценката на
местния НОА.
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4.3.3. О ценка на място
Оценката на място следва да бъде проведена в срок до 3 месеца от датата на приключване на предварителното проучване при
процедури за първоначална акредитация и в
срок до 1 месец от датата на приключване на
предварителното проучване при процедури за
преакредитация/разширяване на обхвата на
акредитация. Органите по сертификация на
системи за управление/лица/продукти и верификационни органи са длъжни да представят
в ИА БСА план за одити/верификация при
съгласуване на офис оценката. ИА БСА не
извършва офис оценка, ако не е предоставен
план от ООС за одит/верификация.
Оценката на място започва с откриваща
среща и приключва със закриваща среща.
По време на оценката на място екипът
оценява степента на внедряване, поддържане
и ефикасността на системата за управление и
компетентността на ООС. Органът за оценка
на съответствието трябва да демонстрира, че
е компетентен да извършва всички дейности
и във всички области, за които е заявил желание за акредитация.
Оценката може да не обхваща всички записи, документи и персонал на ООС. Извадката,
обект на оценка, трябва да бъде представителна дотолкова, доколкото е възможно в
зависимост от дейността на ООС. Всеки избор
на екипа трябва да бъде направен от гледна
точка на риск и значимост за демонстриране
на компетентност от страна на ООС. Поради
извадковия подход не може да се твърди, че
са установени всички съществуващи несъответствия.
По отношение на системата за управление
на ООС екипът от оценители трябва да направи оценка най-малко на един пълен цикъл на
вътрешен одит и преглед от ръководството.
ИА БСА може да прекрати оценка на място
при следните обстоятелства:
· О СС не е осигурил всички необходими
условия за работа на екипите по оценяване и по надзор, както се изисква от
т. 8.1.d) от настоящата процедура;
· О ОС не е осигурил възможност за извършване на наблюдение (witness) на
неговата дейност от страна на екипа,
както се изисква от т. 8.1.f) от настоящата
процедура;
· е к ипът констатира несъответствие/я,
които водят до спиране или отнемане/
отказ от акредитация, при което продължаването на оценката няма да повлияе
върху резултата от оценяването.
Прекратяването на оценка на място се
осъществява по решение на водещия оценител
след съгласуване с началник на отдел ИО и
директор дирекция АООС.
Когато ООС има дейности на няколко местонахождения (различни адреси), оценката при

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

първоначална акредитация и преакредитация
трябва да обхване всички тях. При планиране
на оценка на място се спазват правилата на
BAS QI 2.
Оценката на ОСС, ОСП, ВО, ОСЛ и ПОС
приключва след извършване на необходимите
наблюдения на дейността, като ООС трябва
да предостави възможност на БСА да ги
извърши до три месеца от оценката на място
на офиса. След всяко наблюдение на дейността
се провежда закриваща среща с наблюдавания
екип и/или ръководството на ООС.
4.3.4. Докладване след оценка на място
След оценката екипът трябва да изготви
доклад, който съдържа най-малко следното:
1. з аписи от проведените наблюдения на
дейността;
2. з аключение за състоянието на системата за управление и компетентността
на ООС;
3. з аключение за съответствието на дейността на ООС с изискванията за акредитация и
4. к онстатираните несъответстви я, ако
има такива.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица и
верификационни органи се предоставя док
лад след приключване на офис оценката и
след приключване на всяко наблюдение на
дейността.
На закриващата среща на всяка оценка на
ООС се предоставя кратък доклад с обобщена
информация от оценката на място (секция А),
който съдържа най-малко информацията, посочена по-горе в т. 2.3.4.
Подробният доклад от офис оценката и
доклад с включени резултати от наблюденията
се предоставят на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка/оценка
за наблюдение на дейността.
4 . 3. 5. Не с ъ о т в е т с т ви я и кор и г и р а щ и
действия
4.3.5.1. Класификация
Несъответствие е неизпълнението на изискванията за акредитация, определени в т. 3
на настоящия документ.
ИА БСА класифицира несъответствията
като значителни или незначителни по следните критерии:
Значително несъответствие (L):
Установено е неизпълнение или липса
на прилагане или поддържане на едно или
повече от изискванията за акредитация (вж.
т. 3), което води до заключение, че дейността
на ООС, общата компетентност и системата
за управление не са в състояние да осигурят
необходимото качество на предоставяните
услуги, включително достоверността на издаваните от него документи.
Незначително несъответствие (S):
Установени са пропуски при изпълнение
на едно или повече от изискванията за ак-
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редитация (вж. т. 3), което води до съмнение
относно качеството на предоставяните от
ООС услуги, включително достоверността на
издаваните от него документи.
За всички видове несъответствия ООС
трябва да проведе коригиращи действия, които
трябва да бъдат оценени от страна на ИА БСА,
преди да бъде взето решение за предоставяне
на акредитация/преакредитация/разширяване
на обхвата на акредитация или потвърждаване
на действието на акредитацията за периода
на нейната валидност.
Класификацията на несъответствията е
отговорност на водещия оценител.
4.3.5.2. Коригиращи действия
a) Док ладване на несъответствията се
извършва в края на оценката на място или в
края на оценката за наблюдение на дейността, когато не е част от оценката на място
по време на закриваща среща, след като са
класифицирани от водещия оценител.
При оценки на органи по сертификация
на системи за управление, продукти, лица и
верификационни органи се предоставя док
лад след приключване на офис оценката и
след приключване на всяко наблюдение на
дейността.
На закриващата среща на всяка оценка на
ООС се предоставя кратък доклад с обобщена
информация от оценката на място (секция
А), който съдържа най-малко информацията,
посочена в т. 4.3.4.
Подробният доклад от офис оценката и
доклад с включени резултати от наблюденията
се предоставят на ООС до 15 дни от закриващата среща – офис оценка/оценка/оценка
за наблюдение на дейността.
Несъответствията се докладват на представител на юридическото лице, който удостоверява, че е информиран за тях с подпис
върху съответния формуляр. Неподписването
на формуляра от страна на ООС или юридическото лице не анулира констатираното
несъответствие.
Докладване на несъответствия може да
се извършва и след оценка по документи,
като се уведомява писмено представител на
юридическото лице.
b) В съответствие с прилаганата от ИА БСА
концепция, че коригиращите действия трябва да елиминират причините за появата на
несъответствие с цел предотвратяване на
повторната му поява, при констатиране на
несъответствия от ръководството на ООС
се изисква:
· да извърши анализ за първопричините, довели до възникване на несъответствията;
· д а предприеме действия за отстраняване
на несъответствието;
· д а извърши анализ на разпространението
на несъответствието и да извърши отново
или да коригира извършената несъответстваща услуга или продукт – корекция;
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· д а предприеме действия за елиминиране
на причините, довели до възникване на несъответствията – коригиращи действия;
· д а извърши самооценка и да демонстрира
ефикасността на предприетите действия.
ООС трябва да представи в ИА БСА пълен
доклад за коригиращи действия, включващ
информация за всички действия по дейностите,
посочени по-горе, и съответните документирани доказателства за тяхното изпълнение.
c) Коригиращи действия след първоначална
оценка:
Без значение от класификацията на несъответствията кандидатът за акредитация
разполага с 2 месеца от докладването на несъответствията за изпълнение на коригиращи
действия. В рамките на този срок ООС трябва
да представи доклад за коригиращи действия.
За органите по сертификация на системи
за управление, продукти, лица и верификационни органи срокът за представяне на доклад
за коригиращи действия по несъответствия,
установени по време на наблюдение, е 1 месец
от докладване на несъответствията, констатирани при наблюдение.
d) Коригиращи действия след:
· о ценка при планов надзор;
· о ценка при надзор по сигнал;
· и звънредни оценк и с изк лючение на
тези за възстановяване на акредитацията
при спиране и временно органичаване
поради несъответствие с изискванията
за акредитация;
· о ценка за разширяване на обхвата на
акредитация;
· о ценка за преакредитация.
ООС разполага с 1 месец от докладване на
несъответствията за изпълнение на коригиращи действия по констатирани при оценката
незначителни несъответствия.
При констатирано едно или повече значителни несъответствия при планов надзор
и преакредитация ООС трябва да представи
в ИА БСА подробен план за изпълнение на
коригиращи действия в рамките на 10 дни
от докладване на несъответствията. Планът
трябва да обхваща анализ на първопричините
за възникване на несъответствията и всички
последващи действия във връзка с отстраняването им със срокове и отговорни лица за
изпълнението им. ИА БСА извършва оценка
на направения от ООС анализ и плана за
действия до 5 дни от получаването му. Отрицателна оценка на анализа и плана води
до предприемане на незабавни действия за
временно спиране на акредитацията, отнемане
или отказ от предоставяне на преакредитацията или разширяване на обхвата.
След одобряване на анализа и плана от
страна на ИА БСА ООС трябва да представи
доклад за коригиращи действия в срок до
1 месец от докладване на несъответствията.
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е) Допълнителни изисквания към органи
по сертификация на системи за управление,
продукти, персонал и верификационни органи
Без значение от вида на оценката при
констатирано едно или повече значителни
несъответствия при офис оценка на органи по
сертификация на системи за управление, продукти, лица и верификационни органи, които
биха имали влияние върху сертификационния/
верификационния процес, не се преминава
към провеждане на наблюдение на дейността
преди одобрение на план за предприемане на
ефикасни коригиращи действия. Планът следва
да бъде представен в ИА БСА до 10 дни от
докладване на несъответствията и да отчита
необходимостта от предприемане на ефикасни коригиращи действия преди провеждане
на наблюденията. Планът трябва да обхваща
анализ на първопричините за възникване
на несъответствията и всички последващи
действия във връзка с отстраняването им със
срокове и отговорни лица за изпълнението
им. ИА БСА извършва оценка на направения
от ООС анализ и плана за действия до 5 дни
от получаването му.
4.3.6. Последваща оценка
Ефективността на коригиращите действия,
предприети от ООС във връзка с констатираните по време на оценката несъответствия,
се оценява на последваща оценка.
На последващата оценка ООС трябва да
демонстрира, че предприетите коригиращи
действия са базирани на подходящ анализ,
показал първопричината за възникване на
несъответствие и анализ на разпространението на несъответствието. ООС трябва да
може да покаже, че е направена проверка от
негова страна на предприетите коригиращи
действия и тя е показала ефикасно закриване
на несъответствията.
4.3.6.1. Вид и обхват на последваща оценка:
ИА БСА е длъжна в рамките на 1 месец
след доклада на ООС по т. 4.3.5.2 да извърши
последваща оценка и да докладва за резултатите от нея.
Видът и обхватът на последващата оценка
се определят от вида и обхвата на оценката,
при която е/са констатирано/и несъответствието/ята, т. е:
· констатирано несъответствие по време
на наблюдение, последващата оценка
следва да бъде извършена по време на
наблюдение, освен в случаите, в които
могат да бъдат представени обективни
писмени доказателства за проведени
ефикасни коригиращи действия;
· к онстатирано несъответствие по документи не изисква последващата оценка
на място;
· констатирано несъответствие по време
на оценка в офис, чието отстраняване
не може да бъде оценено по документи,
последващата оценка следва да бъде
проведена в офис.
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Видът и обхватът на последващата оценка
зависят още от естеството и броя на констатираните по време на оценката несъответствия. По принцип последващата оценка на
ефикасността на предприетите коригиращи
действия се извършва от водещия оценител/
техническия оценител/експерт, констатирал
несъответствието. При необходимост в рамките на определения срок може да се изиска
допълнителна информация от ООС за извършване на тази последваща оценка.
По време на закриваща среща могат да
се предлагат дати и обхват на последващата
оценка, но те трябва да бъдат потвърдени от
ИА БСА.
ООС има право само на една последваща
оценка след всяка проведена оценка.
Незакриването на несъответствие при
последваща оценка може да доведе до констатиране на ново несъответствие, свързано
с възможностите на ООС да извършва адекватен анализ на първопричината за наличие
на несъответствие и провеждане на ефикасни
коригиращи действия.
4.3.6.2. Докладване за резултатите от последваща оценка
Докладването за резултатите от последващата оценка са извършва в рамките на
срока за провеждане на последваща оценка
и се документира в анекс към доклада от
оценката на място.
Ако не всички несъответствия са ефикасно
закрити или не са закрити в рамките на
определения срок, в анекса към доклада от
оценката ще бъде предложен отказ от акредитация/преакредитация, отказ от разширяване
на акредитацията, спиране на акредитацията за целия или спиране на акредитацията
за част от предоставения обхват (временно
ограничаване на обхвата).
В срок 10 дни от приключването на последващата оценка до заявителя се изпраща
анексът за информация.
4.3.7. Решение за акредитация
Вземането на решение по процедурата за
акредитация се основава на три елемента,
както следва:
a) п репоръки на екипа оценители в доклад
от оценка, основани на констатациите
по време на оценяването;
b) с тановище с предложение за решение на
Комисията по акредитация (К А) след
запознаване с доклад на водещ оценител/
екип и ако е необходимо, с документите/записите на ООС; К А заседава в
период до 6 месеца от провеждане на
оценка на място; ако посоченият период е изтекъл, се извършва извънредна
оценка в срок до 1 месец за сметка на
страната, по чиято вина не е спазен
горепосоченият срок;
c) р ешение на изпълнителния директор
на ИА БСА за предоставяне, отказва-
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не, ограничаване на обхвата, временно
спиране, временно ограничаване или за
отнемане на акредитацията след становище с предложение за решение на К А;
решението на изпълнителния директор
може да бъде съобразено със становището
на Комисията по акредитация или да
се различава от него и се взема в срок
до 1 месец от становището на К А; при
писмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на обхвата, временно спиране, временно ограничаване
или за отнемане/отказ на акредитацията
решението се взема от изпълнителния
директор без становище от комисия по
акредитация.
Когато решението на изпълнителния директор е различно от становището на К А, то се
докладва от него пред Съвета по акредитация
в срок до 1 месец от вземането му. Съветът
по акредитация разглежда становището на КА
и досието на ООС и излиза със становище.
Становището на СА по конкретния случай
се предоставя на двете страни – на ръководството на ООС и на изпълнителния директор
на ИА БСА.
При положително становище на СА изпълнителният директор издава заповед и
сертификат за акредитация в 7-дневен срок.
При отрицателно решение лицето може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на получаване
на заповедта.
При установяване, че лицето не отговаря
на изискванията за акредитация, на основание решение на изпълнителния директор или
становище на СА ИА БСА отказва акредитация с мотивирана писмена заповед, която
се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от
издаването є.
4.3.8. Документи за акредитация
Сертификатът за акредитация удостоверява компетентността на акредитираните
лица да извършват дейности по оценяване на
съответствието на посочения в него адрес по
местонахождение.
При установяване, че лицето отговаря на
изискванията и на процедурите за акредитация на агенцията, изпълнителният директор
на агенцията издава заповед и сертификат за
акредитация в срок 1 месец от представянето на писменото становище по т. 4.3.7.b) от
процедурата.
Сертификат за акредитация, съдържащ:
a) н аименование и марка (лого) на агенцията;
b) номер и дата на издаване на сертификата;
c) н аименование, седалище и адрес на
управление и единен идентификационен
код – за юридическо лице или едноличен
търговец, или еквивалентни данни за
чуждестранно юридическо лице;
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d) и дентификационни данни на акредитирани я обек т (местоположени я, за
които е предоставена акредитация със
съответен адрес);
e) о снование за издаването му – нормативен акт, стандарт, ръководство;
f) в ида на дейността по оценяване на съответствието, обхват, дата на издаване
и срок на валидност; обхватът може
да бъде представен в приложение към
сертификата;
g) п одпис на изпълнителния директор на
агенцията или на заместник изпълнителния директор в случаите по чл. 10,
ал. 5 ЗНАООС;
h) н омер и дата на приложението, ако има
такова;
i) д ата на първоначалната акредитация в
случаите, когато има получена. 
Приложение към сертификат за акредитация:
Приложението към сертификата за акредитация съдържа подробно описание на обхвата
на акредитация в зависимост от различните
видове акредитации.
Сертификатът за акредитация се издава
в един оригинален екземпляр на български
език. Приложението, което е неразделна част
от него, се издава в два оригинала – един за
акредитираното лице и един за архива на
агенцията.
Проектът на обхвата на акредитация се
предоставя за съгласуване от ООС за приемливост от техническо и терминологично
естество освен в случаите, когато се отнася
за промяна, поискана от ООС с декларация,
и когато промяната не е била обект на оценка
на място и не е била съобщена на ООС чрез
доклад от оценката. Проектът на обхвата на
акредитация трябва да бъде върнат в ИА БСА
в срок до 5 дни с положен подпис от представляващия ООС на всяка страница.
По желание на ООС, който не оперира на
територията на Република България, сертификатът и приложението се издават само на
английски език.
При желание на ООС ИА БСА издава
сертификат и приложението към сертификата на английски език след представяне от
страна на ООС на превод на сертификата и
приложението на английски език, извършен
от сертифициран регистриран преводач, и
документ за платена сума съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА
(BAS QR 8).
Сертификатът с приложението – заповедта
за акредитация, се получават от представител
на юридическото лице, ръководителя на акредитирания ООС или надлежно упълномощено
от него лице срещу документ за внесена сума
съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация на ИА БСА (BAS QR 8).
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Сертификатът за акредитация е поименен и
не подлежи на преотстъпване или прехвърляне
от страна на акредитираното лице.
Издадените сертификати за акредитация
се завеждат в публичен регистър на лицата
с предоставена акредитация. За проверяващи
по околна среда ИА БСА информира компетентните органи.
Сертификатът и приложението към него са
собственост на ИА БСА. При получаване на
нови документи за акредитация, за преакредитация или при преиздаване ООС е длъжен
да върне оригиналите на предоставените му,
станали невалидни документи в срок, както
следва:
· 14-дневен срок от получаването на заповед
за ограничаване, временно ограничаване
обхвата на акредитацията, спиране или
отнемане на акредитацията;
· във всички останали случаи, включително
при преакредитация и разширяване на
акредитацията, при получаване на новите
документи за акредитация.
ООС е длъжен да получи сертификата
за акредитация и приложението към него в
срок до 15 дни от датата на уведомяването.
При неполучаване на документите за акредитация в указания срок ИА БСА ще спре
акредитацията.
5. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯТА
Акредитацията е с валидност 4 години от
датата на издаване на сертификата за акредитация. Поддържането на акредитацията се
извършва за целия период на валидност на
сертификата за акредитация. Поддържането
на акредитацията включва надзор и други
действия, извършвани от агенцията, с цел да
се осигури непрекъснато съответствие на дейността на акредитираните лица с изискванията
и процедурите за акредитация на агенцията
и запазване на доверието в качеството на
предлаганите от акредитираните лица услуги.
След предоставяне на акредитация акредитираните ООС се оценяват периодично. До
изтичане на валидността на акредитацията
И А БСА извършва периодични надзорни
оценки.
По време на периода на валидност на
акредитация акредитираният ООС може да
промени (ограничи или разшири) обхвата на
акредитация, като срокът на валидност на
предоставената акредитация не се променя.
Решенията за спиране на акредитацията за
целия или спиране на акредитацията за част от
предоставения обхват (временно ограничаване
на обхвата), за ограничаване и отнемане на
акредитацията се вземат при изпълнение на
правилата на т. 4.3.7 от настоящата процедура.
5.1. Планов надзор
Надзорът се осъществява чрез оценка на
място за установяване съответствието на
акредитираните лица с изискванията за ак-
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редитация и с процедурите за акредитация на
агенцията, като се взема предвид и участие
на акредитираните лаборатории в междулабораторни сравнения, изпитвания за пригодност
или други дейности, удостоверяващи компетентността на акредитираните лица.
Планов надзор се провежда въз основа на
утвърдени програми за периодична оценка
на компетентността на акредитираните лица.
След предоставяне на първоначална акредитация/преакредитация първият планов
надзор чрез оценка на място се извършва в
срок от 9 до 12 месеца от датата на издаване
на сертификата за първоначална акредитация/преакредитация. Всеки следващ планов
надзор/преоценка се извършва в срок от 18
до 24 месеца от предходната оценка на място,
като при подадено заявление за преакредитация последният планов надзор се комбинира
с оценка за преакредитация (преоценка).
Поддържането на акредитацията на Верификационните органи се извършва за целия период на предоставената акредитация
чрез годишни надзори с цел да се провери
поддържането и прилагането на вътрешните
процедури с обръщане на внимание на разпределяне на отговорностите на подходящо
квалифицирани екипи за верификация. Първи
планов надзор на ВО се провежда не по-късно
от 12 месеца след датата, на която е издаден
неговият сертификат за акредитация.
Поддържането на акредитацията на органи
по сертификация на биологично производство съгласно Регламент (EC) № 834/2007 се
извършва за целия период на предоставената
акредитация чрез годишни надзорни оценки
в съответствие с ЕА-3/12 М:2013 Политиката
на ЕА за акредитация на органи по сертификация на биологично производство.
Планирането се извършва въз основа на
посочените по-горе правила и в зависимост от
степента на стабилност, която са достигнали
услугите на акредитираните ООС.
При наличие на обективни обстоятелства
ООС може писмено да изиска от ИА БСА
отлагане/промяна на периода на надзор само
в случай, че не се нарушава регламентираният
период за провеждане на надзор.
Всеки отказ на ООС за провеждане на
надзор в нарушаване на регламентираните
периоди за неговото провеждане се счита за
неизпълнение на изискванията за акредитация
и води до спиране на акредитацията.
Надзорните оценки на място се извършват
по правилата, описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.6
от настоящата процедура.
5.2. Извънредна оценка
ИА БСА може да реши да извърши извънредна оценка по документи или на място при:
· п ол у чена информа ц и я за нас т ъп и л и
промени в условията, при които е предоставена акредитацията, съгласно т. 8.2;
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· п остъпили писмени жалби (сигнали) за
нарушения от страна на акредитирани
лица, публикувани или огласени критични материали в средствата за масово
осведомяване;
· ж алба (сигнал) за некоректно позоваване
на акредитацията;
· з аблуждаващо използване на акредитацията в рекламни материали;
· р азпореждане вследствие на извършен
контрол по документи съгласно Процедура за контрол на процесите по оценяване
и вземане на решение (BAS QR 26);
· п ропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата
процедура.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА при постъпила информация
от Орган по сертификация на продукти за неговите намерения да използва неакредитиран
ООС като подизпълнител.
Извънредна оценка на място ще бъде извършена от ИА БСА за възстановяване на
акредитацията по смисъла на т. 5.4.3 и при
пропуснат срок по т. 4.3.7.b) от настоящата
процедура.
Обхватът и видът на извънредната оценка се
определят от спецификата на всеки конкретен
случай, за който е сезирана или се самосезира ИА БСА. Ако в период до три месеца от
датата на получаване/огласяване на сигнал/
информаци я е планирано провеж дане на
планов надзор, извънредна оценка на място
може да бъде проведена в допълнение на
планирания надзор, като сумите за заплащане
на извънредна оценка са дължими.
При извънредна оценка на място по жалба
(сигнал) ИА БСА не съгласува с ООС определените дата/и екип, пълномощията на екипа
и план на оценката.
При получаване на информация от ООС
за настъпили промени ИА БСА информира подателя в 7-дневен срок за действията,
които ще бъдат предприети във връзка със
съобщените промени. При необходимост от
извършване на извънредна оценка по документи срокът за приключване на оценяването
е до 2 месеца от датата на информиране, а
срокът за извършване на извънредна оценка
на място е в зависимост от естеството и етапа
на процедурата, но не по-късно от 3 месеца
от датата на информиране, с изключение на
случаите съгласно Процедура за уреждане на
жалби BAS QR 25.
5.3. Преиздаване на сертификат за акредитация и приложението към него
5.3.1. ИА БСА преиздава сертификат за
акредитация при промяна на елемент от съдържанието на сертификата съгласно т. 4.3.8
Приложението към сертификата за акредитация е неразделна част от него и при
необходимост се преиздава с преиздаване на
сертификата.
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Условия, при които се извършва преиздаване на сертификат за акредитация на ООС:
a) о рганът за оценка на съответствието
(ООС) отговаря на изиск вани ята за
акредитация;
b) п олитиката и системата за управление
остават непроменени;
c) у правлението на юридическото лице и
ООС, както и основният персонал на
ООС остават непроменени;
d) о рганизационната структура на ООС
остава непроменена;
e) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
f) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
ООС трябва да представи в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени горните условия.
5.3.2. Условия, при които се извършва
прехвърляне на предоставена акредитация
на ООС съгласно чл. 22 ЗНАООС:
a) наличие на документирани доказателства
за преминаване на ООС от едното към
другото юридическо лице;
b) н аличие на доказателства за изгубване
на права като акредитиран ООС на
единия правен субект и прехвърлянето
на правата към новия правен субект;
c) д ек ларац и я за доброволен о т каз о т
акредитация от името на старото юридическо лице;
d) п ублично изявление предоставената
акредитация към старото юридическо
лице да се счита за невалидна от датата
на издаване на решението на изпълнителния директор на ИА БСА за прехвърляне на акредитацията;
e) п реминалият към новото юридическо
лице ООС продължава да отговаря на
изискванията за акредитация;
f) п олитиката и системата за управление
на ООС остават непроменени;
g) р ъководството на ООС, както и основният персонал на ООС остават непроменени;
h) о рганизационната структура на ООС
в рамките на юридическо лице остава
непроменена;
i) м етодите и процедурите за оценка на
съответствието остават същите;
j) т ехническите средства остават същите,
ако е приложимо (например орган по
сертификация на системи за управление).
Процеду рата по прех върл яне на акредитация започва със заявление, подписано
от представл яващите новото (и старото)
юридическо лице. ООС трябва да представи
в ИА БСА обективни документирани доказателства, удостоверяващи, че са изпълнени
горните условия.
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Преди да вземе решение относно преиздаване на сертификат за акредитацията или
прехвърляне на предоставената акредитация,
ИА БСА извършва оценка най-малко чрез
преглед на представените от ООС документи. При необходимост например, ако някое
от условията не е изпълнено или са налице
неясноти в представените документирани
доказателства, ИА БСА извършва оценка на
място за установяване на съответствието на
ООС с изискванията за акредитация.
Решението за преиздаване/прехвърляне на
акредитацията се взема от изпълнителния
директор въз основа на доклад от водещ оценител/екип по оценяване, провел последната
оценка на място в срок до 2 месеца от подаване на искане/заявление за прехвърляне на
предоставена акредитация на ООС, съгласно
чл. 22 ЗНАООС.
При положително решение ООС получава
нови документи за акредитация, в които е
отразена настъпилата промяна на юридическото лице, като регистрационният номер на
сертификата за акредитация не се променя.
Планираните за съответния ООС дейности
по надзор и преоценка не се променят. Всички открити процедури по преакредитация
и разширяване на обхвата на акредитация
продължават по отношение на новото юридическо лице, към което е преминал ООС
след прехвърлянето на акредитация. Старото
юридическо лице има право да се позовава
на акредитация до датата на издаване на
решението за прехвърляне на акредитация.
Прехвърляне на акредитация не се допуска
в случай, че акредитацията е спряна и/или
временно ограничена или е в ход процедура
по спиране, временно ограничаване или отнемане на акредитацията.
5.4. Отказ за предоставяне на акредитация, спиране, ограничаване, отнемане на
акредитацията
При констатиране на несъответствие на
акредитираните лица или на кандидатите за
акредитация с изискванията за акредитация
И А БСА ог рани чава ак реди т и рани я и ли
заявения за акредитация обхват, временно
ограничава обхвата на акредитацията, спира,
отказва или отнема акредитацията в срок до
1 месец от констатиране на несъответствието.
Чрез кратко съобщение с информация за
мотивите в рубрика „Новини“ на интернет
страницата агенцията обявява всяко ограничаване/спиране/отнемане или подвеждащо
позоваване/ползване на акредитацията.
ООС трябва през периода на акредитация
непрекъснато да е в съответствие с изискванията за акредитация. ООС трябва да може
да демонстрира тази непрекъснатост на съответствието си с изискванията за акредитация
от датата на предоставяне на акредитацията/
преакредитация за целия обхват и във всички
области на предоставената акредитация.
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Ако ООС е на мнение, че няма да може
да поддържа акредитацията си за конкретна
част от обхвата/област, трябва незабавно да
уведоми ИА БСА. Не е допустимо това уведомяване да става по време на оценка на място.
5.4.1. Спиране на акредитацията за целия
или за част от предоставения обхват (временно ограничаване на обхвата на акредитация)
Спирането или временното ограничаване
на обхвата на акредитацията са за срок до
6 месеца.
ИА БСА извършва спиране на акредитацията, когато обективни доказателства, установени
по време на оценки на място или по друг
начин, показват, че акредитираното лице не
съответства на изискванията за акредитация
и процедурите на агенцията в срок до 1 месец
от констатиране на несъответствието. Спиране на акредитацията е процес, при който
акредитацията е временно невалидна.
ИА БСА извършва временно ограничаване
обхвата на акредитацията, когато акредитираното лице е временно в невъзможност да
извършва част от дейностите, за които е акредитирано, и те не влияят на възможността
му да извършва дейността си по останалата
част от обхвата.
Спирането или временното ограничаване е
процес, при който акредитацията е временно
невалидна за целия или за част от обхвата
на акредитация.
В периода на спряна акредитация ООС не
трябва да използва акредитационния символ
на ИА БСА или по друг начин да се позовава
на акредитацията.
Органите по сертификация не трябва да изпълняват процедури по заявки за сертификация
или да предоставят сертификати в обхвата на
спряната/временно ограничена акредитация.
По предоставените сертификации трябва да се
изпълняват съответните дейности по надзор.
Лицето, чиято акредитация е с ограничен
или временно ограничен обхват, получава
сертификат за акредитация и приложението
към него с ограничен или временно ограничен обхват.
При спиране на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и на приложението към него в 14-дневен
срок от получаване на заповедта и да спре
позоваването си на акредитация независимо
дали е оспорило, или не заповедта.
5.4.2. Обстоятелства за спиране/временно
ограничаване на акредитацията
ИА БСА спира/временно ограничава акредитацията:
a) в срок до 1 месец от установяване на
едно от следните обстоятелства:
· констатиране на несъответствия, които
водят до заключение, че дейността на
органа за оценяване на съответствието
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не осигурява необходимото качество на
предоставяните услу ги, вк лючително
достоверността на издаваните от него
документи;
· о трицателна оценка на анализ и план
за изпълнение на коригиращи действия;
· н еполучаване на сертификат за акредитация и приложение към него в срок
15 дни от уведомяването на ООС чрез
факс и/или електронна поща;
b) п ри несъответствие с изискванията за
акредитация (т. 3) от страна на ООС
и непредприемане на ефикасни коригиращи действия в определения срок
(т. 4.3.5.2);
c) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2;
d) п ри други обстоятелства по преценка
на изпълнителния директор на ИА БСА
(например при промени, които имат
времен но о т ри цат елен ефек т върх у
акредитацията, като промени в правен
статут, ръководен персонал, технически
средства, политика, управление, структура и др.);
e) п ри писмено заявление от акредитираното лице за спиране на акредитацията/временно ограничаване на акредитацията;
f) когато се потвърди основателността на
жалба, подадена срещу ООС;
g) п ри установяване, че ООС извършва
сертификация по стандарти, които се
използват за акредитация на ООС, например ISO 17025, ISO 15189 и др.;
h) п ри незаплащане на услугите по акредитация в срок съгласно условията,
определени в BAS QR 8.
5.4.3. В ъзстановяване на акредитацията
След официално изявено желание от ООС
за възстановяване на акредитацията в срок до
4 месеца от датата на заповедта за спиране
или временно ограничаване на обхвата на
акредитация ИА БСА извършва извънредна
оценка на място в срок до 1 месец от изявяване на желанието от ООС. Ако по време на
тази оценка ООС не успее да демонстрира
съответствие с изискванията за акредитация
или ако липсва изявено желание от страна
на ООС за възстановяване на акредитацията,
ИА БСА преминава към отнемане или ограничаване обхвата на акредитация (вж. т. 5.4.5).
В случаите на временно ограничаване на
обхвата на акредитация или спиране на акредитацията на основание чл. 36 ЗНАООС по
време на извънредна оценка за възстановяване
на акредитацията се допуска констатиране на
несъответствия, които следва да бъдат ефикасно закрити в срок съгласно т. 4.3.5.2 от
настоящата процедура.
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Решението за възстановяване на акредитацията се взима от изпълнителния директор въз
основа на предложение в доклад от оценка на
екипа в срок до 1 месец от регистрирането му.
5.4.4. О граничаване на акредитацията
ИА БСА извършва ограничаване на обх вата на ак редитаци я, когато обек т ивни
доказателства, установени по време на оценки на място или по друг начин, показват,
че акредитираното лице не съответства на
изискванията за акредитация за определена част от акредитирания обхват, но това
не влияе на възможността му да извършва
дейността си по останалата част от обхвата
или в срока на временното ограничаване на
обхвата на акредитацията и акредитираното
лице не успее да докаже възможността си да
извършва дейностите, за които временно му
е ограничена акредитацията.
5.4.4.1. ИА БСА ограничава акредитацията при:
a) неспазване на изискванията за акредитация (т. 3) от страна на ООС и неизвършване на ефикасни коригиращи действия
в определения срок (т. 4.3.5.2), отнасящи
се за част от обхвата на акредитация;
неспазването на изискванията не трябва да влияе върху останалата част от
обхвата на предоставената акредитация
(дейности на ООС и области (офиси/
помещения);
b) п исмено заявление от акредитираното
лице за ограничаване на акредитацията,
придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението
към него.
5.4.4.2. Възстановяване на акредитацията
ООС може да възстанови обхвата/област
та на предоставената му акредитация чрез
процедура по възстановяване на обхвата на
акредитация (по реда и в сроковете, посочени в т. 5.4.3), но не по-късно от 6 месеца
от датата на влизане в сила на заповедта за
временно спиране/ограничаване на обхвата
на акредитация.
5.4.5. Отказ за предоставяне на акредитация, разширяване обхвата на акредитацията
или преакредитацията и отнемане на акредитацията
Отказ за предоставяне на акредитация,
разширяване обхвата на акредитацията или
преакредитацията и отнемане на акредитацията е процесс, при който заявеният/предоставеният обхват на акредитация е отказан/
напълно прекратен (отнет).
ИА БСА отказва/отнема аккредитация,
когато акредитираното лице или кандидатът
за акредитация:
a) е в невъзможност да извършва дейностите, за които е акредитирано или
кандидатства;

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

b) н е изпълнява или не поддържа едно или
повече от изискванията за акредитация
(т. 3), което води до заключение, че
дейността на органа за оценяване на
съответствието, компетентността му и
системата за управление не са в състояние да осигурят необходимото качество
на предоставяните услуги, включително
достоверността на издаваните от него
документи;
c) в период на акредитация се позовава в
дейността си на акредитация за неакредитиран обхват;
d) п ри неспазване от страна на ООС на
неговите задължения, посочени в т. 8.1
и т. 8.2 (само при първоначална акредитация);
e) у мишлено предоставя невярна информация, преднамерено и съзнателно нарушава правилата за акредитация, издаде
неистински или преправен документ или
документ с невярно съдържание;
f) компрометира агенцията със свои действия или бездействия, включително ако
агенцията прецени, че нарушения от
страна на ООС на нормативни изиск
вания биха компрометирали ИА БСА;
g) О ОС не е успял в определения период
да демонстрира съответствие с изискванията за акредитация или не уведоми
за желанието си за възстановяване на
акредитацията в посочения в т. 5.4.3 срок;
h) О ОС не е получил сертификата за акредитация в срок до 1 месец след спиране
поради неполучаване;
i) н е заплаща услугите по акредитация
съгласно утвърдения ценоразпис;
j) п исмено заявление от ООС за отнемане
на акредитацията или отказ от акредитация; изпълнителният директор е
длъжен да се съобрази с желанието на
ООС независимо дали има обективни
причини за това.
При отнемане на акредитацията акредитираното лице е длъжно да върне в агенцията
оригиналите на сертификата за акредитация
и приложението към него в 14-дневен срок
от получаване на заповедта и да спре позоваването си на акредитация независимо дали
е оспорило, или не заповедта.
За органите по сертификация отнемането на акредитацията означава, че те трябва
да оттеглят/прекратят всички сертификати,
предоставени под акредитация в рамките на
два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в
агенцията списък на предоставените от тях
сертификации с доказателства за тяхното
оттегляне/прекратяване.
Лице, чиято акредитация е отнета, може
да кандидатства отново за акредитация не
по-рано от 6 месеца от датата на влизане в
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сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са
отстранени несъответствията с изискванията
за акредитация.
5.4.6. ИА БСА информира IAF за всяко
сворешение със съответните мотиви за:
· с пиране или отнемане на акредитацията във връзка с т. 5.4.2.g) и т. 5.4.5.d) от
настоящата процедура;
· р ешение по въ зра жение, свърза но с
т. 5.4.2.g) и т. 5.4.5.d) от настоящата
процедура.
6. ПРЕАКРЕДИТАЦИЯ
Преакредитация е последващо потвърждаване на компетентността на акредитирано
лице по същия нормативен акт, стандарт или
ръководство, определени в издадения сертификат за акредитация.
Не по-късно от 8 месеца преди изтичане
валидността на акредитация ООС трябва
да подаде заявление за преакредитация в
ИА БСА, както е посочено в т. 4.1.
Ако кандидатът за преакредитация желае да
бъде извършена преакредитация с разширяване
на обхвата (т. 7.а) от настоящата процедура),
заявлението следва да бъде подадено в срок
до 9 месеца преди изтичане на валидността
на сертификата.
При заявено желание за преакредитация
и разширяване на обхвата в И А БСА се
представят всички приложения с маркиране
(почерняване) на новата информация в тях.
Ако ООС пропусне да подаде заявлението
за преакредитация в определения срок, се
следва процедурата при първоначална акредитация, за което кандидатът трябва изрично
да заяви желание с подаване на заявление за
първоначална акредитация по т. 4.1. В този
случай ООС губи регистрационния номер на
предоставения му сертификат за акредитация.
Преакредитацията е подобна на оценката на място за първоначална акредитация.
Процесът на оценяване следва правилата,
описани от т. 4.3.3 до т. 4.3.7 на настоящата
процедура, като при оценката се взема под
внимание представянето на ООС през периода
на валидност на сертификата за акредитация.
При откриване на процедура за преакредитация агенцията извършва преакредитацията
по реда на т. 4.1 в срок до изтичане валидността на сертификата на вече предоставената
акредитация.
В случай че агенцията не извърши преакредитация в срок до изтичане на валидността на
предоставената акредитация поради зависещи
от нея обстоятелства, по искане на заявителя изпълнителният директор на агенцията
със заповед удължава до 6 месеца срока на
валидност на сертификата за акредитация.
Удължаването на срока на валидност на
акредитацията е по предложение на водещия
оценител, провел последната оценка на мяс-
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то, след анализ на изпълнението на следните
изисквания от страна на ООС:
1. с пазен срок за подаване на заявлението
за преакредитация;
2. с пазен срок за изплащане на всички
финансови задължения;
3. л ипса на значителни несъответствия или
при наличие на такива – приет подробен
план за тяхното изпълнение.
7. РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА
Разширяване обхвата на акредитация е
допълнение към предоставен обхват или към
области на акредитация съгласно критериите
за акредитация, по който ООС е акредитиран.
Акредитираните лица могат да подават
заявления за разширяване обхвата на акредитацията си съгласно изискванията на нормативния акт, стандарта или ръководството, по
което са акредитирани, по реда и в сроковете
по т. 4.1 през целия период на своята акредитация, с изключение на случаите по т. 4.1.4.
Акредитираното лице трябва да подаде
заявление за акредитация с отбелязване „разширяване на обхвата“ с всички документи,
изброени в съответния списък по т. 4.1.1 с маркиране (почерняване) на новата информация.
Процесът по разширяване на предоставената акредитация започва след откриване на
процедура за разширяване на обхвата съгласно
т. 4.1.3.2.
Разширяване на обхвата на акредитация
се извършва чрез:
1. разширяване обхвата на акредитираната
област на дейност;
2. разширяване обхвата на акредитацията
в нова област на дейност, което включва ново
местонахождение на извършваната дейност.
В зависимост от големината и естеството
на исканото разширяване ИА БСА решава
как да процедира по отношение на оценката
на място за всеки конкретен случай, но основните правила са следните:
a) п ри заявено разширяване на обхвата
на акредитация в предоставения обхват
оценката за разширяване може да се
извърши по време на оценки при планов
надзор и преакредитация, като при планов надзор е необходимо процедурата за
разширяване на обхвата на акредитация
да бъде открита най-малко два месеца
преди планирания надзор; в тези случаи възможността за разширяване на
обхвата на акредитация е до 35 % от
предоставения обхват;
b) п ри заявено разширяване на обхвата на
акредитация над определените в т. 7.а)
възможности и/или в нова област на
акредитация (включително офиси/помещения, в които ООС извършва дейности
по оценяване на съответствието) се извършва оценка на място за разширяване
на обхвата (област).

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
8.1. З адължения на заявителя или на акредитирания ООС
Заявителят или акредитираният ООС е
длъжен да:
a) е винаги в съответствие с изискванията за акредитация за целия обхват
на предоставената акредитация и за
всички области (офиси/помещения) под
акредитация;
b) с леди за настъпили изменения и/или
допълнения в изискванията за акредитация и привеж да дейността си в
съответствие с тях в определения срок/
преходен период;
c) п редоставя всяка поискана от ИА БСА
информация в определения срок;
d) о сигурява всички необходими условия
за работа на екипите по оценяване и по
надзор, включително предоставяне на
възможност за преглед на документацията, достъп до персонала и до всички
места, записи, доклади от вътрешни
одити и др.;
e) и нформира ИА БСА относно изисквания за сигурност, безопасност, хигиена,
здраве и осигурява своевременно необходимите лични предпазни средства за
извършване на оценките на място;
f) п рави възможно извършването на наблюдение (witness) на неговата дейност от
страна на екипа оценители на ИА БСА;
g) п риема по време на оценка или наблюдение присъствието на наблюдатели за
целите на обучение, мониторинг, при
партньорски оценки и т. н.;
h) р азкрива съдържанието на създадени от
ИА БСА доклади, писма, сертификат или
обхват на акредитация на трети страни,
като представя цялото съдържание на
документа, а не част от него;
i) н е компрометира с действия или изказвания акредитацията на органи за
оценяване на съответствието и ИА БСА;
j) н е издава неправомерно протоколи, сертификати/доклади, свидетелства, които
имат статут на официални документи по
силата на закона;
k) н е огласява и не предоставя невярна
информация по отношение на статута
си на акредитиран ООС в средства за
комуникации, документи, проспекти,
реклами и др.;
l)  н е използва акредитационния символ
на ИА БСА в нарушение на правилата
за ползването му;
m) д а преустанови използването на акредитацията в дейността си, включително
в дейност с цел реклама при изтичане
на срока на валидност на сертификата
за акредитация, при спиране или при
отнемане на акредитацията;
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n) в ърне оригиналите на сертификата и
заповедта за акредитация до 14 дни от
получаване на уведомлението/датата
на изтичане на валидността на акредитацията при отнемане, ограничаване,
включително временно ограничаване
на обхвата на акредитацията или след
изтичане срока на акредитация;
o) з аплаща стойността на услугите, предоставяни от ИА БСА, в сроковете и
по реда, определени в Ценоразпис на
услугите по акредитация на ИА БСА
(BAS QR 8);
p) з аплаща на всеки член на екипа по оценяване или по надзор за всеки отделен
случай пътни, дневни и квартирни пари
съгласно Наредбата за командировките
в страната; на включени в екипа водещ
оцен и т ел/т ех н и ческ и оцен и т ел и л и
експерт от друг национален орган по
акредитация да заплаща пътни, дневни
и квартирни съгласно предварителна
договорка;
q) у частва в междулабораторни сравнения/
изпитвания за пригодност при спазване
на изискванията от BAS QR 18;
r) н е поставя водещите оценител/технически оценители/експерти, действащи от
името на ИА БСА, в ситуации, които
могат да компрометират тяхната безпристрастност и обективност или да
застрашат тяхното здраве и безопасност.
8.2. Задължения на акредитирани ООС
при промени на условията, при които е предоставена акредитацията
Акредитираният ООС трябва да информира ИА БСА за всяка значителна промяна на
условията, при които е предоставена акредитацията, в срок до 15 дни от настъпването є.
ООС следва да оцени значимостта на всяка
промяна от гледна точка на влиянието є върху
акредитираните дейности, като вземе предвид,
че в зависимост от естеството на промяната
ИА БСА може да извърши извънредна оценка
по документи или на място.
Без да се ограничава до изброеното, значителни промени са:
a) п ромяна в собственик;
b) п ромяна в юридическия статут;
c) п ромяна в ръководството на ООС;
d) п ром я на в основен персона л, к ат о
ръководители на структурни звена в
ООС, персонал, оправомощен да взема
решения, персонал със специфични и
уникални за ООС функции;
e) п ромяна в офис/помещение и специфични и уникални за ООС технически
средства.
ИА БСА констатира значително несъответстие при наличие на промяна от по-горе
изброените, за които не е уведомена в срок.
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В случай на установяване на значителни
промени, за които ИА БСА не е уведомена, се
извършва извънредна оценка на място, която
може да бъде и в рамките на провеждаща се
оценка на място на ООС. Дължимите суми
за извънредна оценка се заплащат от ООС
съгласно Ценоразпис на услугите, извършвани
от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“.
8.3. З адължения на ИА БСА
ИА БСА е длъжна:
a) д а извърши оценяване съгласно приложимите изисквания за акредитация, като
го планира и подготви по такъв начин,
че оценяването да бъде осъществено
навреме и да е надеждно;
b) д а не предоставя поверителна информация за определен ООС извън органа
по акредитация без писменото съгласие
на ООС, освен когато законът изисква
или позволява предоставяне на такава
информация без неговото съгласие; във
връзка с партньорството на ИА БСА в
рамките на ЕА ИА БСА може да предоставя документи на ООС на други
национални органи по акредитация;
c) д а уведомява заявителя или акредитирания ООС за хода на всеки етап
от процедурата съгласно определените
правила и при поискване от ООС;
d) д а съгласува с ООС състава на екипа от
оценители в срок и по начин, определени
в процедурата;
e) д а публикува и да поддържа актуални
данни за акредитираните ООС на своята
интернет страница;
f) е кипът от оценители трябва да се ограничава само до определените му правомощия във връзка с конкретната оценка;
g) ч леновете на екипа не трябва да приемат
подаръци, вещи, предмети и други от
ООС, за да не се компрометира тяхната
безпристрастна, независима и обективна
оценка;
h) а ко по време на оценка или наблюдение
член от екипа на ИА БСА узнае за престъпление от ООС или от негово име,
директно свързано с обхвата на оценката,
е длъжен да докладва в ИА БСА, за да
се вземе решение за бъдещите действия;
i) в секи водещ оценител/технически оценител или експерт, имащ достъп до документи на ООС, е длъжен да подпише
декларация за конфиденциалност; ООС
може да получи копие от декларацията
при поискване;
j) да информира ООС за настъпилите изменения и/или допълнения в изискванията
за акредитация чрез информационната
система по т. 3.6;
k) да включи акредитираните проверяващи
по околна среда в публичния регистър на
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проверяващите по околна среда съгласно
чл. 135, ал. 2 от Закона за опазване на
околната среда и да уведоми компетентния орган за настъпилите изменения.
9. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ, ВЪЗРАЖЕНИЯ,
ОБЖАЛВАНЕ
9.1. Спорове
ИА БСА разглежда като спорове, възникнали различия в мненията на акредитираните
ООС или кандидатите за акредитация, от една
страна, и от друга – ИА БСА, по отношение на:
a) и н т ерп ре та ц и я на изиск ва н и я та на
стандарт/Ръководство на ЕА, ISO/IEC
и Регламенти (ЕО);
b) и нтерпретация на документи от системата за управление на ИА БСА.
ООС трябва да уведоми писмено изпълнителния директор на ИА БСА за съществуване
на спор по определен въпрос не по-късно от
10 дни от момента на възникване на спора.
Изпълнителният директор на ИА БСА след
консултация с въвлечените в спора страни се
стреми да постигне съгласие между тях. Ако е
необходимо, спорните въпроси се разглеждат
и обсъждат на съответния ТК А, преди да се
вземе решение по тях. ИА БСА информира
ООС писмено за резултата в рамките на
20 дни от регистриране на спора.
Спор, който води до неблагоприятно решение за съответния ООС, може да прерасне
в жалба/възражение.
9.2. Жалби
И А БСА разглеж да кат о жа лба всяко
изразяване на неудовлетвореност, различно
от възражение, от страна на лице или организация, свързано с действията на ИА БСА
или на акредитиран от нея ООС, на което се
очаква отговор. Жалбите се разглеждат по
реда на Процедура BAS QR 25.
И А БСА разглеж да като сигна л всяка
жалба, свързана с дейността на акредитирани
или кандидатстващи за акредитация ООС по
отношение на спазване на изискванията за
акредитация или публикувани или огласени
критични материали в средствата за масово
осведомяване, заблуждаващо използване на
акредитацията в рекламни материали и др.,
некоректно позоваване на акредитацията и др.
ИА БСА разглежда само подадени в писмена форма жалби с необходимата обосновка
от точно идентифицирани подател и обект на
жалбата. Подателят на жалбата се информира
писмено за резултата от разглеждането є в
срок до 1 месец след получаването на жалбата.
9.3. Възражения
9.3.1. ИА БСА разглежда като възражение
всяко искане, изразено от ООС, за преразглеждане на всяко неблагоприятно решение,
взето от ИА БСА, свързано с желания статут
на акредитация. Неблагоприятните решения
включват:
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· о тказ от откриване на процедура за акредитация;
· н епредоставяне на част от за явени я
обхват за акредитация/преакредитация
или разширяване;
· о тказ от акредитация, преакредитация,
разширяване на обхвата на акредитация;
· о тнемане на акредитация;
· с пиране на акредитацията;
· о граничаване на обхвата на акредитация
или временно ограничаване на обхвата
на акредитация;
· всяко друго действие, което възпрепятства
получаването на акредитация, включително мълчалив отказ.
9.3.2. Възраженията се отправят в писмена
форма с необходимата обосновка до Комисия
та по възражения (КВ) чрез изпълнителния
директор на ИА БСА в 7-дневен срок от датата на съобщаване на съответния акт и се
регистрират в деловодството на агенцията с
входящ номер и дата.
9.3.3. В 7-дневен срок от получаване на
възражението изпълнителният директор на
ИА БСА може да преразгледа въпроса и да
оттегли сам оспорвания акт или да го измени,
или да издаде съответния акт, ако такъв не
е издаден, или да сезира КВ, като резолира
съответното възражение до председателя и
заместник-председателя на СА.
9.3.4. КВ провежда закрито заседание в
офиса на ИА БСА и работи при спазване на
изискванията на ЗНАООС, правилата за работа
на Комисията по възражения и настоящата
процедура за акредитация.
9.3.5. КВ преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се
произнася по възражението чрез изготвяне на
писмено обосновано и мотивирано решение.
Срокът за произнасянето на КВ и изготвяне
на писмено обоснованото мотивирано решение е до 1 месец от датата на постъпване на
възражението.
9.3.6. Председател ят на К В предоставя
решението на изпълнителния директор на
ИА БСА и на лицето, подало възражението,
в срок до 3 работни дни от датата на вземане
на решение на КВ.
9.3.7. Решението на КВ е задължително за
изпълнителния директор на ИА БСА.
9.4. Обжалване
9.4.1. Решенията на изпълнителния директор за отказ от акредитация, преакредитация
или от разширяване на обхвата на акредитация, за ограничаване, временно ограничаване
или спиране или отнемане на акредитацията
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
9.4.2. Лицата могат да подадат жалба до
съда, след като е изчерпана възможността по
чл. 13, ал. 2 или е изтекъл срокът по чл. 13,
ал. 1 ЗНАООС.
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10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УК АЗАНИЯ
10.1. И А БСА не носи о т говорност за
настъпили имуществени и неимуществени
вреди за ООС, които са следствие на неуспех
от негова страна да демонстрира съответствие
с изискванията за акредитация.
10.2. При забавяне за срок от 3 месеца
на процедурата за акредитация от страна на
кандидата за акредитация ИА БСА предприема действия за едностранно прекратяване
процедурата за акредитация.
10.3. И А БСА съ зда ва досие на ООС,
включващо документи с всички приложения
към BAS QR 2, всички документи, създавани от ИА БСА във връзка с процедурата
за акредитация, и цялата кореспонденция
между БСА и ООС.
10.4. ИА БСА съхранява досието на ООС
за срок 5 години считано от датата на предо с та вя не на а к р ед и та ц и я/о т к а зва не на
акредитация.
10.5. На всеки етап от процеду рата за
акредитация ООС може да се откаже от
усл у г и т е на а г енц и я та, кат о за п лат и на
ИА БСА дължимите към момента на отказа
суми съгласно Ценоразписа на ИА БСА.
11. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БДС EN ISO/IEC 17011 – Оценяване на
съответствието. Общи изисквания за органи,
извършващи акредитация на органи за оценяване на съответствието (ISO/IEC 17011).
ИА БСА или агенцията – Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“.
ЕА – Европейската организация за акредитация.
FALB – Форум на органите по акредитация и лицензиращите органи.
ЕА MLA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на ЕА.
IL AC – Меж д у народна организац и я за
акредитация на лаборатории.
I A F – Меж д у н ар оден а к р ед и т а ц ионен
форум.
ILAC MRA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на ILAC.
IAF MLA – многостранно споразумение
за взаимно признаване на IAF.
PT провайдър – Организатор на изпитвания за пригодност.
ЕА-2/13 – Ръководство ЕА-2/13 „Политика на ЕА за трансгранично сътрудничество
между членовете на ЕА“ (EA Cross Frontier
Policy for Cooperation between EA Members).
ЗНАООС – Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм.,
бр. 14 от 2015 г.).
Медицинска лаборатория – лаборатория
за биологично, микробиологично, имунологично, химично, имунно-хематологично,

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

хематологично, биофизично, цитологично,
патологоанатомично и други изследвания на
материали, получени от човешкото тяло с
цел получаване на информация за диагноза,
профилактика и/или лечение на заболяване
при оценяване на здравословното състояние
на човека, и която може да предоставя насоки,
обхващащи всички аспекти от лабораторните
изследвания, включващи интерпретация на
резултатите и препоръки за бъдещи подходящи изследвания.
НОА – национален орган по акредитация
на страна – членка на Европейския съюз,
определен в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 765/20 08 – Регламент (ЕО) № 765/20 08
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. за определяне на изискванията
за акредитация и надзор на пазара във връзка
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с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ,
L 218/30 от 13 август 2008 г.).
ООС – Органи за оценяване на съответствието.
ОСЛ – Орган по сертификация на лица.
ОСП – Орган по сертификация на продукти.
ОСС – Орган по сертификация на системи
за управление.
ПОС – Проверя ва щ и по окол на среда
(EMAS).
ВО – Верификационни органи.
СА – Съвет по акредитация.
ТКА – Технически комитет за акредитация.
КА – Комисия по акредитация.
КВ – Комисия по възражения.
2042
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-17
от 19 февруари 2018 г.
На основание § 16, ал. 10 във връзка с ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за предучилищното и училищното образование и протокол от 13.02.2018 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5768
от 17.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката за изготвяне на експертни становища
с предложения за вписване, промени, отписване
и заличаване на частни детски градини и училища в регистъра на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование,
закривам Частна професионална гимназия по
мени д ж м ън т и борсова т ъргови я – Сливен,
открита със Заповед № РД-14-13 от 1.03.1994 г.,
изм. на министъра на образованието и науката
от Стоково-транспортна борса „Тракия“ – ООД,
представлявано от Тенчо Желев Тенев и Димитринка Кирилова Георгиева.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
В едномесечен срок от влизане в сила на
заповедта г-н Тенчо Желев Тенев и г-жа Димитринка Кирилова Георгиева да предадат документацията на Частна професионална гимназия
по мениджмънт и борсова търговия – Сливен,
на началника на Регионалното управление на
образованието – Сливен.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Сливен, в едномесечен срок
да определи училище, в което да се съхранява
документацията, и училище, към което да бъдат
пренасочени учениците на Частна професионална гимназия по мениджмънт и борсова търговия – Сливен.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев

1828

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-79
от 7 февруари 2018 г.
На основание чл. 657, ал. 1, т. 7 във връзка с
чл. 655, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон нареждам:
Заличавам Софрони Георгиев Атанасов от
София, ж. к. Младост 3, бл. 326, вх. А, ет. 1,
ап. 1, от списъка на лицата, които могат да бъ-

дат назначавани за синдици в производства по
несъстоятелност по Търговския закон, утвърден
със Заповед № ЛС-04-72 от 21.02.2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
Влязлата в сила заповед подлежи на обнародване в „Държавен вестник“.

2031

Министър:
Ц. Цачева

ЗАПОВЕД № ЛС-04-80
от 7 февруари 2018 г.
На основание чл. 657, ал. 1, т. 7 във връзка с
чл. 655, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон нареждам:
Заличавам Виктор Георгиев Сираков от София,
бул. Цариградско шосе № 387, вх. Б, ап. 1, от списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани
за синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, утвърден със Заповед № ЛС04-462 от 29.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).
Влязлата в сила заповед подлежи на обнародване в „Държавен вестник“.

2032

Министър:
Ц. Цачева

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-17
от 26 февруари 2018 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по Европейската пътна
мрежа от връзката с транспортен коридор № ІV
на запад до транспортен коридор № ІХ в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процеса на икономическо
и социално сближаване на регионално ниво с цел
повишаване на качеството на обслужване и допълнително изложени фактически мотиви, описани
в обяснителните записки към парцеларния план,
на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“
и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ, заявление на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ 13-1 от 19.01.2018 г. и
писмо с вх. № АУ 13-1(2) от 14.02.2018 г.; Заповед
№ РД-02-15-3 от 5.01.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
съобщаване на проекта на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 67 от 2017 г. и бр. 71 от 2017 г.;
констативен протокол от 5.10.2017 г. на Община
Търговище; Удостоверение № 12-00-578/8.10.2017 г.
на Община Шумен; Решение № 2-2/2015 г. по
оценка на въздействието върху околната среда
на министъра на околната среда и водите; писмо
изх. № 12-00-1261/24.08.2015 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) за влязло
в сила решение; писма на МОСВ, изх. № ЕО28 от 3.10.2016 г. и изх. № ЕО-28 от 9.02.2018 г.;
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становища изх. № ЗЗ-НН-866/24.10.2016 г. и изх.
№ ЗЗ-НН-477/22.08.2017 г. на Министерството
на културата; решения № КЗЗ-20 от 15.11.2017 г.
и № КЗЗ-22 от 13.12.2017 г. на Комисията за
земеделските земи за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди и утвърждаване на площадки и трасета
за проектиране на обекти в земеделски земи;
писмо изх. № АО-2155/15.01.2018 г. на Министерството на земеделието и храните – Дирекция
„Поземлени отношения и комасации“; писмо,
рег. индекс ИАГ-3196/12.02.2018 г. на Изпълнителната агенция по горите; здравно заключение
за съгласуване на проект за ПУП – ПП с изх.
№ 94-ГП-1226/4.08.2017 г. на Регионалната здравна
инспекция – Търговище; здравно заключение за
съгласуване на проект за подробен устройствен
план, изх. № ЗК-3354-1/8.08.2017 г. на Регионалната
здравна инспекция – Шумен; писмо рег. № 5785005365, екз. 2/30.08.2017 г. на Министерството на
вътрешните работи – Дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“; становище
рег. № 04-10-81/25.09.2017 г. на Министерството на отбраната; становище рег. № 1983 ПС424/7.08.2017 г. на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ-3238/28.07.2017 г.
на Държавна агенция „Електронно управление“;
писмо изх. № ЖИ-27517/4.08.2017 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 12-00-22/2/23.08.2017 г. на
Басей нова д и рек ц и я „Черноморск и ра йон“;
писмо изх. № ЦУ-ПМО-4320/5/30.08.2017 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № ЕРRG-2991#1/2.08.2017 г. на „ЕНЕРГО – ПРО Мрежи“ – АД; писмо изх. № БТГ 2400-2554(1)/27.07.2017 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
писмо изх. № ОМ-Е20 01-1320/22.08.2017г. на
„Овергаз Мреж и“ – А Д; п исмо изх. № А Д12-26-1#6/25.08.2017 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД – Централно управление; становище
изх. № 1132/27.07.2017 г. на „Водоснабдяване и
канализация – Шумен“ – ООД; становище изх.
№ 1374/1.09.2017 г. и писма изх. № 2292/4.12.2017 г.
и изх. № 2369/5.12.2017 г. на „Водоснабдяване и
канализация – Търговище“ – ООД; съгласувателно становище рег. индекс № 12-00-357/10.08.2017 г.
на „Бъ лгарска телеком у никац ионна компания“ – АД; писмо изх. № 8302/11.08.2017 г. на „Мобилтел“ – ЕАД; писмо изх. № TI 44086/14.08.2017 г.
на „Теленор България“ – ЕАД; съгласувателно
писмо изх. № 28/25.01.2018 г. на „Глобъл Комюникейшън НЕТ“ – АД; съгласувателно становище
изх. № 04/23.01.2018 г. на „Нетуоркс – България“ – ЕООД; удостоверения за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри № 25-2858/10.01.2018 г. и
№ 25-2865/10.01.2018 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище; удостоверения за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
№ 25-3646/11.01.2018 г. и № 25-3636/11.01.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен; протокол № УТАТУ-01-02-02
от 8.02.2018 г. от Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното
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развитие и благоустройството; Решение № 250
от 25.04.2013 г. на Министерския съвет на Република България, с което обектът е определен за
национален и с национално значение, и Заповед
№ РД-02-15-64 от 7.07.2017 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн
план за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък
от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на
пътен възел „Белокопитово“), в землищата на
с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище, и землищата на с.
Черенча и с. Градище, община Шумен, област
Шумен, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с
чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния
кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред Административния
съд – Търговище, за имотите, попадащи за района
на действие на Административния съд – Търговище, и пред Административния съд – Шумен,
за имотите, попадащи за района на действие на
Административния съд – Шумен, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

2216

За министър:
В. Йовев

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-50 от 9 февруари 2018 г. на МТИТС
№ РД-02-14-108 от 7 февруари 2018 г. на МРРБ
Собственикът на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Русе – нефтоналивен терминал Арбис“ „Ромпетрол България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление – София, район „Оборище“, бул. Сливница
№ 188, ет. 6, и с ЕИК 117599032 е подал заявление
с вх. № Р-493 от 24 март 2016 г., с което е внесен
за разглеждане, приемане и одобряване проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план на пристанищната акватория като част от
генералния план на пристанището.
Заявлението е подадено по реда и при условията на § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата
и съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт предвид наличието за пристанищната територия на действащ
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване. Последното изменение на плана
за регулация е одобрено със Заповед № 3294,
издадена на 8 септември 2003 г. от кмета на
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община Русе, а планът за застрояване е одобрен
със Заповед № 3859, издадена на 19 ноември
2003 г. от кмета на община Русе.
Към заявлението, както е поправено с писмо
вх. № Р-493 от 27 януари 2016 г., са приложени:
официално заверени копия от Заповед № 3294
от 8 септември 2003 г. и Заповед № 3859 от
19 ноември 2003 г. на кмета на община Русе,
както и от графичните части на одобрените
с тези заповеди подробни устройствени планове; документи, удостоверяващи правото на
собственост на заявителя върху територията и
инфраструктурата на пристанището; копие от
уведомление на „Ромпетрол България“ – ЕАД,
от 1 юли 2014 г. за класификация на „Петролен терминал „Ромпетрол България“ съгласно
чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната
среда; писмо на заместник-министъра на околната среда и водите, изх. № 26-00-1928 от 17 юли
2014 г., за класифициране на „Петролен терминал
„Ромпетрол България“ като предприятие с нисък
рисков потенциал; становище на заместникминистъра на културата, изх. № 33-НН-375 от
6 август 2015 г., издадено по реда и при условията
на чл. 84, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 80, ал. 3 от
Закона за културното наследство, за съгласуване
на проекта на парцеларен план на пристанищната
акватория заедно с приложено към него копие
от писмо на директора на Центъра по подводна
археология, изх. № 90 от 29 юни 2015 г.; писмо
на заместник-министъра на околната среда и
водите, изх. № 26-00-1211 от 27 май 2015 г., със
становище, че не е необходимо провеждане на
процедура по екологична оценка за проекта на
подробен устройствен план – парцеларен план
на пристанищната акватория, по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда,
както и на процедура по реда на глава втора от
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта.
За изработения проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на пристанищната акватория като част от генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Русе – нефтоналивен терминал Арбис“ писмено
са уведомени заинтересованите лица, определени
в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 10 от
2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването,
одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт,
като им е предоставена възможност за запознаване
с проекта и представяне на писмени становища
по него в четиринадесетдневен срок от датата
на получаване на уведомлението. В нормативно
установения срок не са постъпили становища от
заинтересованите лица.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Речен
надзор – Русе“ и капитан на пристанището,
вх. № 196 от 2 март 2016 г., както и мотивирано
становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, изх.
№ ДОК-244 от 23 юни 2017 г., за резултатите от
анализа на проекта на план, в т.ч. и за съответствието на предвижданията му с одобрената от
Министерския съвет Стратегия за развитие на
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транспортната система на Република България до
2020 г. и с Общия генерален план за транспорта
на България.
Със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-300 от 31 юли 2017 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-631 от 24 юли 2017 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен
съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на
проекта на подробен устройствен план – парцеларен план на пристанищна акватория като част
от генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Русе – нефтоналивен терминал Арбис“.
Проектът на план е разгледан и обсъден на
две заседания на междуведомствения експертен
съвет, проведени съответно на 15 август 2017 г. и
27 септември 2017 г. Първото от тях приключва
с решение по чл. 35, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието,
изработването, одобряването и изменението на
генералните планове на пристанищата за обществен транспорт – на вносителя са дадени указания
за поправяне на проекта.
Съобразявайки направените от членовете на
междуведомствения експертен съвет бележки по
проекта и дадените в тази връзка указания, с писмо,
вх. № Р-1252 от 26 септември 2017 г., „Ромпетрол
България“ – ЕАД, е внесъл поправен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
пристанищната акватория като част от генералния план на пристанище за обществен транспорт
с регионално значение „Русе – нефтоналивен
терминал Арбис“ (текстови и графични части).
Съгласно решението по т. 3 от протокола от
второто заседание на междуведомствения експертен съвет, проведено на 27 септември 2017 г.,
поправеният проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на пристанищна акватория като част от генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Русе – нефтоналивен терминал Арбис“ е приет
без забележки.
Обстоятелството, че второто заседание на междуведомствения експертен съвет за разглеждане,
обсъждане и приемане на проекта е проведено
на 27 септември 2017 г., а не в указания в т. VI
от съвместната заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-300 от 31.07.2017 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-631 от 24.07.2017 г. (МРРБ)
срок не следва да се разглежда като съществено
нарушение на административнопроизводствените
правила. Извършено е с цел да се предостави
подходящ срок на вносителя на проекта (предвид
отсъствието на негови представители на първото
заседание на съвета), за да извърши необходимите поправки, съобразявайки дадените от съвета
задължителни указания, както и с цел да се
осигури възможност на членовете на съвета да
се запознаят предварително с поправения проект
и да участват ефективно в обсъждането му. По
този начин са съобразени основните принципи
на Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и измене-
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нието на генералните планове на пристанищата
за обществен транспорт, както и принципа на
процесуална икономия, прогласен в чл. 11 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 36 от
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствения
експертен съвет по чл. 112а, ал. 3 и 4 ЗМПВВППРБ
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за пристанищната акватория като част
от генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Русе – нефтоналивен терминал Арбис“ (текстови и графични части).
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ив. Московски

2116

Министър на регионалното
развитие и
благоустройството:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД
№ РД-08-52 от 12 февруари 2018 г. на МТИТС
№ РД-02-14-115 от 8 февруари 2018 г. на МРРБ
По заявление на „Фериботен комплекс“ – АД,
със седалище и адрес на управление – София,
район „Лозенец“, ул. Крум Попов № 1, и с ЕИК
816085483 – собственик на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Фериботен
комплекс – Оряхово“, със съвместна заповед на
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-421 от
13 септември 2016 г. (МТИТС) и № РД-02-14-690
от 8 септември 2016 г. (МРРБ) е разрешено изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на пристанищната акватория като част от генералния план на пристанището. Със заповедта е одобрено и заданието за
проектиране. Заповед № РД-08-421 от 13 септември
2016 г. (МТИТС) и № РД-02-14-690 от 8 септември
2016 г. (МРРБ) е публикувана на официалната
интернет страница на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ на 13 септември 2016 г.
Със заявление на „Фериботен комплекс“ – АД,
вх. № 391 от 8 март 2016 г., поправено с писма,
вх. № 1199 съответно от 9 март 2017 г., 28 март
2017 г., 6 април 2017 г. и 11 април 2017 г., проектът на подробен устройствен план – парцеларен
план на пристанищната акватория като част от
генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Фериботен
комплекс – Оряхово“ е внесен за разглеждане,
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приемане и одобряване. Към заявлението са
приложени: писмо на заместник-минист ъра
на околната среда и водите, изх. № 12-00-140
от 7 април 2017 г., съдържащо заключение, че
не е необходимо провеждане на процедура по
екологична оценка на проекта на подробен
устройствен план – парцеларен план на пристанищната акватория по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда, както и на
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета
с ПМС № 201 от 2007 г.; писмо на директора на
Центъра по подводна археология, изх. № 35 от
14 март 2017 г., съгласно което няма данни за
недвижими културни ценности в акваторията на
пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Фериботен комплекс – Оряхово“;
писмо на директора на Националния институт
за недвижимо културно наследство, изх. № 04012298 от 24 март 2017 г., според което проектът на
подробен устройствен план – парцеларен план
на пристанищната акватория на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Фериботен комплекс – Оряхово“ не подлежи на
съгласуване по реда на чл. 84 от Закона за културното наследство, защото засегнатата от проекта
акватория не представлява защитена територия за
опазване на недвижимо културно наследство по
смисъла на същия закон и няма данни за наличие
на недвижими културни ценности в нея; писмо
на заместник-министъра на културата, изх. № 0414-15 от 3 април 2017 г., съдържащо заключение,
че проектът не подлежи на съгласуване по реда
на Закона за културното наследство.
За изработения проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на пристанищната акватория като част от генералния план на пристанище
за обществен транспорт с регионално значение
„Фериботен комплекс – Оряхово“ писмено са
уведомени заинтересованите лица, определени в
съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 10 от
2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните
планове на пристанищата за обществен транспорт
като им е предоставена възможност за запознаване
с проекта и представяне на писмени становища
по него в четиринадесетдневен срок от датата
на получаване на уведомлението. В постъпилите
в нормативно установения срок становища от
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура““, изх. № 09-02-10-1 от 2 май 2017 г., и
на директора на Басейнова дирекция „Дунавски
район“, изх. № 2924 от 5 май 2017 г., не се съдържат възражения срещу проекта.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Речен
надзор – Лом“ и капитан на пристанище Лом,
вх. № 1199 от 9 май 2017 г., както и мотивирано
становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
изх. № ДОК-246 от 23 юни 2017 г., относно резултатите от анализа на проекта на план, в т. ч.
и за съответствието на предвижданията му с
одобрената от Министерския съвет Стратегия за
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развитие на транспортната система на Република
България до 2020 г. и с Общия генерален план
за транспорта на България.
Със съвместна заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-299 от 31 юли 2017 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-632 от 24 юли 2017 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен
съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на
проекта на подробен устройствен план – парцеларен план на пристанищна акватория като част
от генералния план на пристанище за обществен
транспорт с регионално значение „Фериботен
комплекс – Оряхово“.
Съгласно решение № 2 по т. 4 от протокола
от заседанието на междуведомствения експертен
съвет, проведено на 15 август 2017 г., проектът
е приет, като на вносителя е указано в срока за
приключване на работата на съвета да поправи
проекта с оглед съобразяване на бележките,
формулирани в становището на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ от 26 юни 2017 г.
Бележката на представителя на Министерството
на финансите за съгласуване на проекта по реда и
при условията на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС № 104
от 2002 г., отправена по време на обсъжданията,
е оттеглена с писмено становище, представено
в нормативно установения срок за съставяне на
протокола от заседанието на междуведомствения
експертен съвет – на 17 август 2017 г.
С писмо на „Фериботен комплекс“ – А Д,
вх. № 1324 от 18 август 2017 г., са представени
текстови и графични части на проекта, поправени в съответствие с бележките в становището
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ и приетото
от междуведомствения експертен съвет решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 36 от
Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението
на генералните планове на пристанищата за
обществен транспорт нареждаме:
Одобряваме приетия от Междуведомствени я експертен съвет по ч л. 112а, а л. 3 и 4
ЗМПВВППРБ проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за пристанищната акватория като част от генералния план на пристанище за обществен транспорт с регионално
значен ие „Ферибо т ен ком п лекс – О ря хово“
(текстови и графични части).
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Ив. Московски
Министър на регионалното
развитие и
благоустройството:
Н. Нанков
2117
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 817
от 4 октомври 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на Комисията съгласно протокол № 28
от 14.09.2017 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, 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 Административно
процесуалния кодекс и изискванията на стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част
1: Механични и физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на:
– детско боди-рокля, с къс ръкав, с тюл в
долната част и допълнителен орнамент, горната
част е от бяло трико с червен кант и залепена
текстилна апликация – ягода, около която има
залепени сребристи камъчета, с етикет от вътрешната страна на чужд език със следната информация: „Beyaz bebek“, 95% cotton, 5% lycra, „made
in Turkey“ и символи за третиране и поддръжка;
– детско боди-рокля с дълъг ръкав, долната
част е от два пласта дантела, в областта на талията е залепена лента с прикрепени върху нея две
рози, между които има още една роза с декорации
и два реда сребристи топчета, от вътрешната
страна има прикрепен текстилен етикет на чужд
език със следното съдържание: 70% bawelna, 30%
poliester, made in Turkey, символи за третиране и
поддръжка и картонен етикет, изписан на чужд
език със следната информация: „Wolky kids the
fashion style you“,
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 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:
Гореописаните стоки представляват сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделяща се малка част (камъчета и роза с декорация), които при попадане
в устната кухина може да предизвикат риск от
поглъщане и задавяне на детето (малки деца на
възраст до 3 години).
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Стоките не отговарят на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“ по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части (камъчета и роза с декорация), и по
т. 8.2, тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части.
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 и нараняване 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.
Председател:
Д. Маргаритов
1832

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-212
от 16 февруари 2018 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишат
следните задължени лица, за които Териториалната дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно
т. II от заповедта:
1145 204952162

МОД ИС
ЕООД

Б Ъ Л ГА Р И Я

1146 204957053

В С Т К И Н Е М АТ И КС
БЪЛГАРИЯ ЕООД

2. Заповедта влиза в сила от 1.03.2018 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП (ДВ, бр. 1 от
2018 г.).
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
1846
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3521-П
от 13 февруари 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 № 1688 от 12.09.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4900 от 13.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права на управление на областния управител на област Варна,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на
ул. Граф Игнатиев № 29, Варна, община Варна,
област Варна, ведно с построената в него сграда
с идентификатор 10135.1507.835.3, със застроена
площ 153 кв. м, състояща се от два етажа, сутерен и таван (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 – 1 200 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 300 000 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 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 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 предход-
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ното 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 15-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 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 15-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.

1599

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3522-П
от 14 февруари 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 № 1642 от 24.02.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 18 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4902 от 14.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
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Кърджали – идентификатор 40909.122.42, с площ
1779 кв. м, намиращ се в Промишлена зона – изт ок , Кърд ж а л и, общ и на Кърд ж а л и, облас т
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 – 85 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 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 14-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 19-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 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;
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2.9. търгът ще се проведе на 19-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.

1600

Изпълнителен директор
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3523-П
от 19 февруари 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. 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. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1678 от 10.07.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 59 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4908 от 19.02.2018 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
Сливен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67338.603.282, с площ 918 кв. м, намиращ
се на ул. Стефан Караджа, кв. Промишлена зона,
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен (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 – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
6000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та 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 17–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
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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 19-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 19-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.

2040

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3524-П
от 19 февруари 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 № 1677 от 10.07.2017 г. на Агенцията за
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приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 59 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4909 от 19.02.2018 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 Министерството на земеделието и
храните, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.507.261, с площ 318 кв. м, намиращ
се на ул. Димчо Дебелянов № 1, гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, ведно
с построената в него сграда с идентификатор
55155.507.261.1, със застроена площ 158 кв. м (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 – 29 000 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 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
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 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в стая 414
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 чуж-
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дестранни 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.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 823
от 21 декември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-5/15.01.2013 г. от Мая Стефанова
Господинова, Минчо Войнов Иванов, Румен Йорданов Илиев, Ангел Георгиев Иванов и Красимир
Борисов Павлов, собственици на ПИ с идентификатор по кадастрална карта № 32216.2318.23, с
искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на улична регулация от о.т. 401 (нова) до о.т. 394 (нова) и план за
регулация и застрояване в обхвата на поземлен
имот с идентификатор № 32216.2318.23 по КККР
на с. Иваняне, кв. 1а (нов), м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“.
Със Заповед № РД-09-50-90 от 10.02.2014 г. на
главния архитект на Столичната община е одобрено задание и е разрешено изработването на план за
регулация и застрояване при териториален обхват
поземлен имот с идентификатор № 32216.2318.23
по КККР на район „Банкя“ за създаване на УПИ
и изменение на улична регулация (ИПР) с оглед
удължаване на улицата от о.т. 401 (нова) до о.т.
394, кв. 1а (нов), м. В.з. спирка Иваняне – м. Бели
брег, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-94-00-5/2013 г./11.02.2014 г.
заповедта за разрешение на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение до
кмета на район „Банкя“.
Със заявление вх. № ГР-94-00-5-[1]/19.11.2014 г.
е внесен проект, изработен върху одобрената
ка даст ра лна карта за ПИ с и дентификатор
32216.2318.23 по КККР на с. Иваняне, за изме-
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нение на улична регулация от о.т. 401 (нова) до
о.т. 394 (нова) и ПРЗ за УПИ ХІ-327 – „За ЖС“,
кв. 1а (нов), м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели
брег, район „Банкя“.
С писмо № ГР-94-00-5-[2]/26.11.2014 г. от началника на отдел „Подробни устройствени планове“
към НАГ – СО, заявителите са уведомени, че е
необходимо проектът да се коригира, като се
отрази влязъл в сила ПУП за ПИ с идентификатор № 32216.2293.228, одобрен с Решение № 254
от 28.04.2014 г. на СОС, и се обвърже с уличната
му регулация.
Със заявление вх. № ГР-94-00-5-[3]/9.12.2014 г.
е внесен коригиран проект, като са изпълнени
указанията на отдел „Подробни устройствени
планове“ към НАГ – СО.
С писмо изх. № ГР-94-00-54-[4]/13.12.2014 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № АГ6602-71/29.02.2016 г. (наш
вх. № САГ16-ГР00-1193/1.03.2016 г.) кметът на район „Банкя“ удостоверява, че проектът е съобщен
на заинтересованите страни и в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Към п роек та са п редс та вен и: експер т на
оценка на съществу ващата дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от
Ди рек ц и я „Зелена сис т ема“ п ри СО с peг.
№ ЗС-94-М-30/24.09.2014 г.; съгласувателно писмо
№ ТУ-3113/10.2014 г. на „Софийска вода“ – АД,
и писмо, изх. № 1201586334/9.10.2014 г., на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1193-[1]/7.07.2016 г.
вносителите са уведомени да представят допълнителни документи.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1193-[2]/
2 4.10.2 016 г. с а п р едс т а в ен и с т а нови ще н а
директора на РИОСВ – София, изх. № 94-008710/10.10.2016 г., че не е необходимо провеждане
на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС, и писмо на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – ЕАД, с изх. № 1202273257/5.08.2016 г.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -11 9 3 - [3] /
30.01.2017 г. заявителите са уведомени, че на
основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от 13.01.2017 г.)
проектът за ПУП следва да се съгласува преди
одобряването му от СГКК – София, което се
доказва с представяне на удостоверение за приемане на проекта за изменение на КККР.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1193-[4]/
27.03.2017 г. е представено удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, изх. № 25-21320
от 23.03.2017 г., за ПИ с идентификатор по КККР
№ 32216.2318.23, издадено от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
Проектът заедно с приложените писмени доказателства са съгласувани от следните отдели
към НАГ – СО: „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси,
зелени политики и градска мобилност – КТ и
ИМ“ и „Правно-нормативно обслужване“.
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Проектът е разгледан от Общинския експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ ЕС-Г-35/2.05.2017 г., т. 20, с решение: „Приема проекта. Изпраща за одобряване от СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
След направена служебна проверка от отдел
„Устройствено планиране“ към НАГ – СО, се
установи, че е необходимо да се преномерира кв.
1а (нов), тъй като няма регулационен делител със
съществуващ кв. 2, както и да се преномерират
новообразуваните УПИ.
Проектът е разгледан отново от Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-51/27.06.2017 г., т. 8,
с решение: „Служебно предложение: Проектът
да се коригира по отношение на регулацията,
като новообразуваните УПИ се придадат към
кв. 2 и се номерират с последваща номерация.
Приема проекта. След изпълнение на служебното
предложение изпраща за одобряване в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1193-[5]/
29.06.2017 г. е представен коригиран проект за
ПУП – изменение на план за улична регулация
от о.т. 11д до о.т. 393а (нова) и план за регулация
и застрояване на нови УПИ XXI-23 – „За ЖС“,
и УПИ XXII-23 – „За ЖС“, в обхвата на ПИ с
идентификатор по КККР № 32216.2318.23, кв. 2,
м. Спирка Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“, съгласно служебно предложение на ОЕСУТ.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проекта за подробен
устройствен план е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ съгласно представените документи за собственост и скица от
СГКК – София.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотът с идентификатор 32216.2318.23 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на с. Иваняне – предмет на проекта,
представлява неурегулиран поземлен имот.
Съгласно представената скица на СГКК – София, трайното предназначение на територията е
„Земеделска“, а начинът на трайно ползване на
имотите: „Нива“.
С представения проект се цели промяна предназначението на имота от земеделски в такъв за
неземеделски нужди.
С исканото изменение се създават нови УПИ
XXI-23 – „За ЖС“, и УПИ ХХІІ-23 – „За ЖС“,
кв. 2, м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег,
район „Банкя“.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за изменение
на плана за регулация се предвижда изменение на
план за улична регулация с оглед удължаване на
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улицата от о.т. 11д – 395 (нова) – 396 (нова) – о.т.
393 (нова) до о.т. 393а (нова), кв. 2.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и
необходимостта от осигуряване на достъп до
тях, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предназначението на новообразуваните урегулирани поземлени имоти е за жилищно строителство, което отговаря на ОУП на СО/2009 г.
и на устройствена категория по т. 6 („Жм2“) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на
възможност за застрояване в имота с жилищни
сгради – свързано застрояване, двуетажни сгради
в новосъздадените УПИ „За ЖС“.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Предложеният проект е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и
е спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Предвиденото с проекта – план за улична
регулация, представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, устройствена категория по т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-35/2.05.2017 г.,
т. 20, и № ЕС-Г-51/27.06.2017 г., т. 8, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация – откриване на улица от о.т. 11д – о.т. 395
(нова) – о.т. 396 (нова) – о.т. 393 (нова) до о.т.
393а (нова), кв. 2, м. В.з. Спирка Иваняне – м.
Бели брег, район „Банкя“, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Проект за план за регулация за създаване
на УПИ ХХІ-23 – „За ЖС“, и УПИ XXII-23 – „За
ЖС“, кв. 2, м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег,
район „Банкя“, по червените и сините линии,
цифри и текст с корекциите в кафяв и зелен цвят
съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване за УПИ
ХХІ-23 – „За ЖС“, и УПИ ХХІІ-23 – „За ЖС“, без
допускане на намалени разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или
сгради, включително през улица, кв. 2, м. В.з.
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Спирка Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“,
съгласно приложения проект.
4. Надлъжен профил на улица от о.т. 11д – о.т.
395 (нова) – о.т. 396 (нова) – о.т. 393 (нова) до о.т.
393а (нова), м. В.з. Бели брег, район „Банкя“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.

1593

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 30
от 25 януари 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столичната община (СО) е постъ
пило заявление вх. № ГР-94-Н-26/3.07.2014 г. от
Надежда Костова като собственик на поземлен
имот (ПИ) с идентификатор по кадастрална
карта № 02659.2194.1217 с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на
УПИ VIII-1217 (ПИ с идентификатор по КККР
№ 02659.2194.1217) и улична регулация при о.т.
372а (нова), кв. 42, м. В.з. Банкя, район „Банкя“.
Доп ъ л н и т е л но с ъ с з а я в лен ие вх. № Г Р94-Н-26-[2]/23.02.2015 г. и вх. № ГР-94-Н-26-[3]/
10.03.2015 г. е представено коригирано мотивирано
предложение заедно със разрешение за строеж
№ 9/1988 г. от РНС „Банкя“ за съществуващата
сграда; протокол № 15 за определяне на строителна линия и ниво; разрешение за строеж
№ 1267/1965 г. от СНС – СП „Водоснабдяване“.
Заявлението и представеното мотивирано
предложение са разгледани и приети от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-28/21.04.2015 г., т. 31.
Със Заповед № РД-09-50-609 от 28.07.2015 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработване на проект за изменение на
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VIII-1217
и улична регулация при о.т. 372а (нова) за създаване
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на задънена улица (тупик) по о.т. 372а – о.т. 372б
нови и нови УПИ ХХІІІ-1217 и УПИ VIII-1217 за
ПИ с идентификатор по КККР № 02659.2194.1217,
кв. 42, м. В.з. Банкя, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-94-Н-26-[4]/30.07.2015 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Банкя“
за сведение и изпълнение.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 17-Г Р 0 0 - 8 75/
27.04.2017 г. е внесен проект за ПУП – изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за
УПИ VIII-1217 с цел образуване на нови УПИ
VIII-3004 – „За ЖС“, и УПИ XXIII-3005 – „За
ЖС“, по отношение на ПИ с идентификатори
02659.2194.3004 и 02659.2194.3005 по КККР на
гр. Банкя, кв. 42, м. В.з. Банкя, район „Банкя“,
изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица от о.т. 372а (нова) до
о.т. 372б (нова) и създаване на тротоар между
о.т. 371а и 372а (нова). Видно от представените
документи – комбинирана скица, съгласно чл. 16,
ал. 3 ЗКИР и скици за имотите, издадени от
СГКК – София, проектът за ПУП е изработен
върху актуална кадастрална основа, като новообразуваните УПИ са отредени за имотите по
кадастрална карта. Към проекта са приложени:
контролно заснемане на съществуващите сгради
и висока растителност в УПИ VIII-1217 от кв.
42, м. В.з. Банкя; изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, с № ТУ-2327/07.2016 г.; съгласуван
проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
с изх. № 121/1.07.2016 г.; експертна оценка на
съществуващата растителност, изработена от
ланд. арх. Биляна Иванова, заверена от дирекция „Зелена система“ при CO с peг. № СЕК17ГР94-126/15.03.2017 г., съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
и становище на директора на РИОСВ – София, изх.
№ 94-00-6637/19.07.2016 г., в което е удостоверено,
че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-875-[1]/15.05.2017 г.
проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С п и с мо № РБН17-Г Р 0 0 -52/2 3.0 6. 2 017 г.
(№ САГ17-ГР00-875-[2]/23.06.2017 г.) кметът на
район „Банк я“ удостоверява, че проект ът е
обявен и в законоустановения срок е постъпило
едно възражение.
С ъ с з а я в л е н и е № С А Г 17- Г Р 0 0 - 8 75 - [3] /
17.07.2017 г. за внасяне на допълнителни документи
в деловодството на НАГ – СО, е внесена молба/
корекция към депозираното възражение, с което
заинтересованите лица заявяват изрично, че са
съгласни с обявения проект.
Проектът е съгласуван от отделите към дирекция „Териториално планиране“. Представено
е становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“, в което е
упоменато, че проектът за ПУП не е обявен на
всички заинтересовани лица.
Съгласно становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ проектът е изпратен на кмета
на район „Банкя“ за дообявяване с писмо изх.
№ САГ16-ГР00-875-[5]/17.08.2017 г.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-52-/2/19.09.2017 г.
на кмета на район „Банкя“ проектът за ПУП е
дообявен и в законоустановения срок няма постъпили възражения.
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Проектът заедно с приложените писмени доказателства е разгледан на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
решение по протокол № ЕС-Г-81/17.10.2017 г., допълнителна т. 2, както следва: „Приема проекта.
Изпраща в СОС за одобряване по компетентност
съгласно чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на подробен устройствен план – ИПРЗ, е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственици на поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.3004 и 02659.2194.3005 по КККР на
Банкя, попадащи в УПИ VIII-1217, кв. 42, м. В.з.
Банкя – предмет на плана, съгласно представените
документи за собственост и скици за имотите.
Действащите регулационни планове за територията са утвърдени със Заповед № РД-02-14-92
от 26.02.1987 г. на председателя на Комитета по
ТСУ и ЧИРП, одобрен със Заповед № РД-09-50383 от 22.07.1994 г. на главния архитект на София.
Кадастралната карта на Банкя е одобрена със
Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Видно от представената комбинирана скица
за пълна или частична идентичност съгласно
чл. 16, ал. 3 ЗКИР, изработена от фирма „ГЕО
К А Д“ – ЕООД, имотните граници на ПИ с
идентификатори 02659.2194.3006, 02659.2194.3005
и 02659.2194.3004 съвпадат с общите дворищнорегулационни линии на УПИ VIII-1217, УПИ
IX-1216, УПИ XI-1225, УПИ XVIII-1223, 1224 и
УПИ VII-1218 от кв. 42, м. В.з. Банкя.
С изработения проект за подробен устройствен
план се предвижда изменение на план за регулация, като от УПИ VIII-1217 се образуват два нови
УПИ: VIII-3004 – „За ЖС“, и XXIII-3005 – „За
ЖС“, и поставяне на регулационните линии
между новообразуваните урегулирани поземлени
имоти в съответствие с имотните граници по
действащата кадастрална карта. Изменя се и
улична регулация, като се създава тротоар 1 м и
създаване на задънена улица от о.т. 372а (нова) до
о.т. 372б (нова), с цел осигуряване на транспортен
достъп до новообразуван УПИ XXIII-3005 – „За
ЖС“, кв. 42, м. В.з. Банкя.
Предвид горното е налице основание за изменение по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата улична регулация и по предложена проектна задънена улица, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
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лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението. Проектът е разгледан и
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотите
попадат в устройствена зона „Зона с малкоетажно
застрояване с допълнителни специфични изисквания (Жм2)“ съгласно т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на УПИ VIII3004 – „За ЖС“, и УПИ XXIII-3005 – „За ЖС“,
е допустимо в тази устройствена зона, с което е
спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Изменението на план за застрояване цели
осигуряване на възможност за застрояване в
новообразувани УПИ, като за нов УПИ VIII-3004
се предвижда потвърждаване на съществуващото застрояване, а за нов УПИ XXIII-3005 се
предвижда ново свободно стоящо, нискоетажно
застрояване на две нива.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.
С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одоб
ри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-81/17.10.2017 г., доп.
т. 2, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация – създаване на задънена улица
от о.т. 372а (нова) до о.т. 372б (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуван
УПИ и създаване на тротоар между о.т. 371а и
о.т. 372а (нова), м. В.з. Банкя, район „Банкя“, по
кафявите линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. В.з. Банкя, кв. 42, район „Банкя“,
като от УПИ VIII-1217 се създават нови УПИ VIII3004 – „За ЖС“, и УПИ XXIII-3005 – „За ЖС“, по
кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
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3. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване за УПИ VIII-3004 – „За ЖС“, и УПИ
XXIII-3005 – „За ЖС“, без допускане на намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица, кв. 42, м. В.з. Банкя, район „Банкя“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
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Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 525
от 2 февруари 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 640 от 28.09.2017 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.03.2018 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с ид. 68134.504.182, кв. 6, м. Бивш
стопански двор – кв. Бенковски – складова база
„Биримирци“ (по предходен план – имот 000182, м.
Турска ливада), София, кв. Бенковски, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 67 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 6700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок
за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но
не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.03.2018 г. вкл. в приемното време
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на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС)
е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл.
Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 1247
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в предложение с вх. № ДЗ-48/16.01.2018 г.
от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура за кабелен електропровод за захранване на поземлен имот КИ
22839.100.470 по кадастралната карта на с. Долнослав съгласно нанесената плътна червена линия
и сервитут, означен със зелени пунктирни линии.

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 431
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
1. Одобрява окончателния проект на общ
устройствен план на община Айтос заедно с
правилата и нормативите по неговото прилагане,
който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Възлага на кмета на община Айтос да
представя ежегодно за приемане от Общинския
съвет – гр. Айтос, доклад за изпълнението на
общия устройствен план на община Айтос в
неговия обхват и предложение за измененията
му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127,
ал. 9 ЗУТ.

2017

Председател:
Кр. Енчев

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1190
от 29 ноември 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ522/13.11.2017 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПРЗ) за обединяване на УПИ
7.58 – хотел и кафене-аперитив, с имот 02974.7.61
по кадастралната карта на с. Бачково, като се
образува нов УПИ 7.83 – за хотел и кафе-аперитив,
съгласно зачерквания, линии и надписи със зелен
и червен цвят на приложения проект.
Установява се режим на застрояване в УПИ
7.83 – за хотел и аперитив, съгласно нанесените
ограничителни линии на застрояване с червен
цвят и показатели на режима на застрояване със
син цвят.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – Асеновград.
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За председател:
М. Стоилова
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Председател:
Др. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 1248
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в предложение с вх. № ДЗ-49/16.01.2018 г.
от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура – водопровод
до поземлен имот КИ 72789.68.239 по кадастралната карта на с. Тополово, съгласно нанесената
плътна зелена линия и сервитут, означен със
зелени пунктирни линии.

1712

Председател:
Др. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 1249
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в предложение с вх. № ДЗ-52/16.01.2018 г. от
зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – уличен
водопровод и улична канализация до поземлен
имот КИ 99087.20.113 по кадастралната карта на
Асеновград, кв. Горни Воден, съгласно нанесените
плътни червени линии.
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Председател:
Др. Георгиев

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 545
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брез
ник, реши:
Одобрява проект за обект: ПУП – ПП за
определяне на трасе и сервитут за изграждане
на електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ
№ 021032 – нива, 021033 – нива, 021051 – нива,
021063 – нива, 021002 – нива, 000024 – територии,
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заети от населени места, 000029 – полски път,
102076 – залесена горска територия, 000026 – полски път, и 010027 – нива, по КВС на с. Завала,
за външно електрозахранване на овцеферма със
складове за фуражи, фуражна кухня, обслужващи
сгради и съоръжения в ПИ 010027 по ПУП – ПЗ
на землището на с. Завала, собственост на „Мегастрой“ – ООД.

2018

Председател:
В. Младенова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-18-7706-10
от 22 януари 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Акчелар, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
23.06.2009 г. Решение № 1685 от 10.12.2008 г. по
адм. дело № 1030/2007 г. на Административния
съд – Варна, и Решение № 8362 от 23.06.2009 г.
по адм. дело № 3004/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличава се НИ 606 с площ 1105 кв. м, в регистъра на който са записани като собственици
Марин Велинов Рангелов с н.а. за 1/2 ид.ч. и
Марин Велинов Рангелов с н.а. за 1/2 ид.ч.
Новообразува се имот № 1143 с площ 500,02 кв.
м и в регистъра като собственици се вписват
Александър Димитров Деянов с н.а., вписан в
Службата по вписванията – Варна, и Дарина
Мартинова Деянова с н.а., вписан в Службата
по вписванията – Варна.
Новообразува се имот № 1144 с площ 499,97 кв.
м и в регистъра като собственик се вписва Мартин Велинов Рангелов с н.а. за 1/2 ид.ч и н.а.
за 1/2 ид.ч.
Новообразува се имот № 1145 с площ 105,10
кв. м, с НТП – за второстепенна улица, и като
собственик се вписва Община Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
21.12.2013 г. Решение № 4565 от 22.10.2013 г. по
гр. дело № 17647/2012 г. на Районния съд – Варна,
се извършват следните промени:
В ПНИ на м. Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
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Заличава се НИ № 3220, за който в регистъра
като съсобственици са вписани: „наследници на
Желез Дабков Абаджиев“ и „неидентифициран“.
Новообразува се имот № 3518 (КР 5401) с
площ 887 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Денка Костадинова Иванова с документ
за собственост „Протокол от 23.03.1989 г. на ВРС
по гр.д. № 2929/1988 г.“, вписан в книгите по
вписванията, за 700 кв. м.
Новообразува се имот № 3519 (КР 5401) с
площ 887 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Стефан Костадинов Джуров с документ
за собственост „Протокол от 23.03.1989 г. на ВРС
по гр.д. № 2929/1988 г.“, вписан в книгите по
вписванията, за 700 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Горна
Трака, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
20.11.2008 г. Решение № 587 от 12.08.2008 г. по адм.
дело № 1781/2006 г. на Окръжния съд – Варна:
В първоначално одобрения план на ново
образуваните имоти на селищно образувание м.
Горна Трака, землище Виница, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 970
и № 5970.
Новообразува се имот № 9568 с площ 600 кв.
м и в регистъра като собственик се вписват
Демир Георгиев Демиров с нотариален акт за
1/2 ид. ч. и Милка Георгиева Иванова с нотариален акт за 1/2 ид. ч.
Новообразува се имот № 9569 с площ 452 кв.
м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Георги Янев Барбов.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 5.06.2009 г. Решение № 746 от 30.04.2009 г. по
адм. дело № 2210/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма, Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличава се новообразуван имот № 1424 (КР
516) с площ 600 кв. м, в регистъра на който е
вписан като собственик Недко Дончев Недков с
документ „Оценителен протокол“.
Заличава се новообразуван имот № 4404 (КР
516) с площ 1148 кв. м, в регистъра на който като
собственик е вписано „н-ци на Дука Стефанов
Димитров“ без вписан документ за собственост.
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Новообразува се имот № 4784 (КР 516) с площ
1748 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„ИЕС“ – ООД – Варна, БУЛСТАТ 103899151, с
документ: нот. акт, вписан в СВ.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
22.05.2009 г. Решение № 698 от 24.04.2009 г. по
адм. дело № 50/2009 г. на Административния
съд – Варн а, и влязло законна сила на 8.07.2009 г.
Решение № 990 от 9.06.2009 г. по адм. дело
№ 50/2009 г. на Административния съд – Варна,
за поправка на очевидна фактическа грешка:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма, Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличава се НИ 3981 (КР 517) с площ 260 кв.
м, за който в регистъра като собственик са вписани „Иванка Кирилова Коева с н.а. за 1/2 ид.ч.
и Кремена Кирилова Дякова с н.а. за 1/2 ид.ч.“.
Заличава се НИ 1664 (КР 517) с площ 661
кв. м, за който в регистъра като собственик са
вписани „н-ци Иван Ставрев Арнаудов“.
Новообразува се имот № 5090 (КР 517) с площ
785,14 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Детелина Владимирова Христова с н.а.,
вписан в Службата по вписванията – Варна, и
н.а. за поправка на н.а., вписан в Службата по
вписванията – Варна.
Новообразуван имот № 1663 (КР 517) става
с площ 877,21 кв. м, в регистъра се заличават
вписаните като собственици „н-ци Иван Ставрев
Арнаудов за 701 кв. м ид.ч. и н-ци Васил Ставрев
Арнаудов за 40 кв. м ид.ч.“ и като собственици
се вписват Венцислав Георгиев Филипов с н.а.
на Службата по вписванията – Варна, и Димит
ричка Нейкова Филипова с н.а. на Службата по
вписванията – Варна (вписването в регистъра е
по данни от КККР).
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изп ъ л нен ие на Решен ие № 1079 о т
28.05.2010 г. по адм. дело № 88/2009 г. на Административния съд – Варна, и Решение № 13963
от 31.10.2011 г. по адм. дело № 11198/2010 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на м. Манастирски рид, Бялата чешма
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
НИ 141 (КР 516) става с площ 600 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик
Иван Минков Шопов с документ за собственост
„Оценителен протокол“.
НИ 152 (КР 516) става с площ 600 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик „н-ци Стоян Вълчев Илиев“ с документ за
собственост „Оценителен протокол“.
Новообразува се имот № 4787 (КР 516) с площ
301 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Иван Ставрев Арнаудов с
решение на Поземлена комисия – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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4. В изпълнение на влязло в законна сила
на 10.02.2009 г. Решение № 55 от 13.01.2009 г. по
адм. дело № 2151/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличава се новообразуван имот № 2047 (КР
517) с площ 630 кв. м, в регистъра на който е
записан като собственик „Община гр. Варна“ без
вписан документ за собственост.
Заличава се новообразуван имот № 2048 (КР
517) с площ 639 кв. м, в регистъра на който е вписан като собственик „Лейла Кадеровна Калева“
с документ „нотариален акт за 600 кв. м ид.ч.“.
Новообразува се имот № 2163 (КР 517) с площ
1268,64 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват:
– Екатерина Стефанова Георгиева с документ
за собственост н.а. за 600 кв. м ид.ч.;
– Наско Димов Георгиев с документ за собственост н.а. за 600 кв. м ид.ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила на
29.07.2009 г. Решение № 892 от 27.05.2009 г. по
адм. дело № 2556/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на м. Манастирски рид, Бялата чешма,
Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Заличава се новообразуван имот № 954 (КР
517) с площ 934 кв. м, в регистъра на който са
записани като собственици Пет ър Маринов
Петрушков с оценителен протокол за 500 кв. м
ид.ч. и Цветан Маринов Петрушков с оценителен
протокол за 420 кв. м ид.ч.
Новообразува се имот № 5034 (КР 517) с площ
435,46 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват:
– Прожан Жозеф Алексис с документ за собственост н.а., вписан в Службата по вписванията,
за 1/2 ид.ч.;
– Димитричка Иванова Ангелова-Прожан с
документ за собственост, вписан в Службата по
вписванията, за 1/2 ид.ч.
Новообразува се имот № 5035 (КР 517) с площ
497,37 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Петър Маринов Петрушков с документ
„други“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на влязло в законна сила
на 1.07.2010 г. Решение № 1658 от 15.10.2009 г.
по адм. дело № 2747/2008 г. на Административния съд – Варна, потвърдено с Решение № 9125
от 1.07.2010 г. по адм. дело № 16106/2009 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
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– НИ 443 (КР 516) става с площ 600 кв. м,
лице 13,24 м, и в регистъра като собственик се
вписва Иванка Иванова Петкова с оценителен
протокол;
– НИ 444 (КР 516) става с площ 600 кв. м,
лице 13,24 м, и в регистъра като собственик се
вписва Димитър Панайотов Петров с оценителен
протокол;
– новообразува се имот № 4795 (КР 516) с
площ 386 кв. м, лице 13,20 м, и в регистъра като
собственик се вписват „наследници на Йови
Тодоров Кълчиклиев“ с документ „Решение на
Поземлена комисия“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
13.12.2008 г. Решение № 1531 от 17.11.2008 г. по
адм. дело № 2082/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Сотира, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ 535 с площ 594,49 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик Тони Тонев
с документ „Няма документ за собственост“ и
като собственик се вписва Йорданка Николова
Николова с Договор за доброволна делба на
Службата по вписванията – Варна.
За НИ 536 с площ 642,25 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик Община
Варна с документ „Няма документ за собственост“
и като собственик се вписват Иван Янков Янков
и Мария Янкова Янкова с Договор за доброволна делба на Службата по вписванията – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Варненския районен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
1831
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с парцели в него от № І до № ХІV – За ИВС, и
кв. 43 с парцели в него от № І до № ХІ – За ИВС,
съгласно зеления цвят в проекта. Образува се
нова улица с о.т. № 2-3-3а-3б с ширина 8 м, нова
улица с о.т. № 3а-50б-50а с ширина 14 м и нова
улица с о.т. № 50б-42б-42а с ширина 8 м между
новообразуваните квартали.
В частта план за застрояване в новообразуваните УПИ се предвиждат нови застроителни
петна, свободно застрояване, като се спазят
всички отстояния от съседните имоти съгласно
червения цвят в проекта.
Параметри на застрояване: плътност – 30 %,
Кинт. – 0,6, етажност – до два етажа (7 м).
2. Упълномощава кмета на община Велинград
да извърши последващите законови процедури.
Възлага изпълнението на решението на кмета на
община Велинград.

1634

Председател:
Б. Мандраджиев

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 30-12
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
поземлени имоти (ПИ) 72624.267.104 (пустееща
необработваема земя), 72624.271.21 (ведомствен
път), 72624.274.86 (път от републиканската пътна
мрежа), 72624.274.87 (местен път), 72624.325.155
(ведомствен път), 72624.325.157 (ведомствен път),
72624.333.42 (ведомствен път), 72624.333.44 (местен
път), 72624.352.6 (ведомствен път) за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения
за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД,
на територията на община гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.
Председател:
И. Пенчев
1704

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 31
от 15 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27,
ал. 5 ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 129, ал. 1
и чл. 62а, ал. 4 във връзка с изтеклите срокове
по чл. 208 ЗУТ Общинският съвет – Велинград,
реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ IV – Озеленяване и спорт, в
кв. 5 по плана на с. Юндола, като за сметка на
същия се образуват три нови квартала: кв. 41 с
парцели в него от № І до № VIII – За ИВС; кв. 42

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 533
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Дос
пат, одобрява ПУП – ИПР за кв. 35, 61 и 66 на
с. Барутин.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
1627
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ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 352
от 5 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация в обхват
УПИ V и УПИ VІІ от кв. 37, УПИ І от кв. 39
и участък от предвидена, но нереализирана на
място улица с ОК 33, 46, 47, 49 по регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ
с идентификатори 44327.502.1863; 44327.502.1263
и 44327.502.1287 по кадастралната карта на гр.
Луковит. С него се премахва част от улица с участък – гореописаните осови точки, като площт а
на улицата се придава към УПИ V и УПИ VІІ
от кв. 37. Изменя се дворищнорегулационната
граница между двата имота, като същата се привежда в съответствие с кадастралната граница
между тях. Изменят се дворищнорегулационната
граница на УПИ V и УПИ VІІ от кв. 37 от една
страна и дворищнорегулационната граница на
УПИ І от кв. 39 в съответствие с кадастралните
граници между тях.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Луковит, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Ловеч.

РЕШЕНИЕ № 8
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на водопровод и
електропровод, захранващи ПИ 067004 (проектен
имот 067086), м. През ирима по КВС на землище
Сарая, община Пазарджик.
Трасето на водопровода с обща дължина 244 м
започва от съществуващ водопровод до северозападния край на регулацията на с. Сарая, насочва
се на запад през ПИ 067069 – пасище, мера, чупи
на север и пресича ПИ 067055 – напоителен канал, разполага се в ПИ 067054 – полски път, до
достигане на ПИ 067004 (проектен имот 067086),
който ще бъде захранен, съгласно изчертаното
със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Трасето на електропровода с обща дължина
63 м започва от нов ЖР стълб, разположен в
ПИ 067004 (собственост на инвеститора), след
което се насочва на запад на около 6 м от южната граница на имота и достига границите на
проектен имот 067086, който ще бъде захранен,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.

2123

Председател:
Д. Динков

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 525
от 31 януари 2018 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 6, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Нова
Загора, приема годишен план за приватизация
за 2018 г. съгласно приложение № 1.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
и чл. 3, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Нова Загора, включва в списъка на обектите
за приватизация за 2018 г. МБАЛ „Света Петка
Българска“ – ЕООД, с ЕИК 119502651 и адрес
на управление ул. Петко Енев № 1, Нова Загора.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Нова Загора, открива процедура
за приватизация на МБАЛ „Света Петка Българска“ – ЕООД, с ЕИК 119502651 и адрес на
управление ул. Петко Енев № 1, Нова Загора.
4. Възлага на кмета на община Нова Загора
цялостната организация и изпълнение на решението, включително възлагане изготвянето на анализ
на правното състояние, приватизационна оценка
и информационен меморандум на дружеството,
които да бъдат представени пред Общинския
съвет – гр. Нова Загора.
Председател:
Г. Николов
1611

1707

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 9
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод
с дължина 112,82 м, започващо от съществуваща
разпределителна касета на границите на имот с
идентификатор 55155.19.310, преминава през имот
с идентификатор 55155.19.370 – полски път, до
достигане границата на имот с идентификатор
55155.19.257 (УПИ Х-257, търговия и услуги) в
местността Азмака, Пазарджик, който ще бъде
захранен, съгласно изчертаното с червено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

1708

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 10
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен водопровод
с дължина 2282 м, започващо от ПС „Величково – стара“, разположена в ПИ 000662 – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, преминава през
имот, частна собственост – ПИ 065005, пресича
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ПИ 000056 – напоителен канал, собственост на
МЗГ – ХМС, преминава през имоти, общинска собственост, както следва: ПИ 000370 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ
000457 – за селскостопански, горски, ведомствен
път, ПИ 000471 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, ПИ 000398 – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ 000394 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ
000674 – друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, и достига до ПИ
000713, собственост на „ВиК“ – ЕООД, в ликвидация, землище Величково, община Пазарджик,
който ще бъде захранен, съгласно изчертаното
със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

държавна публична собственост, и 56126.508.25,
56126.509.6 с НТП – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлеж и на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 68
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Проектиране на пътища на територията
на община „Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа зона“ –
етап 5 – обслужващ път, по следите на полски
път с идентификатор 35300.12.123 по плана на с.
Калековец, представляващо тупик с вход-изход
при републикански път ІІ-56 „Брезово – Пловдив“.

1709

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 793
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 70, ал. 3, чл. 150, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУ П – ПП (част от К ПИИ) за
реконструкция на довеж дащ водопровод за гр.
Петрич с трасета и сервиту ти на довеж дащия
водопровод през поземлени имоти по кадастралната карта на гр. Петрич, подробно описани в
регистъра на засегнатите имоти, съгласуван със
СГК К – Благоевград, както следва: трасе през
поземлени имоти с идентификатори 56126.129.3 и
56126.129.25 с НТП – ниви, частна собственост,
56126.129.31 с НТП – нива, общинска частна собственост, 56126.129.7 и 56126.129.30 с НТП – за
с е лс ко с т оп а нс к и , г о р с к и , в едомс т в ен п ът,
общинска публична собственост, 56126.129.32
с НТП – водно течение, река, държавна публична собственост, 56126.129.37, 56126.129.43
с Н Т П – н и ви, с т опа н исва н и о т общ и ната,
56126.129.38 с НТП – пасище, стопанисвано от
общината, 56126.508.24, 56126.509.7 с НТП – друг
вид дървопроизводителна гора, държавна публична собственост, 56126.508.25, 56126.509.6 с
НТП – дру г ви д дървопроизводителна гора,
д ърж а вна час т на с о б с т вено с т, и с ерви т у т,
засягащ поземлени имоти с идентификатори:
56126.129.3, 56126.129.6, 56126.129.9, 56126.129.10,
56126.129.25 и 56126.129.33 с НТП – ниви, частна собственост, 56126.129.31 и 56126.129.34 с
НТП – ниви, общинска частна собственост,
56126.129.7, 56126.129.17 и 56126.129.30 с НТП – за
с е лс ко с т оп а нс к и , г о р с к и , в едомс т в ен п ът,
общинска публична собственост, 56126.129.29
с НТП – водно течение, река, държавна частна собст веност, 56126.129.32 с НТП – водно
течение, река, държавна п ублична собственост, 56126.129.35, 56126.129.37 и 56126.129.43
с Н Т П – н и ви, с т опа н исва н и о т общ и ната,
5612 6.129. 38 с Н Т П – п ас и ще, с т оп а н ис в ано от общината, 56126.508.24 и 56126.509.7 с
НТП – дру г ви д дървопроизводителна гора,

Председател:
Г. Тренчев
1739

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

2124

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 69
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Проектиране на пътища на територията
на община „Марица“ в индустриална зона „Марица“ – част от „Тракия икономическа зона“ –
етап 6 – обслужващ път, по следите на полски
пътища с идентификатори 35300.10.38, 35300.9.55,
35300.8.32 по плана на с. Калековец, представляващо тупик с вход-изход при републикански път
ІІ-56 „Брезово – Пловдив“.

2125

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 70
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява представения ПУП – парцеларен
план за елемент на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии

С Т Р.
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за обект: „Пътна връзка за ПИ 73242.21.33 през
ПИ 73242.21.41, м. Адата по КК на с. Труд“,
за осигуряване транспортен достъп до обект:
„Обществено и делово обслужване на път ІІ-64
„Карлово – Пловдив“ при км 44+610 – дясно“.

2126

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 78
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
кабелна линия СрН 20 kV от нов стълб № 2/5A,
монтиран в оста на въздушна линия „Войводиново“, до нов БКТП в УПИ 53.73 – магазин за
промишлени стоки, ПИ 53.73 по кадастралната
карта на с. Войводиново, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето
имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 529
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на „Трасе за електрозахранване“, преминаващо през
ПИ 448006 и ПИ 448008 с НТП – ниви, ПИ
400120 с НТП – стопански двор, и ПИ 448017
с НТП – овощна градина, за захранване на
обект: „Магазин за пакетирани х ранителни
стоки и магазин за промишлени стоки“, в УПИ
448020 – „Складово-търговски дейности“, местност Стара овощна градина в землището на гр.
Раковски (Решение № І, взето с протокол № 2 от
24.01.2018 г. на ЕСУТ при общината).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

2109

Председател:
Г. Лесов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 526
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Трасе
на водопроводи ПВ∅90 и ППВ∅160“ от съществуващи ПВ∅110, ППВ∅200, преминаващи през
ПИ 000048 с НТП – напоителен канал – публична
общинска собственост, ПИ 000131 с НТП – полски път – публична общинска собственост, и
ПИ 105318 с НТП – улица – публична общинска
собственост, до УПИ 101072 – производствена и
складова дейност, Цех за разфасовка на хранителни
продукти и складова база, и УПИ 101073 – производствена и складова дейност, оризарна, местност
Арджовица в землището на с. Стряма, община
Раковски (Решение № І, взето с протокол № І от
10.01.2018 г. на ЕСУТ при общината).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕ № 992
от 22 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 15,
ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 205, т. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Улица с осови точки 37-51-52-53-54-55-56-57 и улица
с осови точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
в м. Буджака, землище на гр. Созопол“ съгласно
предложената графична част, както следва:
– към одобрената улична регулация с осови
точки 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50
(ПИ с идентификатор 67800.6.128) се предвижда
тротоар с широчина 1,50 м едностранно за сметка на имоти 67800.6.96, 67800.6.95 и 67800.6.98
по КК на гр. Созопол и същата става с широчина 5,50 м;
– уличната регулация с осови точки 37-51-5253-54-55-56-57 (ПИ с идентификатор 67800.6.120)
се уширява от 4 м на 5 м и се предвижда тротоар
едностранно от 1,50 м и същата става с широчина
6,50 м; в обхват на осови точки 55-56-57 се предвижда изграждане на паркинг и зелени площи за
сметка на имот 67800.6.95 по КК на гр. Созопол
и подземна КПС „Буджака“;
– предвижда се пешеходна алея с ширина
2,25 м по южната граница на и за сметка на
поземлен имот 67800.6.98.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

Председател:
Г. Лесов

Председател:
Кр. Германова

Председател:
Г. Трендафилова
1705
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ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 331
от 30 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стралджа, реши:
Одобрява частично изменение на ПУП – план
за регулация, касаещо кв. 86 по плана на гр.
Стралджа, с което се образуват 3 квартала, като:
Старият кв. 86 се ограничава от изток до ул.
Вълкана Стоянова.
Квартал 151 е с обхват от север – ул. Иван
Вазов, от изток – бул. Хемус, от юг – ул. Гео Милев, и от запад – ул. Вълкана Стоянова. Състои
се от два урегулирани поземлени имота: УПИ
№ І с отреждане „За комплексно жилищно строителство“ и УПИ № ІІ с отреждане „За парк“.
Квартал 152 е с обхват от север – ул. Гео Милев,
от изток – бул. Хемус, от юг – ул. Райна Княгиня,
и от запад – ул. Вълкана Стоянова. Състои се от
осем урегулирани поземлени имота с отреждане,
както следва: УПИ № І – „За комплексно жилищно строителство и озеленяване“, УПИ № ІІ и
УПИ № ІІІ – „За жилищно строителство“, УПИ
№ ІV – „За търговия и услуги“, УПИ № V – „За
гаражи“; УПИ № VІ – „За гаражи и паркинг“,
УПИ № VІІ – „За жилищно строителство и озеленяване“, и УПИ № VІІІ – „За парк“.
Техническите параметри са, както следва:
І. За УПИ № І в кв. 151, УПИ № І в кв. 152
и УПИ № VІІ в кв. 151 са:
1. Плътност на застрояване – максимум 70 %.
2. Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.) – максимум 2.
3. Площ на озеленяване – минимум 30 %.
ІІ. За УПИ № ІІ и УПИ № ІІІ в кв. 152 са:
1. Плътност на застрояване – максимум 60 %.
2. Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.) – максимум 1,2.
3. Площ на озеленяване – минимум 40 %.
ІІІ. За УПИ № ІІ в кв. 151 и УПИ № VІІІ в
кв. 152 техническите параметри се определят
с технически проекти за изграждане на парковете при спазване изискванията на чл. 32 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
ІV. За УПИ № V и УПИ № VІ в кв. 152 техническите параметри се определят с подробен
застроителен план.
С разработката се отварят рег улационно
улиците:
1. ул. Вълкана Стоянова до включването є с
ул. Иван Вазов;
2. ул. Гео Милев до включването є с бул. Хемус.
Председател:
Ж. Ангелов
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7.02.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр.
Троян, реши:
Одобрява под робен уст ройст вен п лан за
частично изменение на регулационния план
(ПУП – ПР за ЧИРП), с който се урегулира
улица с о.т. 124-123-539-562 и улица с о.т. 538539-102 по регулационния план на гр. Троян и
се коригира уличната регулация в обхвата на
кръстовището, като се предвижда реализация
на кръгово кръстовище.
Премахва се УПИ ІІ и се променя дворищната
регулация на УПИ І – „За жилищно строителство,
магазини и трафопост“, в кв. 301.
Квартал 301 се разделя на два нови квартала
301 и 423.
Промяната на дворищната регулация на УПИ
ІІІ – „За жилищно строителство и магазини“,
и У ПИ ІV – „За паметници на култ у рата и
озеленяване“, в кв. 423; УПИ ХІХ – „За КОО
и паметник на к улт у рата“, в к в. 303; У ПИ
VІ – „За озеленяване и подземни гаражи“, в
кв. 30, и УПИ V – „За жилищно строителство
и магазини“, в кв. 28.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решение
то може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
1706

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 450
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, допълва Решение № 409 от 25.10.2017 г.
(ДВ, бр. 91 от 2017 г.), взето с протокол № 28
от 25.10.2017 г., като след израза „парцеларен
план“ се допълва изразът „план за застрояване
и специализирана план-схема“.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.

1564

Председател:
И. Димитров

ОБЩИНА ТРОЯН

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 630
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ, решение № 1 от протокол № 3 от

РЕШЕНИЕ № 150
от 21 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
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Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ
№ 040001, 040002, 041003, 041023 – „За изграждане на площадка за предварително третиране
на смесено събирани битови отпадъци и компостиране на разделно събирани зелени и/или
биоразградими отпадъци и рециклиране“, м. Умен
дол в землището на с. Горна Малина, община
Горна Малина.
При прилагането на подробния устройствен
план да се спазват условията на съгласувателните
становища и писма и изисквания на действащата
нормативна уредба.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

2038

Председател:
Е. Найденов

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1/15
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на част от кв. 31 и 32 по плана на с. Полковник
Дяково.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

1833

Председател:
И. Мюстеджеб

2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-6 от
16.02.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-37 от 15.07.2016 г. за обект: „Рехабилитация
на железопътната инфраструктура по участъци
на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови
подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, етап 3:
Тягова подстанция Ямбол, в ПИ 87374.515.4 в гр.
Ямбол, община Ямбол, област Ямбол. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1615
36. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че със Заповед № РС-5 от 13.02.2018 г. се прави поправка
на очевидна фактическа грешка в Разрешение
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за строеж № РС-48 от 12.09.2017 г. (ДВ, бр. 76 от
2017 г.) за обект: „Междусистемна газова връзка
Гърция – България“ на територията на област
Стара Загора, област Хасково, област Кърджали,
като думите „ЕИК 201353265“ да се четат „ЕИК
201383265“ и текстът „в съответствие с одобрения работен проект“ да се чете „в съответствие
с одобрения технически проект“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ Заповед № РС-5 от 13.02.2018 г.
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1836
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-7 от 16.02.2018 г. на „Летище София“ – ЕАД,
за обект „Обособяване на санитарен възел на
ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на Летище
София“, разположен в УПИ XV, кв. 2 по ПУП
на м. Летищен комплекс – София, София (в ПИ
с идентификатор 68134.709.9 в сграда с идентификатор 68134.709.19.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. София). На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
1915
19. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 ЗСВ
1 свободна длъжност „прокурор“ във Върховната
касационна прокуратура.
2. Определя на основание чл. 188, ал. 1 ЗСВ
3 длъжности, които да се заемат след конкурс за
повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховната касационна прокуратура, от които 1 свободна
длъжност и 2 длъжности, които предстои да се
овакантят, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ.
3. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс по реда на чл. 189,
ал. 2 ЗСВ за повишаване и заемане на 3 длъжности „прокурор“ във Върховната касационна
прокуратура.
4. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати
и за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт в 14-дневен срок
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат: служебна
бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата
на обнародване на решението за обявяване на
конкурса в „Държавен вестник“ общия юрид и ческ и с та ж на ка н д и дата, п росл у жено т о
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация за
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резултатите от проверките на по-горестоящите
органи на съдебната власт и на Инспектората
към Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела
и преписки през последните три години от
дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му, по избрани от него разгледани и
приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
5. При провеждането на конкурс за повишаване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключените дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
6. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
7. В случаите на преминаването на съдията
или следователя на длъжност „прокурор“ съгласно чл. 189, ал. 4 ЗСВ конкурсната комисия
задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид
орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт.
8. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
9. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 ЗСВ
2 свободни длъжности „прокурор“ във Върховната
административна прокуратура.
10. Определя на основание чл. 188, ал. 1 ЗСВ
5 длъжности, които да се заемат след конкурс
за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховната административна прокуратура, от които
2 свободни длъжности и 3 длъжности, които
предстои да се овакантят, на основание чл. 165,
ал. 1, т. 1 ЗСВ.
11. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс по реда на чл. 189,
ал. 2 ЗСВ за повишаване и заемане на 5 длъжности
„прокурор“ във Върховната административна
прокуратура.
12. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати
и за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт в 14-дневен срок
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат: служебна
бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата
на обнародване на решението за обявяване на
конкурса в „Държавен вестник“ общия юри-
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д и ческ и с та ж на ка н д и дата, п росл у жено т о
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация
за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка
за разгледаните и приключените от кандидата
дела и преписки през последните три години
от дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му, по избрани от него разгледани и
приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
13. При провеждането на конкурс за повишаване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от
по-горестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключените дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
14. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
15. В случаите на преминаването на съдията
или следователя на длъжност „прокурор“ съгласно чл. 189, ал. 4 ЗСВ конкурсната комисия
задължително проверява познанията на кандидата
за заемане на длъжност в друг по вид орган на
съдебната власт чрез полагане на писмен изпит
по ред, определен в Наредба № 1 от 2017 г. за
конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната
власт.
16. Датата, часът и мястото за провеждане
на писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
17. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 ЗСВ
7 свободни длъжности „следовател“ в Националната следствена служба.
18. Определя на основание чл. 188, ал. 1 ЗСВ
5 длъжности, които да се заемат след конкурс за
повишаване в длъжност „следовател“ в Националната следствена служба.
19. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс по реда на чл. 189,
ал. 2 ЗСВ за повишаване и заемане на 5 длъжности
„следовател“ в Националната следствена служба.
20. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати
и за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт в 14-дневен срок
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат: служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към
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датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия
юридически стаж на кандидата, прослуженото
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация
за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка
за разгледаните и приключените от кандидата
дела и преписки през последните три години
от дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му, по избрани от него разгледани и
приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
21. При провеждането на конкурс за повишаване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от
по-горестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключените дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
22. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
23. В случаите на преминаването на прокурора
или съдията на длъжност „следовател“ съгласно
чл. 189, ал. 4 ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата
за заемане на длъжност в друг по вид орган на
съдебната власт чрез полагане на писмен изпит
по ред, определен в Наредба № 1 от 2017 г. за
конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната
власт.
24. Датата, часът и мястото за провеждане
на писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
2187
246. – Пловдивския 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:
№
по
ред

Шифър

1
І.

2

Област на
висше образование, професионално
направление,
докторска
програма
3

1.

Педагогически
науки

1.3.

Педагогика на
обучението по ...

Образователна и
научна
степен „доктор“
редовно задочно

4

5
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1

2

1.

II.
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3
Методика на
обучението по
биология

2.

Хуманитарни
науки

2.1.

Филология

4

5

2

-

1.

Романски езици

1

-

2.

Френскоезична
литература

1

-

ІІІ. 3.

3.6.

Социални, стопански и правни науки
Право

1.

Гражданско и
семейно право

1

-

2.

Римско право

-

1

ІV.

4.

Природни науки, математика
и информатика

4.3.

Биологически
науки

1.

Молекулярна
биология

1

-

2.

Физиология на
растенията

1

-

3.

Биохимия

1

-

4.

Микробиология

2

-

10

1

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.
2190
78. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси
за: главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.2. Психология
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(Трудова и организационна психология – Организационна култура и екипна ефективност)
за нуждите на секция „Социална, трудова и
консултативна психология“ – един; доцент в
област на висше образование 3. Социа лни,
ст опа нск и и п ра вни нау к и, п рофесиона лно
направление 3.2. Психология (Психология на
труда и инженерна психология – Психологични
аспекти на ежедневния труд), за нуждите на
секция „Социална, трудова и консултативна
психология“ – един. И двата конкурса са със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
2039
121. – Институтът по електроника „Акад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за академичната длъжност главен асистент по
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Радиофизика, физична
и квантова електроника“, за нуждите на лаборатория „Физични технологии“ – Сливен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско
шосе № 72, тел. 875 50 79.
2209
1. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Бабица, с. Бегуновци, с.
Брезнишки извор, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник.
2103
1а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Силистра, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Кайнарджа, община
Кайнарджа, и с. Ситово, община Ситово, които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
2104
32. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за поземлен имот
ПИ № 02107.9.9 по кадастралната карта на с.
Бабяк, община Белица, намиращ се извън границите на урбанизирана територия с цел промяна
предназначение от „Дървопроизводителна гора“
в „Дървоп реработващо производство“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
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сованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Белица, с адрес: гр. Белица
2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
2052
33. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
поземлен имот с идентификатор № 03504.247.19,
м. Трънето, по К К К Р на землището на гр.
Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53 от
1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – „Жилищно строителство“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
2053
34. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
поземлен имот с идентификатор № 03504.238.38,
м. Гарата, по КККР на землището на гр. Бел и ца, одобрен и с ъс За повед № РД-18-53 о т
1.04.2008 г. на АГКК – София, с цел промяна
предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – „Жилищно строителство“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
2054
35. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на
с. Горно Краище, община Белица, в кв. 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
2055
2. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР за
кв. 78, кв. 85, кв. 86, кв. 92 и кв. 134 по РП на
гр. Дряново. С проекта се правят следните изменения: образува се нов УПИ VІІ – „За смесено
предназначение“, от кв. 85, като се отрежда за
ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9804 по
КК на града; заличават се улица с о.т. 388-353343, УПИ I от кв. 134 и се проектира пешеходна
алея, осигуряваща достъп към УПИ VII от кв.
134, с ширина 3,5 м, УПИ VІІІ – „За озеленяване – парк“, и УПИ IX – „За озеленяване – парк“,
от кв. 86 и улица, в участъка с о.т. 416-417-418419-420-403 и се проектират нови осови точки с
номера 416а, 416б и 403а; променят се уличната
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регулационна линия на улица с о.т. 398 и о.т.
402, границата между УПИ ІІІ и УПИ VI – „За
озеленяване“, от кв. 85 и границата на УПИ ІІІ
от кв. 85; проектира се пешеходна алея, която да
осигурява достъп до УПИ ІІІ и УПИ IV от кв. 91.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да се направят писмени възражения по
проекта до ОбА – Дряново.
2198
6. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
предварителен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, изработен по реда на чл. 16 ЗУТ. Проектът обхваща част
от местност Гърлянски черешарник, землище гр.
Кюстендил, с граници в съответствие с одобрения
с Решение № 291 от 29.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, общ устройствен план на
община Кюстендил (юг – Северна индустриална
зона на гр. Кюстендил и земеделска територия от
землището на гр. Кюстендил, север – първокласен републикански път (І-6) гр. София – ГКПП
„Гюешево“ и земеделска територия от землището на гр. К юстендил, изток – земеделска
територия от землището на гр. Кюстендил, и
запад – Соволско шосе). С решението е одобрено
и заданието за проектиране, съгласно което се
изисква проектът за ПУП – ПРЗ да предвижда
застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за
жилищна устройствена зона (Жм) по чл. 19 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони. Възложител на проекта е
Община Кюстендил. Проектът и придружаващата го документация се намират в сградата
на Община Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1,
стая № 19, и може да се разгледат от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПРЗ
до общинската администрация.
2110
7. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани
лица, че е изработен предварителен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) по реда на чл. 16
ЗУТ. Проектът обхваща част от местност Белия
камък, землище гр. Кюстендил, с граници в
съответствие с одобрения с Решение № 2291 от
29.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
общ устройствен план на община Кюстендил (от
юг – земеделска територия от землището на с.
Слокощица и землището на гр. Кюстендил, от
север – земеделска територия от землището на
гр. Кюстендил и гробищен парк, от изток – земеделска територия от землището на с. Слокощица, и от запад – земеделска територия от
землището на гр. Кюстендил и гробищен парк).
Проектът за ПУП – ПРЗ предвижда застрояване
с устройствени показатели и характеристики в
съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба № 7 от
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2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Проектът за ПУП – ПРЗ е изложен за разглеждане в Община Кюстендил, стая № 19, ет. 1, пл.
Велбъжд № 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
2111
3. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от квартали 111а и 119 по плана на с. Рударци, община
Перник, като: 1. с плана за регулация се променя
трасето на улици с осови точки (ОТ) 154-ОТ 153
по нови осови точки ОТ 2154-ОТ 1153-ОТ 153,
при което се изменят уличните регулационни
линии на урегулирани поземлени имоти (УПИ)
ХХVІІІ – общ., и УПИ ХХVІІ – общ., в квартал
119 и на УПИ ХХV-2294 и УПИ І-1355 в квартал
111а; променят се вътрешните регулационни
линии на УПИ І-1355, УПИ ХХV-2294, УПИ
ІІІ – общ., и УПИ ХХІІІ, при което се заличава УПИ ХХІV в квартал 111а; 2. с плана за
застрояв ане се потвърждават изградените сгради
в УПИ І-1355, УПИ ХХV-2294, УПИ ІІІ – общ., и
УПИ ХХІІІ и се определят зони за застрояване
с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона „Жм“. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
2197
16. – Община „Родопи“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с
протокол от заседание на Областния експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ),
проведено на 8.11.2017 г., е приет проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Водоснабдяване на УПИ
020098 в землището на с. Ягодово, община „Родопи“, чрез нов уличен водопровод PE-HD ∅225“,
попадащ в териториите на две общини: „Родопи“
и Пловдив, област Пловдив (в частта, попадаща
в землището на с. Ягодово, община „Родопи“).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на областната
администрация – Пловдив, стая 220, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2112
6. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните,
че в съответствие с Решение № 391 от протокол
№ 27 от 26.10.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Полски Тръмбеш, е преработен изработеният
предварителен проект за изменение на подробен
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устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново, и са отстранени забележките на
специализираните контролни и съгласуванителни
органи. Преработеният проект е на разположение
на заинтересуваните в отдел „Устройство на територията“ на общината и подлежи на обжалване в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
2113
6. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 1.02.2018 г. е изменен действащият
план на новообразуваните имоти в зоната по § 4
ЗСПЗЗ, местност Старо селище, с. Атия, община
Созопол, одобрен със Заповед № РД-09-30 от
4.07.2014 г. на областния управител на област
Бургас, в обхват на новообразувани имоти с
идентификатори 63015.506.282 и 63015.506.273,
както следва: новообразуван имот 63015.506.282
става с площ 350 кв. м; сграда с идентификатор
63015.506.273.1 преминава в новообразуван имот
63015.506.282; новообразуван имот 63015.506.273
става с площ 416 кв. м. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
за ин т ересова н и т е с т ра н и могат да пода ват
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Созопол.
2114
82. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на подземен ел. кабел НН 220 kV
от поземлен имот с идентификатор 66456.17.126
до поземлен имот с идентификатор 66456.16.28 по
КККР, намиращи се в землището на с. Симеоново, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. 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.
2115
52. – Община с. Медковец, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 1 и чл. 131 ЗУТ съобщава,
че са изработени: проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
териториите, необходими за изграждане на жп
линията Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Медковец,
община Медковец, област Монтана; проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на имоти, попадащи
в урбанизираната територия на с. Медковец, община Медковец, област Монтана, и засегнати от
трасето на жп линията Видин – София, участък
Видин – Медковец. Проектите са изложени за
разглеждане в Община с. Медковец. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2127
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Върховният административен съд, второ отделение, призовава Александр Константинович
Поляков, Светлана Владимировна Полякова,
Ната ли я Николаевна Дмит риевна, Надеж да
Алексеевна Левина, Мариан Анварович Сарваров, Марина Александровна Чиесова, Татяна
Владимировна Георгиева, Расилия Лугмановна
Сарварова, Юрий Владимирович Тимофеев,
Татьяна Николаевна Ермилова, Марина Владимировна Георгиева, Денис Борисович Георгиев,
Ильдар Марианович Сарваров, Борис Алексеевич Георгиев, Сергей Владимирович Чиесов,
Игор Фьодорович Вирко, Андрей Дмитриевич
Тък лин, Юрий Владимирович Рогов, Ирина
Владимировна Рогова, Алиса Юриевна Рогова,
Алексей Борисович Миронов, Ирина Борисовна
Знаткова, Максим Сергеевич Диваев, Раиса
Григориевна Диваева, Роман Сергеевич Диваев,
Сергей Уралович Диваев, Ирина Владимировна
Зайцева, Дмитрий А лександрович Левченко,
Наталия Сергеевна Страхова, Генадий Андреевич Мельников, Надежда Алексеевна Резнова, К шищов Лешек Бояр, Марк Евгениевич
Гомольский, Виктор Маратович Орлов, Олег
Юриевич Гребенников, Надежда Константинова
Кузнецова, Дмитрий Валерьевич Фроклин, Андрей Иванович Чернуха, Андрей Александрович
Россихин, Юрий Арнолдович Гребенников, Вера
Николаевна Идрисова, Татьяна Юриевна Уманская, Виктор Михайлович Злотников, Дмитрий
Сергеевич Алешин, Валентина Алексеевна Цветкова, Лариса Владимировна Фроклина, Сергей
Игоревич Резнов, Александр Егорович Кузнецов, Нина Владимировна Коломийцева, Ирина
Юриевна Гребенникова, Кирилл Анатольевич
Бурцев, Олег Александрович Чернишов, Артур
Араратович Барсегян, Савия Хабибулловна Кузнецова, Василий Андреевич Куцанкин, Наталья
Валерьевна Фрок лина, А лексей Викторович
Малюков, Валентин Иванович Озеров, Сергей
Александрович Лопатин, Евгений Альбертович
Уманский, Ильдус Марианович Сарваров, Рамиз
Муртузаевич, Борис Коган, Александър Син,
Владимир Краузе, Ирина Син, Алексей Владимирович Калинин, Елена Сергеевна Фатеева,
Александр Владимирович Лундин, Ирина Едуардовна Лундина, Светлана Александровна Лундина, Вера Александровна Петренко, Евгений
Феликсович Петренко, Александр Валентинович
Иванов, Наталия Александровна Иванова, Татяна Ивановна Ивановна, Нина Владимировна
Колом и й цева, Д м и т ро Трох и мен ко, Татя на
Василевна Белоусова, Дмитрий Александрович
Белоусов, Анастасия Дмитриевна Белоусова,
Максим Дмитриевич Белоусов, Антон Евгениевич Гаврилин, Ирина Владимировна Волкова,
Анна Николаевна Волкова, Наталия Николаевна
Гаврилина, Николай Николаевич Волков, Мария Валерьевна Смирнова, Дмитрий Петрович
Пивен, Лобов Ивановна Холодная, Анастасия
Кориевна Слободян, Инна Владимировна Захарова, Людмила Михайловна Захарова, Илша
Ильдусович Валеев, Лилия Михайловна Еникеева, Мария Валерьевна Тагунова, Александр
Евг ен ьеви ч Шаром ъй г и н, Юл и я С ерг еевна
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Рудакова, Леонид Юриевич Ращенко, Оксана
Алексеевна Кузюра, Лидия Олеговна Арефьева,
Татяна Генадиева Пшеничникова, Татяна Егоровна Парадная, Ирина Петровна Парадная,
Петр Исаакович Парадник и Владимир Викторович Кузнецов, с неизвестни адреси, да се явят
в съда на 16.05.2018 г. в 9 ч. в зала № 1 като
ответници по адм. д. № 13999/2017 г., образувано
по касационна жалба на „МГ Билдинг“ – ЕООД,
срещу Решение № 1509 от 2.10.2017 г. по адм. д.
№ 1964/2016 г. по описа на АС – Бургас.
2191
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 разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Айтос. По оспорването е образувано адм. д. № 369/2018 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.04.2018 г. от 11,10 ч.
2106
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област с административен център
Бургас на чл. 9, ал. 3 от Наредбата за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти
за търговски и други обслужващи дейности по
чл. 56, ал. 2 ЗУТ, приета с Решение № 477 от
24.01.2018 г. на Общинския съвет – гр. Средец. По
оспорването е образувано адм. д. № 417/2018 г.
по описа на Административния съд – Бургас,
което е насрочено за 29.03.2018 г. от 11,10 ч.
2219
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на зам. окръжен прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, с искане да се
отмени като незаконосъобразна разпоредбата
на чл. 11, ал. 1, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, за което е образувано адм. д. № 117/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 13.04.2018 г. от 9,45 ч.
2048
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Районната прокуратура – Велико
Търново, против чл. 23, ал. 6 и чл. 89 – 91 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Полски Тръмбеш, приета с Решение № 162 по
протокол № 12 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Полски Тръмбеш. Образувано е адм.
д. № 96/2018 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.
2049
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от заместник окръжния
прокурор на Окръжна прокуратура – Велико
Търново, против чл. 17, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 3
и чл. 19, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Павликени, приет с Решение № 115 по протокол
№ 12 от 19.05.2016 г. от заседание на Общинския
съвет – гр. Павликени, за което е образувано адм.
д. № 131/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 13.04.2018 г. от 9,30 ч.
2192
Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
д. № 416 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, по протест на Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 12, ал. 1, т. 10
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Първомай, неговите
постоянни комисии и взаимодействието му с
администрацията на Община Първомай, приет с
Решение № 22, взето с протокол № 4 от 28.01.2016 г.
2050
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Пловдив на Решение № 4,
взето с протокол № 4 от 15.01.2018 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски, с което е
приета Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на територията на община Стамболийски, с която
са отменени чл. 62, ал. 3, чл. 91, ал. 2 и чл. 97,
т. 2, съответно е изменен чл. 79, ал. 4, по което
е образувано адм. д. № 452/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
2051
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 506 по описа за 2018 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу т. 3, 4 и 10 от Правилника
за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация при Община
Стамболийски, приет с Решение № 11, изменен
и допълнен с протокол № 9 от 27.06.2016 г.
2193
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 25, т. 6
от Правилника за организация и дейността на
общинския съвет при община Хисаря, по което
е образувано адм. дело № 523 по описа за 2018 г.
на Административния съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав. Ответник е Общинският съвет – гр.
Хисаря. Делото е насрочено за 17.04.2018 г. от
13,15 ч.
2194
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Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 524 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 8, ал. 1, т. 10 и 12, чл. 17, ал. 1, т. 2,
чл. 17, ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 1, т. 19
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Съединение.
2195
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ по адм. дело № 389/2016 г.
съобщава, че настоящото производство е образувано по жалба на Антонина Димитрова Лорант
срещу Решение № 303 от 28.05.2015 г. на Столичния общински съвет, с което решение по т. 1 е
одобрен проект за план за регулация за ПИ с
идентификатори 00357.5300.36 и 00357.5300.316 по
КККР за създаване на нов УПИ V-36, 316 – „За
жилищно строителство“, нова улица по о.т.
676а – о.т. 676б – о.т. 676в – о.т. 676г, кв. 116а, м.
Кв. Гниляне, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“,
по сините и червените линии, цифри и текст,
съгласно приложения проект. По т. 2 изменение
на плана за улична регулация при о.т. 676а (нова)
по кафявите и зелен ите зачерквания съгласно
приложения проект. По т. 3 е одобрен проект за
план за застрояване на м. Кв. Гниляне, гр. Нови
Искър, район „Нови Искър“, кв. 116а, за УПИ
V-36, 316 – „За жилищно строителство“, съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към вътрешнорегулационните граници, съседни имоти и/или сгради, включително
през дъно и през улица. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
29.03.2018 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
2105
Разградският районен съд призовава Исмаил Казанджъ, с неизвестен адрес, роден на
31.12.1981 г., гражданин на Република Турция, да
се яви в съда на 14.05.2018 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 256/2018 г., заведено от Ресмие
Сейфидинова Рамаданова на основание чл. 132,
чл. 127а СК във връзка с чл. 45, ал. 1 и чл. 76,
ал. 1, т. 9 ЗБДЛ. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2107
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 89 състав, призовава Бесем Хусейни
Мухаммад Ауад, с неизвестен адрес в България, в
качеството му на ответник по гр.д. № 5565/2018 г.,
образувано по предявен от Антония Чавдарова
Горанова иск по чл. 49 СК за развод, и му указва
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС,
ІІІ ГО, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на книжата по делото. Ответникът следва
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2220
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Окръж ният съд – Габрово, на основание
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 69/2017 г. със страни: КПКОНПИ
(преди КОНПИ), БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, с адрес за
призоваване: Велико Търново, пл. Център № 2,
Сграда на областен управител, ет. 2, стая 211А,
против Иван Митков Иванов, с постоянен адрес:
Търговище, ул. Антим I № 17, вх. А, ет. 3, ап. 9,
Десислава Денчева Минчева, с постоянен адрес:
Търговище, ул. Република № 18, ет. 3, ап. 9, Елица
Иванова Еленкова, с постоянен адрес: Търговище,
ул. Брегалница № 4, вх. Г, ет. 8, ап. 24, с правно
основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ, с цена на
иска 1 017 015,88 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Иван Митков Иванов:
– сумата в размер 28 000 лв., представляваща
равностойността на наличните дружествени дялове от капитала на „ВУТ – Експорт“ – ЕООД,
ЕИК 201708812;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове от капитала на „Преслав Лес“ – ЕООД,
ЕИК 202705737;
– сумата в размер 106 294,90 лв., представляваща вноски на каса през периода 2008 г. – 2015 г.,
по банкова сметка № BG 02 СЕСВ 97901060790401
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Иван Митков Иванов;
– сумата в размер 203 237,80 лв., представляваща вноски от трети лица през периода
2008 г. – 2015 г., по банкова сметка № BG 02
СЕСВ 97901060790401 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Иван Митков Иванов;
– сумата в размер 22 965,77 лв., представляваща изплатена печалба през 2011 г., по
банкова сметка № BG 02 СЕСВ 97901060790401
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Иван Митков Иванов;
– сумата в размер 25 410 евро с левова равностойност 49 697,64 лв., представляваща касови
вноски по банкова сметка в евро № BG 70 СЕСВ
97904460790400 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Иван
Митков Иванов;
– сумата в размер 51 683 евро с левова равностойност 101 083,16 лв., представляваща вноски
от трети лица по банкова сметка в евро № BG 70
СЕСВ 97904460790400 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Иван Митков Иванов;
– сумата в размер 13 581,70 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по банкова
сметка в левове № BG 72 СЕСВ 97901060790402
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Иван Митков Иванов;
– сумата в размер 12 589,29 лв., представляваща вноски на каса, намалена със стойността
на закупения през 2008 г. автомобил и касовите
вноски през 2014 г. по разплащателна сметка в
левове № BG 36 RZBB 91551017933429 в „Райфайзен Банк“ – ЕАД, с титуляр Иван Митков
Иванов;
– сумата в размер 23 054,94 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG 36 RZBB 91551017933429
в „Райфайзен Банк“ – ЕА Д, с титуляр Иван
Митков Иванов.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Иван Митков Иванов и Десислава
Денчева Минчева:
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– поземлен имот с идентификатор
№ 14218.195.117, Габрово, община Габрово, област
Габрово, с административен адрес на поземления
имот: Габрово, местност Ръта, с площ 34 967 кв. м,
трайно предназначение на територията: горска,
начин на трайно ползване: широколистна гора,
попадаща в отдел 173, подотдел „з“, номер по
предходен план 810017, квартал 99031, при съседи: имот № 14218.195.61, имот № 14218.195.50,
имот № 14218.195.51, имот № 14218.195.53, имот
№ 14218.195. 54, и мо т № 14218.195.118, и мо т
№ 14218.195.121, имот № 14218.195.116 и имот
№ 14218.195.48.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 24 000 лв.;
– товарен автомобил марка „Фолксваген“,
модел „ЛТ 35 Д“, pег. № Т 8968 XT, дата на първа
регистрация 30.06.1994 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 4000 лв.;
– лек автомобил марка „Мицубиши“, модел
„Паджеро“, pег. № Т 6015 СТ, дата на първа регистрация 1.01.1998 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 3800 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Десислава Денчева Минчева:
– сумата в размер 8253,11 лв., представляваща
вноски на каса от титуляря по банкова сметка
№ BG 49 СЕСВ 97901056432800 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Десислава Денчева Минчева;
– сумата в размер 23 226,90 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка
№ BG 49 СЕСВ 97901056432800 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Десислава Денчева Минчева;
– сумата в размер 4047,01 лв., представляваща
вноски на каса от титуляря по банкова сметка
№ BG 92 СЕСВ 9790 1056 4328 02 в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Десислава Денчева Минчева;
– сумата в размер 20 748,32 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря по
банкова сметка № BG 11 СЕСВ 97904056432800
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Десислава Денчева
Минчева;
– сумата в размер 4486,23 лв., представляваща
вноски по сметката от титуляря по банкова сметка
№ BG 22 СЕСВ 97901056432801 в „ЦКБ“ – АД, с
титуляр Десислава Денчева Минчева;
– сумата в размер 6820,29 лв., представляваща
вноски по сметката по разплащателна сметка в
левове № 4129480 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Десислава Денчева Минчева;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
вноски по сметката от титуляря по разплащателна
сметка в левове № BG 60 CRBA 98981030014041 в
„Алфа банк“ – АД, с титуляр Десислава Денчева
Минчева.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Елица Иванова Еленкова:
– сумата в размер 3328,82 лв., представляваща преводи от трети лица през 2013 г. по
банкова сметка № BG 61 СЕСВ 979014D0191700 в
„ЦКБ“ – АД, с титуляр Елица Иванова Еленкова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Иван Митков Иванов:
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– сумата в размер 10 000 лв., представляваща лична вноска на собственика в капитала на
„Вут – Експорт“ – ЕООД, ЕИК 201708812.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Иван Митков Иванов:
– сумата в размер 31 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
гора, намираща се в землището на с. Паничино,
ЕК АТТЕ 55381, община Омуртаг, представляваща: залесена горска територия с площ 49,105 дка,
в местността Коджа Кору, съставляваща имот
№ 070002, по плана за земеразделяне на с. Паничино, при граници и съседи: кад. № 067010 – залесена тери тори я, ка д. № 067011 – за лесена
територия на МЗГ, кад. № 067012 – залесена
територия на МЗГ, кад. № 067013 – залесена
територия, кад. № 067006 – залесена територия, кад. № 067007 – залесена територия, кад.
№ 07003 – залесена територия;
– сумата в размер 45 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти:
а) залесена горска територия с площ 50 дка в
местността Дермен, съставляваща имот № 073003,
имотът попада в отдел 337, подотдели „а“, „б“ и „в“,
вид на горите – широколистна гора, иглолистна
гора, иглолистна гора, по плана за земеразделяне, при граници и съседи: кад. № 073002 – залесена територия, кад. № 032006 – нива, кад.
№ 000150 – полски път на община Ому ртаг,
к а д. № 0 73 0 0 4 – з а л е с ен а т е р и т о р и я , к а д.
№ 000203 – друга селскостопанска територия
на община Омуртаг, кад. № 000148 – пасище,
мера на община Омуртаг, кад. № 000149 – друга
селскостопанска територия на община Омуртаг,
кад. № 000147 – полски път на община Омуртаг.
б) залесена горска територия с площ 19,999 дка
в местността Куру Махле, съставляваща имот
№ 065007, имотът попада в отдел 341, подотдели
„б“ и „в“, вид на горите – широколистна гора
и иглолистна гора, по плана за земеразделяне,
при граници и съседи: кад. № 065006 – залесена
територия, кад. № 065008 – залесена територия, кад. № 065009 – залесена територия, кад.
№ 000093 – полски път на община Омуртаг, кад.
№ 065005 – залесена територия;
– сумата в размер 137 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Горна Хубавка, ЕК АТТЕ 16420,
община Омуртаг, област Търговище:
а) залесена територия с площ 9,100 дка в
местността Яйкън, попадаща в отдел 306, подотдел „в“, съставляваща имот № 101005 по
плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 101006 – залесена територия,
№ 0 0 0141 – полск и път, № 101033 – за лесена
територия, № 000108 – местен път, № 000998 – залесена територия;
б) залесена територия с площ 2 дка в местност та Яйк ън, попа даща в о тдел 306, под
отдел „в“, съставл яваща имот № 101033 по
плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 101034 – залесена територия,
№ 0 0 0108 – местен път, № 1010 05 – за лесена
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територия, № 000141 – полски път; имотът е
образуван от имот № 101003;
в) недървопроизводителна горска площ с площ
2,535 дка в местността Яйкън, попадаща в отдел
306, подотдел „в“, съставляващ имот № 001010 по
плана за земеразделяне на селото, при граници за
имота: № 001011 – недървопроизводителна горска
площ, № 000108 – местен път, № 101001 – залесена територия, № 000141 – полски път; имотът
е образуван от имот № 000997;
г) залесена територия с площ 15,565 дка в
местността Яйкън, попадаща в отдел 306, под
отдел „в“, съставляващ имот № 101001 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ 101002 – залесена територия, № 000141 – полск и път, № 0 01010 – недървопроизводителна
горска площ, № 000108 – местен път;
д) недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Изворово, община Антоново, област Търговище: широколистна гора с площ 9,999 дка в
местността Куция дол, попадаща в отдел 59, под
отдел „г“, съставляващ имот № 066025 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ 066024 – широколистна гора, № 078007 – широколистна гора, № 078008 – широколистна гора,
№ 000280 – поляна, № 066026 – широколистна
гора, № 079009 – залесена територия;
е) недвижим имот, намиращ се в землището на с. Трескавец, община Антоново, област
Търговище: залесена територия с площ 6 дка
в местността Муса Юрдусу, попадаща в отдел
6096, подотдел „г“, съставляващ имот № 503006
по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 000009 – стопанск и двор,
№ 503005 – залесена територия, № 020016 – пасище, № 020017 – пасище;
ж) недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Горна Златица, община Антоново, област
Търговище: залесена територия с площ 4,601 дка
в местността Гюзле, попадаща в отдел 6, подотдел „е“, съставляващ имот № 101003 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ 000303 – горски път, № 101004 – залесена територия, землищна граница, № 101002 – залесена
територия;
з) недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Черни бряг, община Антоново, област
Търговище: дървопроизводителна площ с площ
12 дка в местността Спасовата ливада, попадаща в отдел 40, подотдел „а“, съставляващ имот
№ 140052 по плана за земеразделяне на селото,
при граници за имота: № 140051 – дървопроизводителна площ, № 138055 – дървопроизводителна площ, № 140049 – дървопроизводителна
площ, № 140050 – дървопроизводителна площ,
№ 140 044 – просека; имот ът е образу ван от
имот № 140002;
и) дървопроизводителна площ с площ 9,999 дка
в местността Спасовата ливада, попадаща в
отдел 40, подотдел „в“, съставляващ имот № 140036
по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 140034 – дървопроизводителна
площ, № 140035 – дървопроизводителна площ,
№ 152006 – стопански двор, № 154003 – полски
път, № 154002 – стопански двор, № 000103 – па-
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сище, мера, № 140045 – дървопроизводителна
площ, № 140044 – просека;
к) недвижим имот, намиращ се в землището на с. Ястребино, община Антоново, област
Търговище: дървопроизводителна площ с площ
20 дка в местността Лозище, попадаща в отдел
20, подотдел „д“, съставляващ имот № 053001
по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 053002 – дървопроизводителна площ, № 053006 – дървопроизводителна
площ, № 053005 – дървопроизводителна площ,
№ 054003 – залесена територия, № 000021 – местен път;
л) недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Букак, община Антоново, област
Търговище: залесена горска територия с площ
8,500 дка в местността Каба Каин, попадаща
в отдел 123, подотдел „е“, съставляващ имот
№ 026008 по плана за земеразделяне, при граници за имота: № 026010 – залесена територия,
№ 000071 – залесена територия, № 026007 – залесена територия, № 000982 – залесена територия, № 026009 – залесена територия; имотът е
образуван от имот № 000001;
м) залесена горска територия с площ 11,594 дка
в местността Каба Каин, попадаща в отдел 123,
подотдел „е“, съставляващ имот № 026009 по плана
за земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ 000071 – залесена територия, № 026010 – залесена територия, № 026008 – залесена територия,
№ 000982 – залесена територия.
н) залесена горска територия с площ 2,406 дка
в местността Каба Каин, попадаща в отдел 123,
подотдел „е“, съставляващ имот № 026010 по
плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 000071 – залесена територия,
№ 026008 – залесена територия, № 026009 – залесена територия;
о) недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Стара речка, община Антоново, област
Търговище: залесена територия с площ 22 дка в
местността До селото, попадаща в отдел 372, под
отдел „е“, съставляващ имот № 030025 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ 030027 – залесена територия, № 030024 – залесена територия, № 030022 – залесена територия,
№ 030023 – залесена територия, № 030026 – залесена територия, № 000904 – поляна;
п) недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Свирчово, община Антоново, област Търговище: залесена територия с площ 23,423 дка в
местността Землище Свирчово, попадаща в отдел
184, подотдел „е“, съставляващ имот № 063007
по плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 062001 – дървопроизводителна
площ, № 063001 – дървопроизводителна площ,
№ 000763 – залесена територия, № 063010 – залесена територия, № 000763 – залесена територия;
р) недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Любичево, община Антоново, област
Търговище: залесена територия с площ 13,500 дка
в местността Юрен Куз, попадаща в отдел 279,
подотдел „к“, съставляваща имот № 102005 по
плана за земеразделяне на селото, при граници за имота: № 102004 – залесена територия,
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№ 100022 – залесена територия, № 100023 – залесена територия, № 102006 – залесена територия,
№ 102015 – залесена територия, № 001044 – залесена територия, № 102013 – залесена територия,
№ 102012 – залесена територия;
с) залесена територия с площ 1 дка в местността Юрен Куз, попадаща в отдел 279, подотдел
„и“, съставляваща имот № 101008 по плана за
земеразделяне на селото, при граници за имота:
№ 102007 – залесена територия, № 101007 – залесена територия, № 101005 – залесена територия,
№ 101009 – залесена територия;
т) недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Крайполе, община Антоново, област Търговище: залесена територия – широколистна гора
с площ 35 дка в местността Гюней, попадаща
в отдел 90, подотдел „г“, съставляваща имот
№ 000005 по плана за земеразделяне на селото,
при граници за имота: № 000009 – залесена
територия на МЗГ, № 000013 – залесена територия на МЗГ, № 000034 – залесена нива на МЗГ,
№ 000007 – залесена територия на МЗГ; имотът
е образуван от имот № 000001.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Иван Митков Иванов
и Десислава Денчева Минчева:
– сумата в размер 12 300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Китино, община Антоново, област Търговище,
с ЕК АТТЕ 37040, а именно: залесена територия с
площ 24,500 дка, попадаща в отдел 296, подотдел
„г“, намираща се в местността Куза, представляваща имот № 000186 по плана за земеразделяне
на селото;
– сумата в размер 12 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Черни бряг, община Антоново, област Търговище, с ЕК АТТЕ 80892, а именно: дървопроизводителна горска площ с площ 25 дка, попадаща в
отдел 37, подотдели „а“, „е“, „ж“ и „з“, намираща
се в местността Мастън кьой, представляваща
имот № 136014 по плана за земеразделяне;
– сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Великовци, община Антоново, област Търговище, с ЕК АТТЕ 10433, а именно: дървопроизводителна горска площ с площ 24 дка, попадаща в
отдел 5115, подотдел „д“, намираща се в местността
Дара Авул, представляваща имот № 060039 по
плана за земеразделяне;
– сумата в размер 39 400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на гора, намираща се в землището на с. Веренци,
ЕК АТТЕ 10687, община Омуртаг, представляваща: залесена горска територия с площ 60,700 дка
в местността Кейби Кузу, съставляваща имот
№ 061004, имотът попада в отдел 362, подотдел
„б“, вид на горите – широколистна гора, по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: кадастрален номер ОбЮОЗ – залесена територия,
кад. № 027007 – ливада, кад. № 000103 – полски
път на община Омуртаг, кад. № 061005 – зале с ена т ери т ори я, к а д. № 0 62 0 0 4 – за ле с е -
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на тери тори я, ка д. № 0620 03 – за лесена тери т ори я, к а д. № 0 620 02 – за лес ена т ери т о р и я , к а д. № 0 62 0 4 0 – з а л е с ен а т е р и т о р и я ,
к а д . № 0 62 0 39 – з а л е с е н а т е р и т о р и я , к а д .
№ 000203 – полски път на община Ому ртаг,
кад. № 000207 – полски път на община Омуртаг,
кад. № 027013 – ливада, кад. № 000207 – полски
път на община Омуртаг, кад. № 027010 – Ливада;
– сумата в размер 29 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „ТТ“, pег. №
Т 0761 XT, дата на първа регистрация 1.03.2001 г.;
– сумата в размер 23 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 Д“,
pег. № Т 2394 КТ, дата на първа регистрация
19.04.2004 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.06.2018 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Габрово, пл. Възраждане № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2179
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 15 състав, на основание чл. 76, ал. 1
от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано
гр.д. № 8269/2017 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу
Николай Гергинов Василев с постоянен адрес:
София, ж.к. Люлин, район „Люлин“, № 207,
вх. Б, ет. 8, ап. 61, и настоящ адрес: София, ж.к.
Красно село, кв. Борово, № 229, ет. 3, ап. 12, и
Десислава Георгиева Славова с постоянен адрес: София, район „Подуяне“, ул. Ангел войвода
№ 67, и настоящ адрес: София, ж.к. Красно село,
кв. Борово, № 229, ет. 3, ап. 12, за отнемане на
имущество на обща стойност 649 813,35 лв.,
описано, както следва:
На основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 72 от ЗОПДНПИ от Николай Гергинов
Василев и Десислава Георгиева Славова:
Паркомясто № 16, намиращо се в жилищна
сграда в гр. София, район „Оборище“, ул. Веслец
№ 56, а по схема имотът се намира в сграда № 1,
в подземния етаж на кота -2,40 м, със застроена
площ на паркомястото 14,49 кв. м, при съседи
на паркомястото: подземна улица, паркомясто
№ 17, паркомясто № 14 и машинно помещение
(асансьор), разположено в подземен гараж с
паркоместа с идентификатор № 68134.401.30.1.26,
при съседи на целия подземен гараж по архитектурен проект: калкан, складови помещения
и машинно – асансьор, без посочени съседи по
схема от АГКК, заедно с принадлежащите на
паркомястото 9,552% идеални части от общите
части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата, съставляващо
урегулиран поземлен имот № IX-3 от квартал
35 по плана на гр. София, местност ГГЦ – Зона
Г-14, ул. Веслец № 56, целият с площ 483 кв. м,
при съседи: ул. Веслец, УПИ № VIII-2 и УПИ
№ 1, отреден за училище и подземни гаражи, а по
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схема на АГКК с идентификатор № 68134.401.30,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 111, том I, peг. № 2746, дело
№ 104 от 28.02.2011 г., вписан в СВ – София, с
вх. peг. № 6900/28.02.2011 г., акт № 117, том XVI,
дело № 3237/2011 г. Пазарна стойност на имота
към настоящия момент е 28 000 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № СА9331НР, рама № WOLOTGF3512168258,
двигател № Z22SETA040345, дата на първа регистрация 1.03.2001 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1300 лв.
Лек автомобил марка „Мазда“, модел „2“, peг.
№ СА 98 51 ХР, рама № SMZDEA4K210472719.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 12 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ от Николай Гергинов Василев:
а) самостоятелен обект в сграда – ателие № 16
с идентификатор № 68134.401.29.3.8, намиращо се
в гр. София, Столична община, район „Оборище“,
в новострояща се жилищна сграда, обозначена
в схемата като сграда № 3 на ул. Веслец № 54,
ет. 7 – I подпокривно ниво, на кота +17,25 м, със
застроена площ 66,10 кв. м, състоящо се от антре,
две спални, дневна с кухненски бокс, тоалетна,
баня с тоалетна и два балкона, при граници
(съседи) съгласно документ за собственост: двор,
двор, ателие № 17, коридор, стълбищна клетка
с балкон към нея и двор, и при съседи съгласно
схема: на същия етаж – няма, под обекта – обект
с идентификатор № 68134.401.29.3.6 и обект с
идентификационен № 68134.401.29.3.5, над обекта – обект с идентификационен № 68134.401.29.3.9,
заедно със склад № 16, намиращ се в сутерена
на сградата, на кота -2,25 м, с площ 1,44 кв. м,
при граници (съседи): коридор, ск лад № 17,
паркомясто № 2 от подземния гараж и склад
№ 15, заедно с 4,510% идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 16,15 кв. м,
и заедно със съответните идеални части от
правото на строеж върху мястото, върху което е
построена сградата, съставляващо поземлен имот
с идентификатор № 68134.401.29 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в гр.
София, област София, Столична община, район
„Оборище“, ул. Веслец № 54, с площ по графични данни 386 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до десет метра), и
съставляващ урегулиран поземлен имот № VIII-2
в квартал 35 по плана на гр. София, местност
ГГЦ – Зона Г-14, при съседи: ул. Веслец № 54,
УПИ № IX-3, УПИ № VI-12 и УПИ № VII-1, и
при съседи съгласно скица на АГКК: поземлен
имот с идентификатор № 68134.401.28, поземлен
имот с идентификатор № 68134.401.27, поземлен
имот с идентификатор № 68134.401.22, поземлен
имот с идентификатор № 68134.401.30, поземлен
имот с идентификатор № 68134.401.334;
б) паркомясто № 5, намиращо се в жилищна
сграда в гр. София, Столична община, район
„Оборище“, на ул. Веслец № 54, а по схема
имотът се намира в сграда № 3 в сутерена на
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сградата, на кота -2,25 м, със застроена площ на
паркомястото 12,61 кв. м, при съседи на паркомястото: маневрено пространство, паркомясто
№ 4, двор, двор, разположено в подземния гараж
с идентификатор № 68134.401.329.3.10, намиращ
се в сутерена на сградата, състоящ се от 10
места за паркиране и маневрено пространство
с разгъната застроена площ 254,28 кв. м, при
съседи на целия подземен гараж по архитектурен
проект: двор, двор, рампа, склад № 14, склад
№ 15, склад № 16, склад № 17, склад № 18, коридор и стълбищна клетка с асансьорна шахта
и машинно за асансьор, без посочени съседи по
схема на АГКК, заедно с принадлежащите на
паркомястото 9,829% идеални части от общите
части на подземния гараж в сутерена на сградата, равняващи се на 12,38 кв. м, и заедно със
съответните идеални части от общите части от
правото на строеж върху мястото, върху което е
построена сградата, съставляващо поземлен имот
с идентификатор № 68134.401.29 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в гр.
София, област София, Столична община, район
„Оборище“, ул. Веслец № 54, с площ по графични
данни 386 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до десет метра),
съставляващ урегулиран поземлен имот № VIII-2
в квартал № 35 по плана на гр. София, местност
ГГЦ – Зона Г-14, при съседи: ул. Веслец № 54,
УПИ № IX-3, УПИ № VI-12 и УПИ № VII-1,
което паркомясто съответства на 24,99/254,28
идеални части от гореописания подземен гараж
в сутерена на сградата. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 165 000 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № СА6992НА, рама № WOLOTFF35W2060540,
двигател № Х14ХЕ20В11473, дата на първа регистрация 5.01.1998 г. Пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е 1300 лв.
Сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на
„Сеизиф – Н“ – ЕООД, с ЕИК 175304228.
Сумата в размер 6178,45 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG 24 RZBB91551013045815, открита в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 2470 евро с левова равностойност 4830,90 лв., представляваща вноска по депозит, клиентски № 130458, открит на 22.04.2008 г.
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 16,87 евро с левова равностойност 32,99 лв., представл яваща пол учени лихви по депозит, клиентски № 130458,
открит на 22.04.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 2000 евро с левова равностойност 3911,66 лв., представляваща вноска по депозит, клиентски № 130458, открит на 22.04.2008 г.
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в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 13,68 евро с левова равностойност 26,75 лв., представляваща получени
ли х ви по депозит, к лиентск и № 130458, открит на 22.04.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 2000 евро с левова равностойност 3911,66 лв., представляваща вноска по депозит, клиентски № 130458, открит на 22.04.2008 г.
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 13,67 евро с левова равностойност 26,73 лв., представляваща получени
ли х ви по депозит, к лиентск и № 130458, открит на 22.04.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 14 950 евро с левова равностойност 29 239,65 лв., представляваща вноска по депозит, клиентски № 130458, открит на
4.06.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 120,06 евро с левова равностойност 234,81 лв., представляваща получени
лихви по депозит, клиентски № 130458, открит на
4.06.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 12 867,49 лв. представляваща вноски по депозити, клиентски № 130458,
открити на 30.12.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 760,43 лв., представляваща
получени лихви по депозити, клиентски № 130458,
открити на 30.12.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, е титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 18 000 лв., представляваща
вноска по депозит, клиентски № 130458, открит на
29.12.2009 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 1,10 лв., представляваща
получени лихви по депозит, клиентски № 130458,
открит на 29.12.2009 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕА Д, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 1175 евро с левова равностойност 2298,10 лв., представляваща вноска по депозит, клиентски № 130458, открит на 29.12.2009 г.
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 0,07 евро с левова равно
стойност 0,13 лв., представл яваща полу чени
лихви по депозит, клиентски № 130458, открит на
29.12.2009 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 42 000 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове IBAN BG
60 СЕСВ979020С0407900, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
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Сумата в размер 525,74 лв., представляваща
получени лихви по депозитна сметка в левове
IBAN BG 60 СЕСВ979020С0407900, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
вноска по спестовна сметка в левове с IBAN BG
33 СЕСВ979040С0407900, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 1401,20 лв., представляваща вноска по сметка в левове с IBAN BG 25
СЕСВ979010С0407900, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 60 000 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
33 СЕСВ979020С0407901, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 1338,90 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 33 СЕСВ979020С0407901,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 5470 евро с левова равно
стойност 10 698,39 лв., представляваща вноска
по депозитна сметка в евро с IBA N BG 74
СЕСВ979024С0407900, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 426,02 евро с левова равностойност 833,22 лв., представляваща получени
лихви от вноски по депозитна сметка в левове
с IBAN BG 33 СЕСВ979020С0407901, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Су мата в размер 425 евро с левова равностойност 831,25 лв., представляваща вноска
по депозитна сметка в евро с IBA N BG 47
СЕСВ979024С0407901, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 6,79 евро с левова равностойност 13,28 лв., представляваща получени лихви от
вноски по депозитна сметка в левове с IBAN BG
33 СЕСВ979020С0407901, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 9900 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в евро с IBAN BG
06 СЕСВ979020С0407902, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 169,37 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в евро с IBAN BG 06 СЕСВ979020С0407902, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
76 СЕСВ979020С0407903, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
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Сумата в размер 121,74 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 76 СЕСВ979020С0407903,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 9899 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
49 СЕСВ979020С0407904, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 195,50 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 49 СЕСВ979020С0407904,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN
BG 19 PRCB92302006950616, открита в „ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 26,25 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 19 PRCB92302006950616,
открита в „ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 26 000 лв., представляваща
вноска по спестовна сметка в левове с IBAN
BG 91 PRCB92304006950610, открита в „ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 65,55 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 91 PRCB92304006950610,
открита в „ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 1000 евро с левова равностойност 1955,83 лв., представляваща вноска по спестовна сметка в евро с IBAN BG 62
PRCB92304406950614, открита в „ПроКредит
Банк“ – АД, с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 3,18 евро с левова равно
стойност 6,21 лв., представл яваща полу чени
лихви от вноски по спестовна сметка в евро
с IBAN BG 62 PRCB92304406950614, открита в
„ПроКредит Банк“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 42 405 лв., представляваща вноска по депозит в левове с IBAN BG 74
PIRB91704604828456, открит в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 530,73 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
с IBAN BG 74 PIRB917046048284 56, открит в
„Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Николай Гергинов Василев.
С у мата в ра змер 262 л в., п редс та в л я ваща изплатена щета по сметка с IBAN BG 74
PIRB917046048284 56, открита в „Банка Пиреос“ – АД, с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща вноска по депозит в левове с IBAN BG 24
FINV91502015003780, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 204,80 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
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с IBAN BG 24 FINV91502015003780, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 21 354 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG 13 FINV915010BGN0CU4B,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 10 257,55 лв., представляваща вноска по депозит в левове с IBAN BG 62
FINV91502015273338, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 197,95 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
с IBAN BG 62 FINV91502015273338, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноска по депозит в левове с IBAN BG 80 FINV
9150 2014 7906 33, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 47,71 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
с IBAN BG 80 FINV 9150 2014 7906 33, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 7430 евро с левова равно
стойност 14 534,82 лв., представляваща вноска по
депозит в евро с IBAN BG 67 FINV 9150 2014 7865
02, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 113,59 евро с левова равностойност 222,16 лв., представляваща получени
лихви от вноски по депозит в евро с IBAN BG
67 FINV 9150 2014 7865 02, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай
Гергинов Василев.
Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
вноска по депозит в левове с IBAN BG 30 FINV
9150 2014 7864 89, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 159,04 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
с IBAN BG 30 FINV 9150 2014 7864 89, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 6000 лв., представляваща
вноска по депозит в левове с IBAN BG 09 FINV
9150 2014 7864 79, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 95,42 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
с IBAN BG 09 FINV 9150 2014 7864 79, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Сумата в размер 2500 лв., представляваща
вноска по депозит в левове с IBAN BG 76 FINV
9150 2016 0906 99, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
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Сумата в размер 19 лв., представляваща получени лихви от вноски по депозит в левове с
IBAN BG 76 FINV 9150 2016 0906 99, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
Су мата в размер 70 0 0 лв., представл яваща вноска по депозит в левове с IBAN BG 31
F1NV91502004585272, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Николай Гергинов
Василев.
Сумата в размер 123,51 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозит в левове
с IBAN BG 31 F1NV91502004585272, открит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Николай Гергинов Василев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от Николай Гергинов
Василев и Десислава Георгиева Славова:
Сумата в размер 1200 лв., представляваща
дейст ви телната стойност на лек автомоби л
марка „Опел“, модел „Корса“, peг. № СА7055РР,
р а м а № W O L OXC F 0 8 2 6 0 0 5 8 31 , д в и г а т е л
№ Z12XE19U01085, отчужден с договор за покупко-продажба на МПС, рег. № 3936/27.02.2014 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Десислава Георгиева Славова:
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноска по депозит, клиентски № 92867, открит на
10.06.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Десислава Георгиева Славова.
Сумата в размер 472,75 лв., представляваща
получени лихви по депозит, клиентски № 92867,
открит на 10.06.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Десислава Георгиева
Славова.
Сумата в размер 1200 лв., представляваща
вноска по депозит, клиентски № 92867, открит на
16.10.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Десислава Георгиева Славова.
Сумата в размер 333,33 лв., представляваща
получени лихви по депозит, клиентски № 92867,
открит на 16.10.2013 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Десислава Георгиева
Славова.
Сумата в размер 8295,20 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
03 CECB979020D840500, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Десислава
Георгиева Славова.
Сумата в размер 945,10 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 03 CECB979020D840500, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Десислава Георгиева Славова.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
73 CECB979024D0840501, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Десислава
Георгиева Славова.
Сумата в размер 189,02 лв., представляваща
получени лихви от вноски по депозитна сметка
в левове с IBAN BG 73 CECB979024D0840501,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Десислава Георгиева Славова.
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Сумата в размер 8460 евро с левова равно
стойност 16 546,32 лв., представляваща вноска
по депозитна сметка в евро с IBA N BG 17
CECB979024D0840500, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Десислава
Георгиева Славова.
Сумата в размер 428,29 евро с левова равностойност 837,66 лв., представляваща получени
лихви от вноски по депозитна сметка в евро с
IBAN BG 17 CECB979024D0840500, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Десислава Георгиева Славова.
Сумата в размер 500 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
65 СЕСВ 979020D0840500, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Десислава
Георгиева Славова.
Сумата в размер 1600 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG
38 CECB979010D0840501, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Десислава
Георгиева Славова.
Сумата в размер 500 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN
BG 15BU I B98882 096 4 4 430 0, о т к ри та в „С иБанк“ – ЕАД, с титуляр Десислава Георгиева
Славова.
Сумата в размер на 378 лв., представляваща
вноска по депозитна сметка в левове с IBAN BG 60
BUIB988810966444300, открита в „СиБанк“ – АД,
с титуляр Десислава Георгиева Славова.
Съгласно определение от 10.11.2017 г. по гр.
дело № 8269/2017 г. по описа на СГС, І ГО, 15
състав, съдът определя двумесечен срок считано
от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС. Гражданско дело № 8269/2017 г.
по описа на СГС, І ГО, 15 състав, е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
6.07.2018 г. в 10 ч.
2204

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Аутизъм днес“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
фондацията на 23.04.2018 г. в 10 ч. в София, кв.
Горубляне, ул. Витоша 2, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на член от управителния
съвет и от ОС на сдружението; 2. освобождаване от отговорност на досегашен член на УС на
сдружението; 3. приемане на нови членове на
ОС; 4. избор на нов член на УС на сдружението.
Регистрацията на членовете ще се извършва от
9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2222
1. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
24.04.2018 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша № 106,
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в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел
София“ при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове и прекратяване на членство; 2.
приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2017 г.;
3. освобождаване от отговорност за отчетния
период на членовете на управителните органи
и постоянните комисии; 4. бюджет и програма
за дейността за 2018 г. и 2019 г.; 5. приемане на
професионални стандарти; 6. разни. Членовете
вземат у частие в събранието лично – срещу
представяне на лична карта, или чрез писмено
упълномощени представители. Регистрацията
на членовете или на техните упълномощени
представители започва в 17,30 ч. на 24.04.2018 г.
на обявеното място. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2210
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Алумни асоциация на специалност МИО“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 2
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.04.2018 г. в
18 ч. в седалището на сдружението в София, бул.
8 декември, в сградата на УНСС – зала „Тържествена“, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г. и годишния
доклад на УС за дейността на сдружението; 2.
приемане на отчета за дейността на контролния
съвет; 3. приемане на план-програма и бюджет
на сдружението за 2018 г.; 4. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет и контролния съвет на сдружението за
дейността им през 2017 г.; 5. избор на нов управителен съвет и освобождаване от длъжност
и от отговорност на членовете на досегашния
управителен съвет, които не са преизбрани в
новия УС; 6. избор на нов контролен съвет и
освобождаване от длъжност и от отговорност на
членовете на досегашния контролен съвет, които
не са преизбрани в новия КС; 7. изменения в
устава на сдружението; 8. разни (организиране на
годишния бал, подобряване на уеб страницата на
сдружението и др.). Канят се всички членове на
сдружението да присъстват и участват в работата
на общото събрание. Регистрацията за участие
в общото събрание ще започне в 17,30 ч. и ще
приключи в 18 ч. в деня на общото събрание.
При липса на кворум общото събрание се отлага с един час и ще се проведе в 19 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
2221
1. – Управителният съвет на Регионалната
организация на евреите „Шалом“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно събрание на сдружението на 29.04.2018 г.
в 9 ч. в София, бул. Александър Стамболийски
№ 50, зала „Ерусалим“, при следния дневен ред:
1. отчет; 2. отчет на бюджета; 3. приемане на
бюджета за 2018 – 2019 г.; 4. разни.
2202
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4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дедо Лазко“ – Банско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.04.2018 г. в 11 ч. в залата на Дневен център
„Военно-патриотичните съюзи“ в Банско, ул.
Цар Симеон № 57, при следния дневния ред: 1.
отчет за дейността на гражданско сдружение
„Дедо Лазко“ за 2017 г.; 2. избор на членове на
нов управителен съвет и председател на сдружението; 3. избор на членове на нов контролен
съвет; 4. разни.
2128
60. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Сокол“ – Бяла, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.04.2018 г. в 10 ч. в залата на ловната
база на сдружението при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2017 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. утвърждаване
на годишния финансов отчет за 2017 г. и приемане на финансовия план за 2018 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. определяне размера
на членския внос за 2019 г.; 6. организационни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място същия ден в 11 ч.
2201
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Удар“ – гр. Бяла черква, община Павликени,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички членове на футболния клуб
на 27.04.2018 г. в 18,30 ч. в малката зала на НЧ
„Бачо Киро 1869“, гр. Бяла черква, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на ФК „Удар“ за дейността на клуба за 2016/2017 г.; 2. приемане на
нови членове на ФК „Удар“; 3. освобождаване
на председателя на УС; 4. освобождаване на
членовете на УС; 5. избор на нов председател на
УС; 6. избор на нови членове на УС.
2118
6. – Управителният съвет на сдружение „Черноморска РЛВК“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 26.04.2018 г. в 11 ч. в
зала „Палас-прес“ – първи пръстен „Конгресна
зала“ на Двореца на културата и спорта – Варна,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
за 2017 г., отчет за приходите и разходите, приемане на бюджет 2018 г. и определяне размера
на членския внос; 2. отчет на контролния съвет;
3. приемане на нови членове, възстановяване на
членство и изключване на членове на камарата;
4. попълване състава на управителния и контролния съвет; 5. попълване състава на Регионалната
дегустационна комисия; 6. разни. Регистрацията
за участие в общото събрание на членовете и
техните пълномощници ще се извърши от 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., в същата зала и при същия дневен ред.
Писмените материали ще са на разположение в
офиса на камарата. Поканват се всички членове
или упълномощени от тях лица.
2199
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14. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ловно-рибарско дружество“ – Вар
на, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно събрание на 27.04.2018 г. в 18 ч.
в сградата на хотел „Голден тюлип“ във Варна
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2017 г.; 2. отчет на контролния
съвет за 2017 г.; 3. приемане на финансовия отчет
за 2017 г.; 4. приемане на план за дейността на
сдружението през 2018 г.; 5. избор на делегати за
общото събрание на НЛРС – „СЛРБ“. Поканват
се всички избрани делегати на общите събрания
на ловно-рибарските дружини да вземат участие
в събранието. При липса на кворум в обявения
начален час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съб
ранието ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
2214
4. – Управителният съвет на Колоездачен
клуб – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно-изборно събрание на 4.05.2018 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. избор
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на председател и членове на УС; 4. 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.
2200
13. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – Лом, на основание чл. 23
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.04.2018 г. в 15,30 ч. на ул. Славянска
№ 126 в офиса на сдружението при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. обсъждане на насоки за развитие
на сдружението за 2018 г. след включване на
сдружението като член в МИГ – гр. Лом; 3.
приемане на нови членове; 4. освобождаване
на член на УС и попълване с нов член на УС;
5. освобождаване на член на сдружението; 6.
изключване на член на сдружението; 7. промяна
на устава на сдружението и пререгистрация на
сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден и при същия дневен ред в 16,30 ч.
независимо от броя на присъстващите.
2215

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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