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Президент на Републиката
Указ № 136 за назначаване на полков
ник Радостин Илиев Илиев на длъж
ността директор на Щаба на отбра
ната и удостояването му с висше
офицерско звание „бригаден генерал“,
считано от 15 юни 2018 г.
Указ № 137 за награждаване на Адела
Тодорова Пеева с орден „Стара планина“ първа степен
Указ № 138 за награждаване на доц.
Калина Кирилова Богоева с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 139 за награждаване на Стеф
ка Евстатиева Ковачева с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 140 за награждаване на
проф. Милко Хинев Коларов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 141 за награждаване на
Иван Георгиев Иванов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 142 за награждаване на Ве
личка Велянова Пейкова с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 143 за награждаване на Хрис
то Стефанов Мутафчиев с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ огърлие
Указ № 144 за награждаване на д-р
Иван Александров Ангелов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ втора степен
Указ № 145 за награждаване на Пе
тър Велчев Велчев с орден „Св. св.
Кирил и Методий“ втора степен

Конституционен съд
 Решение № 10 от 29 май 2018 г. по
конституционно дело № 4 от 2017 г.
Министерски съвет
 Постановление № 93 от 1 юни 2018 г.
за приемане на Наредба за структу
рата и минималната численост на
инспекторатите, реда и начина за
осъществяване на дейността им и
взаимодействието със специализираните контролни органи
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 Решение № 326 от 21 май 2018 г. за
изменение на Решение № 619 на Минис
терския съвет от 2009 г. за приемане
на Списък на регулираните професии в
Република България
16
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2009 г. за усло
вията за издаване на разрешение за
производство/внос и принципите и
изискванията за добра производстве
на практика на всички видове лекар
ствени продукти, на лекарствените
продукти за клинично изпитване и на
активни вещества
16
Министерство
на земеделието, храните и горите
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 Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за ус
ловията и реда за изплащане, намаля
ване или отказ за изплащане, или за
оттегляне на изплатената финансо
ва помощ за мерките и подмерките по
чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане
на земеделските производители
18
Министерство
на образованието и науката
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2016 г. за органи
зация на дейностите в училищното
образование
29
Министерство
на отбраната
 Наредба № Н-12 от 16 май 2018 г. за
издаване, водене на отчет, сдаване и
унищожаване на служебните карти на
военнослужещите
30
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 33 от 1999 г. за общест
вен превоз на пътници и товари на
територията на Република България 37
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 136
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Радостин Илиев
Илиев на длъжността директор на Щаба на
отбраната, считано от 15 юни 2018 г.
2. Удостоявам полковник Радостин Илиев
Илиев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 15 юни 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5516

за особено значимите є заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5518

УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Стефка Евстатиева Ковачева
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите є заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5519

УКАЗ № 137
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам А дела Тодорова Пеева с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите є заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Милко Хинев Коларов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

5517

5520

УКАЗ № 138

УКАЗ № 141

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

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

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам доц. Калина Кирилова Богоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Георгиев Иванов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
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особено значимите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

степен за значимия му принос за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

УКАЗ № 142

УКАЗ № 145

5521

5524

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

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

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Величка Велянова Пейкова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите є заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Петър Велчев Велчев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за
значимия му принос за развитието на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

5522

УКАЗ № 143

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Христо Стефанов Мутафчиев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 30 май 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5523

УКАЗ № 144
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам д-р Иван Александров Ангелов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора

5525

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10
от 29 май 2018 г.

по конституционно дело № 4 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито
заседание на 29 май 2018 г. конституционно
дело № 4/2017 г., докладвано от съдия Георги
Ангелов.
Тричленен състав на Върховния административен съд е поискал установяване на
противоконституционността на чл. 214, ал. 2
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) (обн., ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.;
посл. изм., бр. 10 от 30.01.2018 г.).
Според тази разпоредба „При привличане
на държавен служител като обвиняем за престъпление, извършено от него в качеството му
на длъжностно лице по смисъла на чл. 93,
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т. 1, буква „а“ от Наказателния кодекс и е
образувано дисциплинарно производство по
чл. 207, ал. 1, съответният орган по чл. 158
и 159 го отстранява временно от длъжност“
(sic относно граматиката).
В искането се твърди, че разпоредбата
противоречи на чл. 16, на чл. 48 и на чл. 51,
ал. 1 от Конституцията, които регламентират
правото на труд и правото на обществено
осигуряване, както и на принципите за съразмерност и правна сигурност.
За да се произнесе по искането, Конституционният съд взе предвид следното:
1. Разпоредбата се прилага само за държавните служители – полицейски органи и
органи по пожарна безопасност и защита на
населението по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, и
за приравненените по статут с тях от ал. 3
на същия член държавни служители във:
Академията на МВР, които осъществяват
преподавателска дейност за професионална
подготовка на полицейски органи и органи
по пожарна безопасност и защита на населението; дирекция „Инспекторат“, които пряко
осъществяват контрол върху дейността на служителите от МВР; Института по психология
на МВР, които изготвят психологичен анализ
на оперативноинтересни лица и провеждат
криминалнопсихологични изследвания по
дос ъдебн и п роизводс т ва и във вр ъ зк а с
оперативноиздирвателната дейност на МВР.
Само за тях е приложим ЗМВР, за останалите
държавни служители на МВР по силата на
чл. 142, ал. 2 и 4 ЗМВР е приложим Законът
за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от
1999 г.; посл. изм., бр. 38 от 2018 г.), чийто
чл. 100, ал. 2, аналогичен на оспорения, е
обявен за противоконституционен с Решение
№ 5 от 2016 г. на Конституционния съд (КС).
2. а. Значението на израза „временно
отстраняване от длъжност“ по чл. 214, ал. 2
ЗМВР е забрана за служителя до възстановяването му на работа за изпълнение на задълженията му по служебното правоотношение,
което продължава да съществува. Възстановяването става, когато дисциплинарното
производство бъде прекратено или когато
на служителя не бъде наложено наказание
„уволнение“ – чл. 214, ал. 5 ЗМВР.
Тази забра на е п ря ката и ед и нс т вена
последица от временното отстраняване от
длъжност, която произтича от оспорения
текст.
б. За времето, през което е отстранен, служителят не получава заплата – чл. 214, ал. 4
ЗМВР. До възстановяването си на работа той
не е обществено осигурен – чл. 10, ал. 2 във
връзка с ал. 1, чл. 9, ал. 3, т. 1 и чл. 4, ал. 1,
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Поради висящото дисциплинарно производство
служителят не може да прекрати едностран-
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но служебното правоотношение – чл. 226,
ал. 7, т. 2, 4 и 13 във връзка с чл. 207, ал. 1
и чл. 203, ал. 1 ЗМВР. По силата на чл. 153,
ал. 3 във връзка с ал. 2 ЗМВР той не може
да изпълнява друга държавна служба или да
извършва друга дейност, освен ако дейността
е научна, преподавателска или по упражняване на авторски права.
в. Това са ограничения на основните права
на лицето, съответно: на труд по чл. 16 и
чл. 48, ал. 1 от Конституцията; на свободен
избор на професия по чл. 48, ал. 3 от Конституцията; на обществено осигуряване по
чл. 51, ал. 1 от Конституцията.
Тези ограничения характеризират правния
статус на отстранения. Те обаче не следват
пряко от оспорената разпоредба, а са последица от посочените други норми, които
не са оспорени. Поради това разглеждането
на конституционосъобразността на ограниченията само по себе си не е възможно в
настоящото дело. Те трябва да се разглеждат
като необходимия правен резултат от отстраняването от длъжност, т. е. от диспозицията
на разпоредбата при преценката за нейната
конституционосъобразност.
г. Въпросът следователно, който се нуждае
от отговор, е: конституционно допустимо ли
е ограничаването на посочените основни
права на служителя в хипотезата на оспорената разпоредба – при привличането му
като обвиняем за престъпление, извършено
от него в качеството м у на длъж ностно
лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „а“
от Наказателния кодекс и при образувано
срещу него дисциплинарно производство по
чл. 207, ал. 1 ЗМВР. Тази хипотеза трябва да
се анализира.
3. От гледна т очка на въ змож ност та,
уредена в Конституцията, упражняването
им да бъде ограничавано основните права
на гражданите могат да бъдат разделени на
три групи.
Първата група включва правата, чието
упражняване не може да бъде ограничавано
(т. нар. абсолютни права) – тези, посочени
в чл. 57, ал. 3 от Конституцията.
Втората група включва правата, чието
упражняване може да бъде временно ограничено само на основанията по чл. 57, ал. 3
от Конституцията – при обявяване на война,
на военно или друго извънредно положение.
Такива са правата по чл. 30, ал. 4 и 5, чл. 35,
ал. 2, чл. 36, ал. 2, чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 1,
чл. 41, чл. 43, ал. 3 и др. от Конституцията.
Третата група вк лючва правата, които
освен на основанията по чл. 57, ал. 3 от
Конституцията могат да бъдат ограничавани
и на други основания. В тази група има две
подгрупи – на правата, чиито други основания за ограничаване са пряко посочени
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в Конституцията (например чл. 34, ал. 2,
чл. 40, ал. 2, чл. 42, ал. 1 от нея), и на правата, конкретизацията на чиито основания
за ограничаване или ред за упражняване
Конституцията предоставя на закона (чл. 25,
ал. 6, чл. 27, ал. 1 и 3, чл. 30, ал. 2, чл. 31,
ал. 5 и др. от нея).
В последния случай границата, отвъд която
се допуска ограничаване на упражняването на
основни права със закон, е посочена в чл. 57,
ал. 2 от Конституцията – ако то накърнява
права или законни интереси на други.
4. а. Отстраняването от длъжност представлява административна принуда, защото
настъпва не по волята на служителя, а в
резултат на едностранното волеизявление
на съответния административен орган по
чл. 158 и 159 ЗМВР.
б. Член 214, ал. 1, т. 1 ЗМВР оправомощава административния орган да отстрани
временно от длъжност държавен служител
в МВР, срещу когото е образувано дисцип
л и нарно п роизводс т во за нару шен ие, за
което се налага дисциплинарно наказание
„уволнение“, ако служебното му положение
би затруднило разкриването на обективната
истина.
Член 69, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) дава възможност на съда
да отстрани обвиняемия от длъжност, когато
той е привлечен за умишлено престъпление
от общ характер, извършено във връзка с
работата му, и има достатъчно основания
да се счита, че служебното му положение
ще създаде пречки за обективно, всестранно
и пълно изясняване на обстоятелствата по
делото.
Правопораж дащият фактически състав
на всяка от тези две норми се състои от:
служебното положение; съответното производство; опасност за доказването в това
п роизводст во; връ зка меж д у сл у жебно т о
положение и опасността. Винаги, но и само
при наличието на този състав, се суспендират произтичащите от длъжността права и
задължения на служителя.
Съществуването на състава се преценява
от разпореждащия отстраняването орган и
подлежи на последваща проверка чрез съдебен (чл. 211, изр. 1, предл. 1 ЗМВР) или
инстанционно съдебен (чл. 69, ал. 3 НПК)
контрол. Принудата тук е процесуална, защото процесуална е нейната цел – защита на
истинността на доказването в съответното
производство.
в. Правопораждащият фактически състав
на оспорената разпоредба освен служебното
положение на лицето по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 ЗМВР включва единствено едновременното съществуване на двете производства срещу него – наказателното и дисциплинарното.
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Фактическото основание за отстраняването в случая не е опасността от осуетяване
или затрудняване на съответното производство, защото тя не е елемент от фактическия
състав на разпоредбата. Напротив, по хипотеза в случая такава опасност няма, иначе
отстраняването щеше да е вече разпоредено
в поне едно от двете производства и повторното му разпореждане щеше да е ненужно.
Целта на отстраняването тук не е защитата
на доказването, за която чл. 69, ал. 1 НПК
и чл. 214, ал. 1, т. 1 ЗМВР са достатъчни, а
друга цел, която е извънпроцесуална. Принудата по чл. 214, ал. 2 ЗМВР не е мярка за
процесуална принуда.
г. Тя не е и принудителна административна мярка по смисъла на чл. 22 от Закона за
административните нарушения и наказания
(обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; посл. доп., бр. 38
от 2018 г.).
Принудителната административна мярка
е п редви дена в закона а дминист рат ивна
принуда за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения,
както и за предотвратяване и отстраняване
на вредните последици от тях. Тя защитава
определена правна норма чрез привеждането в съответствие с диспозицията є на
поведението на конкретен правен субект,
за което има непосредствена опасност да се
отклони, отклонява се или се е отклонило
от предписаното.
В случая деянието е вече приключено,
отстраняването не може да премахне последиците от него, а непосредствена опасност
от предстоящо неправомерно поведение на
конкретния служител няма, защото отстраняването се прилага към всеки служител,
спрямо когото са едновременно висящи наказателното и дисциплинарното производство.
Същественото обаче е, че липсва правна
норма, чиято диспозиция отстраняването на
служителя от длъжност да защитава, а това
е основният и отличителен белег на всяка
принудителна административна мярка.
д. С ледоват ел но цел та на оспорената
разпоредба не е защитата на правораздаването, нито защитата на действащия правен ред. Разпоредбата защитава всъщност
„специфичния авторитет“ (Решение № 5 от
2016 г. на КС), т. е. обществената оценка на
държавните служители, за които е приложим ЗМВР.
5. Съгласно чл. 31, ал. 4 от Конституцията
не се допускат ограничения на правата на
обвиняемия, надхвърлящи необходимото за
осъществяване на правосъдието.
Щом като ограничението на упражняването на основните права на труд, на избор
на професия и на обществено осигу ряване
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на държавния служител в качеството му
обвиняем не е за осъществяване на правосъдието, то противоречи пряко на посочената конституционна норма. По аргумент
за по-силното основание упражняването на
тези права не може да бъде констит уционосъобразно ограничавано и в дисциплинарното производство за същото деяние,
защо то дисц ип линарно т о нару шение е с
по-ниска степен на обществена опасност
от престъплението.
О г р а н и ч а в а не т о н а о с новн и т е п р а в а
само поради едновременното наличие на
наказателно и дисциплинарно производство
срещу държавния служител противоречи на
чл. 31, ал. 4 от Констит уцията.
6. Същевременно то противоречи и на
чл. 57, ал. 2 от нея.
а. Обществената оценка на държавния
служител и в частност на този по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР не е констит уционно, а социалнопсихологическо понятие. Тя
зависи от многобройни фактори, които не
е нужно тук да бъдат подробно анализирани. Същественото и достатъчно от гледна
т оч к а на конс т и т у ц ион ната норма е, че
оценката не предпоставя по необходимост
накърняването на чуж ди субективни права,
нито на система от права, израз на които
е публичният интерес, защото дисциплинарното нарушение и/или престъпление от
служителя още не е установено с влезли в
сила административен акт или присъда по
никое от двете производства.
Прос т о т о на л и ч ие на п роизводс т вата
само по себе си не е съображение от конст и т у ционен поря д ък, което да може да
обоснове ограничаването на основни права
на служителя (Решение № 11 от 2010 г. на
КС). А вторитетът на държавната служба е
легитимна законодателна цел, но тя не се
постига чрез задължителното по силата на
закона отстраняване от служба. Обратно,
тази разпоредба на „твърдото право“ поставя
службата в автоматична зависимост от основанията за образуване на производствата.
б. Съгласно чл. 207, ал. 1 НПК наказателното производство се образува, когато
са налице законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. Законните
поводи според чл. 208 НПК са: съобщение
до органите на досъдебното производство
за извършено престъпление; информация за
извършено прест ъпление, разпространена
чрез средствата за масово осведом яване;
лично явяване на дееца пред органите на
досъдебното производство с признание за
извършено прест ъпление; непосредствено
ра зк ри ва не о т орга н и т е на дос ъдебно т о
п роизводство на п ризнаци за извършено
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престъпление. Член 211, ал. 1 НПК сочи,
че достатъчно данни за образуване на досъдебно производство са налице, когато може
да се направи основателно предположение,
че е извършено престъпление.
Дисциплинарното производство се образува при наличие на данни за извършено
д исц и п л и нарно нару шен ие и за нег ови я
извършител – чл. 205, ал. 1 ЗМВР. Данните
могат да се черпят от всички източници
на информация, вк лючително и анонимни
сигнали (вж. чл. 205, ал. 2 ЗМВР), които
не са забранени със закон – чл. 39, ал. 1
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; посл. доп., бр.
42 от 2018 г.).
Образуването и на двете производства
следоват ел но, с изк л ючен ие на л и ч но т о
явяване на дееца, зависи от обстоятелства,
които са извън неговата воля. Всички те
могат да бъдат и манипулирани именно с цел
временното му отстраняване от длъжност,
което зависи единствено и пряко само от
законния повод за образуване на всяко от
двете производства.
7. Оспореното законодателно разрешение
влиза в противоречие и с основното начало
на чл. 16 от Конституцията, според който
трудът се гарантира и защитава от закона.
а . А ко о т с т р а н я в а н е т о о т д л ъ ж н о с т
може да нас т ъп и пора д и обс т оя т елс т ва,
които преобладаващо са извън волята на
държавния служител, и да трае неопределено дълго, неговият труд не може да се
счита за надеж дно гарантиран. Това важи
с още по-голяма сила тъкмо при по-високите изисквания за стабилност на правното
положение на държавните сл у ж ители по
чл. 142, ал. 1 ЗМВР.
б. Съдебната защита срещу заповедта за
временно отстраняване от длъжност, предвидена в чл. 211, изр. 1 ЗМВР, е ограничена
в рамките на правомощията по чл. 214, ал. 2
ЗМВР на изда ва щ и я я а д м и н ис т рат и вен
орган. Съдът може и т рябва да провери
единствено едновременното съществуване на
наказателното и на дисциплинарното производство, при чието наличие отстраняването
следва да бъде потвърдено. Това означава,
че трудът на служителя не е и надеж дно
защитен от оспорената разпоредба, защото
законният повод не подлежи на проверка
извън производствата, за които е причина.
8. Съгласно Преамбюла на Конституцията
правата на личност та, нейното достойнство
и сигу рност са върховен принцип на Основния закон. Защитата на достойнството и
доброто є име е прогласена и в специалната
норма на чл. 32, ал. 1, изр. 2, последните
две предложения от него.
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Освен разгледаното по-горе ог раничение на правата на държавния служител по
чл. 142, ал. 1 ЗМВР оспорената разпоредба
п ро т и вос т ои и на нег овата си г у рнос т и
достойнство.
а. Правото на труд и на обществено осигу ряване са екзистенциални права на лич
ност та, вк лючително на служителя, защото
са пряко свързани с материалната основа
на съществуването му. Неопределеност та
на периода на временното м у отст ран яване от длъжност само поради наличието
на двете висящи производства и тежест та
на правните последици компрометират неговата правна сиг у рност. Последиците се
прилагат за ц ялата категория от служители
по производствата независимо от техните
конкретни характеристики и въпреки нормата на ч л. 31, а л. 3 о т Конс т и т у ц и я та,
според която като обвиняеми те се смятат
за невинни до установяване на противното с влязла в сила присъда. Този принцип
важи и в дисциплинарното производство,
в кое т о д исц и п л и нарно т о нару шен ие с е
смята за установено с влизането в сила на
акта за налагането му – аргумент от чл. 56,
изр. 1 от Конституцията. Едва след тези два
момента могат констит уционосъобразно да
настъпят неблагоприятните последици от
производствата (т. нар. тяхно извънпроцесуално действие) като същностен елемент
от правната сигу рност.
б. Достойнството на човека e социална
ценност, свързана и с оценката на обществото за дадена личност. Отстраняването
от длъжност е израз на негативна оценка
за служителя, за неговите професионални и
морални качества. Тя увреж да доброто му
име, и то не само до възстановяването му
на работа, но най-често и след това. Върх у
тези ценности посяга оспорената разпоредба,
без те да са надлежно защитени по смисъла
на чл. 32, ал. 1, изр. 2 от Констит уцията
(по-горе, т. 7, буква „б“).
Поради изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.; посл. изм., бр. 10
от 30.01.2018 г.).
Председател:
Борис Велчев
5469
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 1 ЮНИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за структурата и
минималната численост на инспекторатите,
реда и начина за осъществяване на дейността
им и взаимодействието със специализираните
контролни органи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване
на дейността им и взаимодействието със
специализираните контролни органи.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. В Наредбата за документите за заемане на държавна служба,
приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 95 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2011 г. и бр. 21
и 49 от 2012 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. документ за самоличност;“
бб) точка 5 се отменя;
вв) точка 7 се отменя;
б) в ал. 4 думите „чл. 7, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 7, ал. 1 и 4“ и накрая се добавя „и
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество по образец, утвърден от органа по назначаването,
за наличие на обстоятелствата за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния
служител или по специален закон“.
2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. При встъпването си в длъжност и
всяка година до 15 май държавният служител
е длъжен да подава пред органа по назначаването декларация за имущество и интереси по
чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Служител, който
е лице, заемащо висша публична длъжност,
подава декларация за имущество и интереси
само по реда на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.“
3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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БРОЙ 48
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

ДО
…………………………………………
…………………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................................................................................., ЕГН …………….......,
(име, презиме, фамилия)
местоживеене ...............................................................................................................................................................,
(област, населено място, община)
...........................................................................................................................................................................................,
(ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап., тел.)
л.к. (паспорт) № ...................................................., издаден от ........................................., …….…….…….........…… г.
Уважаеми(а) .................................................................................................................................................................,

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ….……………………
………................................................ в ……………………………………………………….……………….........................................,
която е определена за заемане от държавен служител.
Представям следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 4 от Закона за държавния служител;
2. декларация за несъвместимост;
3. лична карта/паспорт;
4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изиск
ват за длъжността;
5. документ, удостоверяващ професионалния опит;
6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата
дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
7. декларация за постъпване за първи път на държавна служба (приложимо само за лице, което не е
заемало длъжност като държавен служител);
8. документ за ползван платен годишен отпуск (ако през същата година лицето е работило по друго
правоотношение);
9. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането
на длъжността:
– ……………………………………………………………..............
– …………………………………………………………..……………..
Не прилагам документите по т. ...................., тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото ми досега трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в
декларациите по т. 1 и 7, приложени към заявлението.
..................................................
С уважение: ............................
(дата)
(подпис)“

4. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата) ................................................................................................................................................,
л. карта (паспорт) № ............................., изд. на ….................................................. от ........................................,
ЕГН ......................., адрес ............................................................................................................, тел. .....................,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм навършил пълнолетие и съм:
а) български гражданин;
б) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;
в) гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
г) гражданин на Конфедерация Швейцария;
д) само български гражданин (приложимо само за висши държавни служители и за длъжности, свързани с
изпълнението на функции в областта на отбраната, обществения ред, външната политика, националната
сигурност и опазването на държавната тайна).
Ненужното се зачертава.

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

2. Не съм поставен под запрещение.
3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
4. Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатствам.
5. Не получавам възнаграждение от участие като представител на държавата или общината в органи
на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала
или на юридически лица, създадени със закон.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.
Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя
органа по назначаването.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.....................................
Декларатор: ...................................
(дата)
(подпис)“

5. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(наименование на администрацията)
ЗАПОВЕД № ..................
от ............................
На основание ................................................................................................. от Закона за държавния служител
НАЗНАЧАВАМ
................................................................................................................................................................................
(трите имена на лицето)
ЕГН ...................................................................................................................................................................... ,
документ за самоличност: ................................................................................................................................ ,
с образование ..................................................................................................................................................... ,
(вид, степен, специалност)
диплома ................................................................................................................................................................
(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)
и друга квалификация .......................................................................................................................................
с ранг .................... за държавен служител на длъжността
................................................................................................................................................................................
длъжностно ниво …………......... по Класификатора на длъжностите в администрацията,
в ..................................................................., считано от ......................................................................................
с дневно работно време ...... часа и ...... часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Определям на държавния служител:
1. Ниво на основната месечна заплата ...........................................................................................................
2. Степен на основната месечна заплата ........................................................................................................
3. Основна месечна заплата .............................. лв.
Ръководител .........................................................................................................................................................
Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
Получих заповедта: .............................................................................................................................................
Дата: ................................................................................................................................................................... “

6. Приложение № 6 към чл. 4, ал. 2 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за структурата и минималната численост на
инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието
със специализираните контролни органи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. структурата и минималната численост
на инспекторатите;
2. допълнителните изисквания за заемане
на длъжности в инспекторатите;
3. редът и начинът за осъществяване на
дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.
Чл. 2. С наредбата се осигурява:
1. повишаване ефективността на инспекторатите като звена на административен
контрол за установяване, предотвратяване и
отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. въвеж да не т о на ед и н н и п ра ви ла и
процедури, регламентиращи дейността на
инспекторатите;
3. изграждане на обща система за предотвратяване, разкриване и отстраняване на
нарушения при функционирането на администрацията;
4. подобряване взаимодействието между
инспекторатите и специализираните контролни органи.
Чл. 3. При осъществяване на дейността си
инспекторатите се ръководят от принципите
по чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията и
чл. 18 от Закона за държавния служител, както
и от правилата за поведение, регламентирани
в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, и Етичния кодекс на
служителите в съответната администрация.
Чл. 4. (1) Инспекторатите осъществяват
дейността си единствено под прякото ръководство на органа, към който са създадени,
при спазване на закона.
(2) Членовете на политическите кабинети
и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната
самостоятелност на инспекторатите.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И МИНИМАЛНА ЧИСЛЕНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ
Чл. 5. (1) Инспекторатите са звена за
осъществяване на административен контрол
извън състава на общата и специализираната
администрация, пряко подчинени на органа
на държавна власт като ръководител на административната структура.
(2) В инспектората могат да се създават
отдели. При необходимост към отделите могат
да се създават сектори.
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Чл. 6. (1) Контролната дейност на Главния
инспекторат и инспекторатите се осъществява
от инспектори.
(2) Ръководителят на Главния инспекторат,
ръководителите на инспекторатите, началниците на отдели и сектори имат правомощия
на инспектор.
(3) Органите на държавна власт, към които
има създадени инспекторати по Закона за администрацията, спазват следните изисквания
за минимална численост:
1. при брой на служителите в проверяваните структури до 300 – не по-малко от трима
инспектори, включително ръководител;
2. при брой на служителите в проверяваните
структури от 301 до 600 – не по-малко от петима инспектори, включително ръководител;
3. при брой на служителите в проверяваните
структури от 601 до 900 – не по-малко от шестима инспектори, включително ръководител;
4. при брой на служителите в проверяваните структури от 901 до 1200 – не по-малко от
осем инспектори, включително ръководител;
5. при брой на служителите в проверяваните структури над 1200 – не по-малко от
десет инспектори, включително ръководител.
(4) При осъществяване на дейността си
инспекторатите могат да се подпомагат от
слу ж ители на експертни или техническ и
длъжности, които са извън минималната
численост по ал. 3.
Чл. 7. За ръководител и инспектори в Главния инспекторат се назначават лица, които
отговарят на изискванията на чл. 46б, ал. 1
от Закона за администрацията и на следните
допълнителни изисквания:
1. за ръководител – да притежава не помалко от седем години професионален опит
в областта на контрола в държавната администрация;
2. за държавен инспектор – да притежава
не по-малко от четири години професионален
опит в областта на контрола в държавната
администрация.
Чл. 8. (1) За ръководител и инспектори
в инспекторат се назначават лица, които
отговарят на изискванията на чл. 46б, ал. 1
от Закона за администрацията и на следните
допълнителни изисквания:
1. за ръководител – да притежава не помалко от пет години професионален опит в
областта на контрола в държавната администрация;
2. за началник на отдел, началник на сектор и за държавен инспектор – да притежава
не по-малко от три години професионален
опит в областта на контрола в държавната
администрация.
(2) За професионален опит в област та
на контрола в държавната администрация
се зачита стажът в административни звена,
които осъществяват контролни или регулаторни функции, както и стажът на ръководна
длъжност.
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Г л а в а

т р е т а

РЕД И НАЧИН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ
Раздел I
Функции на инспекторатите
Чл. 9. (1) Инспекторат ът осъществява
функциите по чл. 46, ал. 4 от Закона за администрацията, както и други, предвидени в
нормативен акт.
(2) Инспекторатът осъществява административен контрол върху дейността на администрацията към съответния орган на власт и
на второстепенните разпоредители с бюджет
към него освен в случаите, когато в закон е
определено друго.
(3) Организацията на дейността на инспектората се определя във вътрешни правила,
утвърдени от органа на власт. Утвърдените
вътрешни правила на инспектората се оповестяват на интернет страницата на съответната
администрация.
Раздел ІІ
Права и задължения
Чл. 10. (1) Инспекторите в Главния инспекторат и инспекторатите при и по повод
осъществяването на функциите си имат право:
1. на свободен достъп до всички помещения,
документи и до цялата информация, необходима за изпълнение на техните задължения;
2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително електронни,
системите за управление и контрол и други,
които имат значение за осъществяване на
функциите им;
3. да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица и от други структурни
звена, които са необходими за извършване
на проверките.
(2) При извършване на проверките инспекторите имат право да изискват информация
от държавните и местните органи, органите
на съдебната власт и други институции.
(3) Служителите в администрацията са
длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяването на функциите им.
Чл. 11. (1) Инспекторите в Главния инспекторат и инспекторатите при и по повод осъществяването на техните функции са длъжни:
1. да извършват възложените им задачи
в съответствие със законите, подзаконовите
и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на
администрацията;
2. да отразяват всеобхватно, обективно и
точно установените обстоятелства и да бъдат
безпристрастни при оценка на фактите и даване на препоръки;
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3. да не участват в извършването на проверки на свързани с тях лица по смисъла на
§ 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
(2) Служителите в инспектората са длъжни
да не разгласяват фактите и обстоятелствата,
станали им известни при или по повод осъществяването на техните функции, представляващи класифицирана информация по Закона
за защита на класифицираната информация,
лични данни, както и данни за подателите
на сигнали.
Чл. 12. Ръководителят и служителите от
инспекторатите не се включват в състава на
дисциплинарния съвет.
Раздел ІІІ
Планиране на дейността на инспекторатите
Чл. 13. Инспекторатите изготвят стратегически и годишен план за дейността си, които
се утвърждават от съответния ръководител
на административна структура, а за Главния
инспекторат – от министър-председателя.
Чл. 14. (1) Стратегическият план се изготвя
съобразно стратегическите цели и приоритети
на административната структура, обвързани
със стратегическите цели и приоритети от
програмата на правителството, както и със
стратегиите и другите планови документи на
администрацията.
(2) В стратегическия план се определят
основните цели и приоритетните задачи в
дейността на инспектората за период не пократък от четири години, и времевият график
за реализирането им.
(3) При определяне на обектите и дейностите на проверка в стратегическия план се
вземат предвид следните индикатори: промени
в нормативната уредба, касаеща дейността;
промени в структурата; промяна на функциите; дата на последно извършената проверка;
друга относима информация.
Чл. 15. (1) Стратегическият план се изготвя от ръководителя на инспектората и се
представя на съответния орган на власт за
утвърждаване до 1 декември на последната
година от действието на текущия план и влиза в сила от 1 януари на следващата година.
(2) В случай на приемане на нова управленска програма от правителството или на
нови стратегически цели и приоритети на
съответната администрация се предприемат
действия по реда на чл. 14.
Чл. 16. (1) Годишният план за дейността
се изготвя въз основа на утвърдения стратегически план.
(2) В годишния план се определят конкретните дейности, в това число видът и обхватът
на проверките, които ще бъдат извършени през
съответната година, графикът за провеждането
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им, както и планираният брой работни дни
за всяка конкретна проверка, разпределени в
зависимост от числеността на инспектората и
броя на инспекторите в съответната проверка.
(3) Обектите на проверка се определят
въз основа на включените в стратегическия
план за съответната година проверки, като
се отчитат следните индикатори: промени
в нормативната уредба, касаеща дейността;
структурни промени; промяна на функциите;
дата на последно извършена проверка; друга
служебна информация, от която могат да се
получат данни за пропуски в административната дейност, включително сигнали и предложения, влезли в сила актове на органите
на съдебната власт и др.
Чл. 17. (1) В годишния план се определя
ефективен фонд работно време за инспектората.
(2) Ефективният фонд работно време за
всеки служител от инспектората се изчислява,
като от общия брой работни дни за съответната година се изваждат планираните дни за
отпуск, брой дни отпуск по болест и други
дни за непредвидени случаи.
(3) Ефективният фонд работно време на
инспектората се изчислява, като се събере
ефективният фонд работно време за всички
служители в инспектората.
(4) Ефективният фонд работно време за
инспектората се разпределя съобразно задачите, заложени в годишния план за дейността.
Чл. 18. (1) В срок до 15 декември на текущата година ръководителят на инспектората
представя за утвърждаване на органа на власт
годишен план, който има действие от 1 януари
на следващата година.
(2) При промяна на обстоятелствата по
чл. 16, ал. 3 ръководителят на инспектората
предприема действия за изменение на годишния план. Измененията в годишния план се
одобряват от органа по ал. 1.
Чл. 19. В 10-дневен срок от утвърждаването
на стратегическия и годишните планове на
инспекторатите копия от същите се изпращат
на Главния инспекторат.
Раздел ІV
Отчитане дейността на инспекторатите
Чл. 20. (1) Инспекторатите ежегодно до
15 февруари п редставя т за у т върж даване
отчет за дейността си пред органа на власт,
към който са създадени, а Главният инспекторат – пред министър-председателя.
(2) Отчетът за дейността на инспектората
съдържа: информация за степента на изпълнение на целите, заложени в годишния план;
вида и броя на извършените планови и извънпланови проверки; обобщена информация за
дадените препоръки, тяхното изпълнение и
постигнатите резултати; друга информация.
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(3) Информация от отчета по ал. 1 се публикува на интернет страницата на съответната
администрация.
Чл. 21. Ежегодно до 1 март инспекторатите
изпращат на Главния инспекторат копие на
утвърдения отчет по чл. 20, ал. 2 и справка
за дейността си по образец, утвърден от ръководителя на Главния инспекторат.
Чл. 22. (1) Главният инспекторат представя
на министър-председателя ежегодно до 30 април обобщен доклад за извършените проверки
от инспекторите по Закона за администрацията, изготвен въз основа на отчетите по чл. 21.
(2) Копие от одобрения от министър-председателя доклад по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на администрацията на
Министерския съвет.
Раздел V
Видове проверки
Чл. 23. (1) Инспекторатът извършва планови
и извънпланови проверки за осъществяване
на административен контрол на структури,
дейности и процеси в администрацията към
органа на власт, към който е създаден, и на
второстепенните разпоредители с бюджет
към него.
(2) Проверките могат да обхващат дейността
на едно или няколко звена от администрацията. Проверките може да имат за предмет
и отделни дейности, процеси или функции,
осъществявани в тях.
(3) Според обхвата проверките по ал. 1
могат да бъдат:
1. комплексни – обхващат цялостната дейност на отделно административно звено или
група от такива звена в администрацията;
2. тематични – обхващат отделни дейности,
процеси или функции, осъществявани от
проверяваното звено; тематичната проверка
може да се отнася и само до изясняването на
конкретен въпрос, твърдения, действия или
за изпълнението на дадените от инспектората
препоръки, утвърдени от органа на власт.
(4) Плановите проверки са включени в
утвърдения от съответния орган на власт
годишен план за дейността на инспектората.
(5) Извънплановите проверки се извършват
по сигнал или по разпореждане на органа на
власт. Когато извънплановите проверки налагат изменение на годишния план за дейността,
промените в него се извършват след одобрение
от съответния орган на власт по предложение
на ръководителя на инспектората.
Раздел VІ
Ред и начин за извършване на проверките.
Докладване
Чл. 24. (1) Проверката започва въз основа
на писмена заповед или писмено разпореждане
на органа на власт.
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(2) В заповедта се посочват основанието,
обектът, предметът на проверката, проверяваният период, времето за извършване на
проверката с посочване на крайната є дата,
председателят и членовете на екипа, който
ще извърши проверката, както и срок за
представяне на доклада. В случаите, когато
членовете на екипа са двама, председател не
се определя.
(3) Проверката може да се извърши от
един проверяващ само когато формирането на
екип е обективно невъзможно или когато ще
се проверяват обстоятелства без фактическа
и правна сложност.
(4) Когато проверката се извършва въз основа на писмено разпореждане на органа на
власт, инспекторите, които ще я извършат, се
определят от ръководителя на инспектората.
Чл. 25. След издаване на заповедта проверяващите се запознават с дейността, структурата,
функциите, задачите, процесите, естеството и
начина на работа на проверявания обект, като:
1. проучват нормативните и вътрешноведомствените актове, уреждащи дейността на
проверявания обект, както и други актове,
имащи отношение към нея;
2. събират и проучват документи и информация, касаещи дейността на обекта на
проверката.
Чл. 26. При възлагане на проверката може
да се изготви план за извършването є.
Чл. 27. (1) При извършване на проверката
инспекторите:
1. събират доказателства за степента на
прилагане на нормативните и вътрешноведомствените актове в проверявания обект;
2. събират информация, относима към
проверявания случай;
3. осигуряват доказателства за верността
на информацията и констатациите за действителното състояние на обекта на проверката,
съдържащи се в доклада.
(2) За събирането на доказателствата може
да се изискват:
1. копия от документи, отнасящи се до
дейността на проверявания обект, като по
преценка на проверяващите могат да бъдат
заверени копия;
2. справки, доклади, докладни записки,
становища и други носители на информация.
Чл. 28. (1) За резултатите от проверката се
изготвя доклад от проверяващите, състоящ
се от следните основни раздели:
1. въведение – включва основание за извършване на проверката, проверявания обект,
проверявания период, обстоятелствата, изложени в сигнала, задачите и целите на проверката, нормативните актове, уреждащи дейността
на проверявания обект, или друга въвеждаща
информация, по преценка на съставителите;
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2. фактически констатации – включва обективно установените факти; информацията във
фактическите констатации е обективна, кратка
и ясна, даваща възможност за правилното
разбиране на докладваните въпроси;
3. изводи – включва заключения, изготвени въз основа на фактическите констатации
в доклада, следва да бъдат обосновани и
могат да съдържат оценка на силни и слаби
места, причини и условия, способствали за
допускане на нарушение, анализ на грешки
и недостатъци в дейността на проверявания
обект, които създават риск от извършване
или допускане на нарушения;
4. препоръки – дават се при констатирани
грешки, слабости, недостатъци и нарушения в
работата на проверявания обект; препоръките
са в пряка връзка с фактическите констатации
и направените изводи; адресирани са както
към ръководството на проверявания обект,
така и в определени случаи – към ръководителите на други звена и/или структури, като
целта им е да се насочи тяхното внимание
към рисковите зони в работата им, с цел
предприемане на действия за коригиране на
проблемни области и за подобряване на дейността и организацията на работата.
(2) Доказателствата, събрани в хода на
проверката, се оформят или описват като
приложения към доклада.
(3) Докладът по ал. 1 се регистрира по реда
на правилата за организация на документооборота в съответната администрация и се
представя на органа на власт.
Раздел VІІ
Уведомяване за резултатите и проследяване
изпълнението на препоръките
Чл. 29. (1) В срок до 7 дни след одобряването на доклада по чл. 28, ал. 1 копие от
него се изпраща до ръководителя на проверявания обект. Когато докладът съдържа
информация или препоръки, които не са от
компетенциите на проверявания обект, се
изпраща извлечение от него.
(2) Когато в одобрения доклад се предлага
извършването на допълнителни проверки от
компетентни органи, копие от него или извлечение от него се изпраща на съответните
органи от ръководителя на инспектората.
Чл. 30. Инспекторатът следи за изпълнението на дадените препоръки в указаните
срокове.
Раздел VІІІ
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията
Чл. 31. Постъпилите в инспектората сигнали се регистрират съгласно правилата за
организация на документооборота в съответната администрация.
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Чл. 32. (1) По постъпилите сигнали се
извършва предварително проучване за предприемане на последващи действия по следните критерии:
1. вид на сигнала – анонимен или неанонимен;
2. подлежи ли на проверка в рамките на
функционалната компетентност на инспектората;
3. съответствие на административно звено
и длъжност на служителя, за които се отнасят
данните в сигнала;
4. наличие на информация за допуснати
нарушения.
(2) Не подлежат на разглеждане анонимни
сигнали, както и сигнали, отнасящи се до
нарушения, извършени преди повече от две
години.
(3) Постъпили сигнали, които не са от
компетентността на инспектората, се препращат до компетентния орган в сроковете
по Административнопроцесуалния кодекс, за
което се уведомяват подателите им.
(4) Постъпили сигнали, подадени повторно, които не се основават на нови факти и
обстоятелства, не подлежат на разглеждане,
за което се уведомяват подателите им.
(5) Когато при проведеното предварително
проучване се установи, че сигналът не подлежи
на проверка, ръководителят на инспектората
предлага на ръководителя на административната структура да не се извършва проверка.
(6) При постъпване на сигнали, съдържащи твърдения за корупция или конфликт на
интереси за лица, заемащи висша публична
длъжност, се прилагат разпоредбите на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл. 33. (1) Въз основа на резултатите от
предварителното проучване се предприемат
действия по реда на чл. 24, ал. 1.
(2) Предварителното проучване и проверката се извършват в двумесечен срок от
постъпването на сигнала.
Чл. 34. В срок до 7 дни след одобряването
на доклада от извършената извънпланова проверка за решението се уведомява подателят
на сигнала.
Раздел IX
Оценка на корупционния риск. Контрол по
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Чл. 35. Инспекторатът извършва оценка на
корупционния риск по реда на методологиите
по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Чл. 36. Проверката на декларациите за
имущество и интереси, както и производството
по установяване на конфликт на интереси се
извършват по реда на наредбата по § 2, ал. 6
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от допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
Раздел X
Предложение за образуване на дисциплинарно
производство
Чл. 37. В случай на констатирани нарушения
от служител от държавната администрация
проверяващите могат да предложат образуване
на дисциплинарно производство, независимо
че деянието му може да е основание за търсене
от него и на друг вид отговорност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
Раздел I
Функции на Главния инспекторат
Чл. 38. (1) Главният инспекторат осъществява функциите по чл. 46а от Закона за
администрацията, както и други, предвидени
в нормативен акт.
(2) Организацията на дейността на Главния
инспекторат се определя във вътрешни правила, утвърдени от министър-председателя.
Утвърдените вътрешни правила на Главния
инспек торат се оповестяват на ин тернет
страницата на администрацията на Министерския съвет.
Чл. 39. (1) Главният инспекторат организира и провежда периодични работни срещи
на ръководителите на инспекторатите за координиране и подпомагане на дейността им.
(2) Най-малко един път в годината Главният
инспекторат провежда обща среща на ръководителите и служителите от инспекторатите за
обсъждане изпълнението на задачите, споделяне на добри практики с цел подобряване на
организацията на работата и на ефективността
от административния контрол.
Чл. 40. (1) По предложение на органа на
власт инспектори от Главния инспекторат
могат да участват в съвместни проверки с
инспектори от други инспекторати след предварително одобрение от министър-председателя.
(2) Заповедта за определяне състава на проверяващия екип и неговите задачи се издава
от органа на власт, предложил проверката.
Раздел II
Оценяване дейността на инспекторатите от
Главния инспекторат
Чл. 41. (1) Главният инспекторат оценява
дейността на инспекторатите чрез извършване
на проверка.
(2) В обхвата на оценяването се включват
контролната дейност на инспектората, нейното
съответствие с нормативните и вътрешноведомствените актове, планирането, отчитането
и изпълнението на задачите, както и резултатите от дейността.
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Чл. 42. (1) Оценяване се извършва поне
веднъж на пет години считано съответно от
годината на създаване на инспектората или
от последното оценяване.
(2) Проверките за оценяване дейността на
инспекторатите се планират в годишния план
на Главния инспекторат и се осъществяват въз
основа на заповед на министър-председателя.
(3) Оценяване може да се извърши и по
искане на съответния орган на държавна власт.
Чл. 43. (1) Оценката се извършва безпристрастно и обективно в съответствие с изискванията на ал. 2 и 3.
(2) Оценяващите не могат да са свързани
лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, както и да са работили в рамките на последните две години в
съответната администрация.
(3) Оценяването не може да се извършва
от лица, които имат частен интерес по смисъла на чл. 53 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Чл. 44. Оценяването дейността на инспектората се извършва въз основа на следните
показатели:
1. вътрешни актове, регламентиращи дейността на инспектората – установява се съответствието на утвърдените актове с действащата нормативна уредба;
2. административен капацитет – структурата, числеността, промени в персоналния
състав, професионален опит и образователно-квалификационна степен на инспекторите, оценяване изпълнението на длъжността,
кариерно развитие, обучение и други;
3. планиране на дейността – обвързаността
на стратегическия и годишния план с целите
и приоритетите на администрацията, посочване на основни цели и приоритетните задачи
в дейността на инспектората за периода на
оценката;
4. отчитане на дейността;
5. извършени планови проверки;
6. извършени извънпланови проверки;
7. предприети действия по постъпили в
инспектората сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители
от администрацията;
8. извършени проверки на декларациите;
9. проведени производства за установяване
на конфликт на интереси;
10. създадените от ръководителя на административната структура условия за осъществяване на административен контрол;
11. прилаганите от инспектората контролни
процедури, способи, техники и инструменти с
акцент върху използваните добри практики;
12. взаимодействие на инспектората с други
институции, административни звена от администрацията, второстепенните разпоредители
с бюджет и с Главния инспекторат.
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Чл. 45. (1) Оценяването дейността на инспектората приключва с доклад до министърпредседателя.
(2) На базата на обективните констатации на
действителното състояние се изготвя анализ,
при който се съпоставят силните и слабите
страни на дейността на инспектората, отчита
се изпълнението на планираните задачи и
степента на постигането на стратегическите
и годишните цели и приоритети, както и
спазването на действащото законодателство.
(3) Въз основа на анализа в доклада се
определят областите на дейност, които се
нуждаят от подобряване, определят се причините, които водят до нарушения, и се формулират препоръки за подобряване на работата
и за отстраняване на причините, водещи до
нарушения.
(4) Оценката на дейността на инспектората се одобрява от министър-председателя по
предложение на екипа, извършил проверката,
обоснована в доклада по ал. 1.
Чл. 46. В зависимост от степента на постигане на целите и съпоставянето на действителните с очакваните резултати дейността на
инспектората се оценява с една от следните
три оценки:
1. добра – когато дейността на инспектората
е в съответствие с изискванията на Закона за
администрацията, Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и с другите нормативни и вътрешноведомствени актове;
2. задоволителна – когато при осъществяване на дейността на инспектората са допуснати
пропуски съобразно изискванията на Закона за
администрацията, Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, другите нормативни
и вътрешноведомствени актове;
3. незадоволителна – когато при осъществяване дейността на инспектората са допуснати съществени пропуски, които накърняват
способността му да изпълнява своите цели
и функции.
Чл. 47. (1) В 7-дневен срок след одобряването
на доклада от министър-председателя копие от
него се изпраща на съответния ръководител
на административна структура.
(2) В едномесечен срок от получаването на
доклада по ал. 1 ръководителят на административната структура представя на министър-председателя информация за предприети
действия за изпълнение на препоръките в
резултат на извършената оценка на дейността
на инспектората.
Г л а в а
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 48. (1) При осъществяване на своята
дейност Главният инспекторат и инспекторатите взаимодействат помежду си и със:
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1. специализирани контролни органи, създадени по специални закони;
2. специализирани държавни комисии и
съвети за контрол в съответната област;
3. омбудсмана на Република България;
4. органите на местното самоуправление и
на изпълнителната власт в общините, както и
с обществените посредници – ако са избрани
такива.
(2) При необходимост ръководителят на
инспектората може да предложи на органа на
власт включването в проверка и на представители на специализирани контролни органи,
създадени със специален закон.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Инспекторатите, създадени по реда на
специален закон, прилагат настоящата наредба,
доколкото не противоречи на разпоредби на
специалния закон.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 46б, ал. 2 и 3 от Закона за администрацията.
§ 3. Органите на власт, към които има
създадени инспекторати по Закона за администрацията, в срок до 1 януари 2019 г. привеждат
структурата им в съответствие с чл. 6, ал. 3
при спазване на изискванията на § 16, ал. 1
и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.
15 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., бр.
57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.).
§ 4. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 7,
8, 41 – 47 влизат в сила от 1 януари 2019 г.
5526

РЕШЕНИЕ № 326
ОТ 21 МАЙ 2018 Г.

за изменение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Списък на рег улираните професии в
Република България (обн., ДВ, бр. 61 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от
2014 г. и бр. 7 и 57 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложение № 1 към т. 1 „Списък на
регулираните професии в Република България“ в пореден № 12, в колона 2 думата
„Масажист“ се заменя с „Масажист (за лица
с увредено зрение)“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5584
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 15 от 2009 г. за условията за
издаване на разрешение за производство/
внос и принципите и изискванията за добра
производствена практика на всички видове
лекарствени продукти, на лекарствените продукти за клинично изпитване и на активни
вещества (обн., ДВ, бр. 38 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 35 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
в т. 2 запетаята след думите „всички видове
лекарствени продукти“ и думите „на лекарствени продукти за клинично изпитване и на
активни вещества“ се заличават.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Принципите и изискванията за добрата производствена практика на лекарствени
продукти, предназначени за клинични изпитвания, се уреждат с Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1569 на Комисията от 23 май 2017 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 536/2014
на Европейския парламент и на Съвета чрез
определяне на принципи и насоки за добра
производствена практика при изпитвани лекарствени продукти за хуманна употреба и
на разпоредби за провеждане на инспекции
(ОВ, L 238/16.09.2017).
(3) Принципите и изискванията за добрата
производствена практика на активни вещества се уреждат с Делегиран регламент (ЕС)
№ 1252/2014 на Комисията от 28 май 2014 г.
за допълнение на Директива 2001/83/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра
производствена практика за активни вещества
за лекарствени продукти за хуманна употреба
(ОВ, L 337/25.11.2014).“
§ 2. В чл. 2а, ал. 1 запетаята след думите
„видове лекарствени продукти“ и думите „на
лекарствени продукти за клинично изпитване
и на активни вещества“ се заличават.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
т. 1 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителната агенция по лекарствата
установява служебно обстоятелствата относно
съдимостта на заявителя – физическо лице,
или на управителя/изпълнителния директор
на юридическото лице, когато са български
граждани. За лицата, които не са български

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

г ра ж дани, със за явлението се п редставя
свидетелство за съдимост или аналогичен
документ.“
§ 4. В чл. 5 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 10, в т. 4, 5 и 6 думите „и активни
вещества“ се заличават.
§ 6. В чл. 11, в текста преди т. 1 думите
„и активни вещества“ се заличават.
§ 7. В чл. 12 думите „и активни вещества“
се заличават.
§ 8. Навсякъде в чл. 13 думите „и активни
вещества“ се заличават.
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Лицата, получили разрешение по
чл. 162, ал. 1 от ЗЛПХМ, могат да внасят от
трети страни само лекарствени продукти,
произведени от лица, получили разрешение за
производство в съответната страна износител.“
§ 10. Член 16 се отменя.
§ 11. В чл. 17 думите „и активни вещества“
се заличават.
§ 12. В чл. 18, ал. 1 думите „и активни
вещества“ се заличават.
§ 13. В чл. 19, ал. 1 думите „и/или активни
вещества“ се заличават.
§ 14. В чл. 23, ал. 1 думите „и прилагане
на конкретните изисквания за производството
на лекарствени продукти, предназначени за
клинични изпитвания“ се заличават.
§ 15. В чл. 31, ал. 1 след думите „се разполагат“ се поставя запетая и се добавя „проектират и използват“.
§ 16. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Помещенията и оборудването, които
се използват за производствените операции
или операциите по вноса и имат критично
значение за качеството на продуктите, се подлагат на подходяща атестация и подходящо
валидиране.“
§ 17. В чл. 33 думите „и активни вещества“
се заличават.
§ 18. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Производителят създава и поддържа система за документиране, основана на
спецификации, производствени формули и
производствени и опаковъчни инструкции,
процедури и протоколи, отнасящи се до различните производствени операции, които се
извършват.“
§ 19. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Системата за документиране
трябва да гарантира качеството и пълнотата на
данните. Документите трябва да бъдат ясни и
без грешки и да се поддържат в актуален вид.
(2) Осигурява се наличие на предварително разработени процедури за основните
производствени операции и условия, както и
конкретни документи за производството на
всяка партида.
(3) Наборът от документи трябва да дава
възможност да се проследи историята на
производството на всяка партида.“
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§ 20. В чл. 36 след думата „документацията“
се поставя запетая и се добавя „или в продължение на поне пет години след издаване на
сертификата за освобождаване на партидата,
като се взема по-дългият от двата периода“.
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Електронно съхраняваните данни
се защитават срещу незаконен достъп, загуба
или повреждане на данните с методи като
дублиране или създаване на резервни копия
и прехвърляне в друга система за съхранение,
като се поддържат одитните пътеки.“
§ 23. В чл. 41, ал. 1 се създава изречение
трето: „За проверки по време на производството се предоставят подходящи и достатъчни
ресурси.“
§ 24. В чл. 42 изречение второ се отменя.
§ 25. Член 44 се отменя.
§ 26. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. За всички видове лекарствени
продукти, включително внесените от трети
държави, могат да се използват външни акредитирани лаборатории, с които е сключен
договор в съответствие с раздел X.“
§ 27. Член 49 се отменя.
§ 28. В чл. 50, в текста преди т. 1 запетаята
след думата „дистрибуция“, думите „или за
използване в рамките на клинични изпитвания“ и запетаята след думите „клинични
изпитвания“ се заличават.
§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Всички посочени проби се държат на
разположение на контролните органи.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
запетаята след думата „производителя“ и думите „включително и за активни и помощни
вещества“ се заличават.
§ 30. Член 52 се отменя.
§ 31. В чл. 53 след думите „производствена дейност“ се поставя запетая и се добавя
текстът „дейност по внос“.
§ 32. В заглавието на раздел XI думата
„отзоваване“ се заменя с „изтегляне“.
§ 33. В чл. 60, в ал. 1 и 2 думата „отзоваване“ се заменя с „изтегляне“.
§ 34. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. Производителят/вносителят информира компетентния орган и притежателя на
разрешението за употреба, ако е различен от
производителя, за всеки дефект, който може
да бъде причина за връщане или значимо
ограничаване на доставките, и при възможност назовава страните по местоназначение.“
§ 35. Членове 63, 64 и 65 се отменят.
§ 36. Член 68 се отменя.
§ 37. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се нова т. 4:
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„4. „Добра производствена практика“ е
частта от системата за осигуряване на качеството, която да гарантира, че лекарствените
продукти се произвеждат, внасят и контролират
постоянно в съответствие със стандартите за
качество, отговарящи на предназначената им
употреба.“;
б) точка 7 се отменя;
в) създава се нова т. 26:
„26. „Производител“ е всяко лице, занимаващо се с дейности, за които се изисква
разрешение за производство/внос на лекарствени продукти.“;
г) точка 34 се отменя;
д) създава се нова т. 35:
„35. „Система за осигуряване на качеството
при производството на лекарствени продукти“
е общата съвкупност от всички организационни мерки, предприети с цел да се гарантира,
че лекарствените продукти са с качество,
изискуемо за предназначената им употреба.“
2. В § 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и на Директива (ЕС) 2017/1572
на Комисията от 15 септември 2017 г. за
допълнение на Директива 2001/83/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра
производствена практика при лекарствените
продукти за хуманна употреба (ОВ, бр. L
238/44 от 2017 г.)“.
Министър:
Кирил Ананиев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 4
от 30 май 2018 г.

за условията и реда за изплащане, намаляване
или отказ за изплащане, или за оттегляне на
изплатената финансова помощ за мерките
и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. изплащане на финансовата помощ;
2. намаляване на финансовата помощ;
3. отказ за изплащане на финансовата
помощ;
4. оттегляне на изплатената финансова
помощ.
(2) Изплащането на финансовата помощ
обхваща и действията по чл. 48, параграфи
3, 4 и 5 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г.
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за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерките за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L
255/18 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент № 809/2014“.
(3) Наредбата се прилага за мерките и
подмерките от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.) по чл. 9б, т. 2 от Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Чл. 2. Всички уведомления и издаваните
от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), решения по реда
и условията на тази наредба се изпращат чрез
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН)
посредством електронния профил на бенефициента, създаден от ДФЗ – РА, по реда на
чл. 29 от Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (ИСУН)
и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН (ДВ,
бр. 76 от 2016 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Раздел I
Плащания и искане за плащане
Чл. 3. (1) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва плащания въз
основа на искане на бенефициент, подадено
по реда на тази наредба, на основание сключен административен договор или заповед
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.
(2) Плащанията по ал. 1 могат да бъдат
авансови, междинни, окончателни или плащания съгласно приложение № 1.
Чл. 4. (1) Искането за плащане се подава
от бенефициента чрез ИСУН по образец, под
формата на електронен формуляр, публикуван
в ИСУН с приложени към него изискуеми
документи, съгласно документите по чл. 26
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЗУСЕСИФ).
(2) По проекти за вътрешнотериториално
или т ранснациона лно сът рудничество по
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ ПРСР 2014 – 2020 г.
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бенефициентът подава общо искане за плащане за разходите на партньорите по проекта
съгласно документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
Чл. 5. (1) Всички срокове за разглеждане
на искания за плащане започват да текат за
ДФЗ – РА, от датата на изпращането им от
бенефициента в ИСУН.
(2) Всички срокове, посочени в уведомленията и решенията на ДФЗ – РА, започват да
текат от датата на изпращането им в ИСУН.
(3) Предвидените срокове за разглеждане
на исканията за плащане спират да текат от
изпращане на уведомление за представяне на
изискуеми документи и информация до датата
на представянето им, съответно до изтичане
на срока за представянето им, както и в други
случаи, предвидени в тази наредба.
Чл. 6. Документите, приложени към исканията за плащане, както и тези, представени
от бенефициентите в резултат на допълнително
искане от ДФЗ – РА, се представят на български език. Когато оригиналният документ
е изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс – да бъде легализиран или
с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, ратифицирана
със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България,
освобождаващ документите от легализация,
документът трябва да е представен съгласно
режима на двустранния договор.
Раздел II
Авансово плащане
Чл. 7. (1) Искане за авансово плащане се
подава по образеца по чл. 4, ал. 1 и към него
се прилагат документите съгласно приложение № 2.
(2) Искането по ал. 1 се подава от бенефициента в срок не по-рано от 10 дни от
сключване на административния договор,
съответно издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, и
не по-късно от шест месеца преди изтичане
на крайния срок за изпълнение на одобрения
проект, посочен в административния договор
или заповедта за предоставяне на финансова
помощ, освен когато в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от
ЗУСЕСИФ е предвиден друг срок.
(3) Минималният и максималният размер,
както и допустимият брой на авансовите
плащания през периода на изпълнение на
одобрен проект се определят с Условията за
изпълнение на одобрените проекти по чл. 26
от ЗУСЕСИФ.
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Чл. 8. (1) Бенефициентът представя обезпечение по авансово плащане под формата на:
1. безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА, по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
и публикуван на електронната страница на
ДФЗ – РА;
2. запис на заповед „без протест“ и „без
разноски“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и публикуван
на електронната страница на ДФЗ – РА.
(2) Видът на допустимото обезпечение за
всяка от мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2
от ЗПЗП се посочва в документите по чл. 26
от ЗУСЕСИФ.
(3) Обезпечението по ал. 1 трябва да е:
1. със срок на валидност, равен на срока за
изпълнение на одобрения проект, посочен в
административния договор или в заповедта за
предоставяне на финансова помощ, удължен
с шест месеца;
2. в размер сто процента от размера на
авансовото плащане.
(4) Обезпечението се освобождава изцяло
от ДФЗ – РА, до четиринадесет дни от датата,
на която ДФЗ – РА, установи, че размерът
на подлежащата на изплащане финансова
помощ по подадено искане за междинно и/
или окончателно плащане надхвърля размера
на авансовото плащане.
(5) Когато размерът на подлежащата на
изплащане финансова помощ по ал. 4 не
надхвърля размера на авансовото плащане,
обезпечението може да бъде заменено с друго,
покриващо остатъка на авансовото плащане.
Чл. 9. В срок до седем дни от подаване на
искането за авансово плащане бенефициентът
представя оригиналния екземпляр на приложеното обезпечение в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 44 от
Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 10. Когато към искането за плащане
не са приложени документите съгласно приложение № 2 или е представено обезпечение,
което не отговаря на изискванията по чл. 8,
или бенефициентът не е изпълнил задължението си по чл. 9, ДФЗ – РА, му изпраща
уведомление, като предоставя срок от 15 дни
за отстраняване на констатираните пропуски
или несъответствия.
Чл. 11. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва авансово плащане в срок до 30 дни от датата на подаване
на искане за авансово плащане, когато са
изпълнени всички изисквания за извършване
на плащането, посочени в тази наредба.
Чл. 12. В срока по чл. 11 ДФЗ – РА, отказва
да извърши изцяло или частично авансовото
плащане, когато:
1. не са изпълнени условията или сроковете по чл. 7;
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2. не е представено обезпечение съгласно
чл. 8 или размерът на представеното обезпечение не покрива пълния размер на заявеното
авансово плащане;
3. бенефициентът не отстрани пропуските
или несъответствията в срока по чл. 10;
4. по отношение на бенефициента е налице
основание за отстраняване по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ.
Раздел III
Междинно и окончателно плащане
Чл. 13. (1) Бенефициентът може да подаде
искане за междинно плащане, когато е предвидено в административния договор или в заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) Доп устими ят брой на меж динните
плащания за периода на изпълнение на одобрения проект се определя с Условията за
изпълнение на одобрените проекти по чл. 26
от ЗУСЕСИФ.
Чл. 14. (1) Бенефициентът подава искане
за междинно плащане по образеца по чл. 4,
ал. 1 и прилага документите, определени в
Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(2) Бенефициентът има право да подава
искане за междинно плащане в срок до четири
месеца преди изтичане на крайния срок за
изпълнение на одобрения проект, посочен в
административния договор или в заповедта за
предоставяне на финансова помощ, доколкото
в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ не е
предвидено друго.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от одобрения проект
или съгласно Условията за изпълнение на
одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(4) Документите по ал. 1 се представят във
формат, определен в Условията за изпълнение
на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
(5) Общият размер на допустимите междинни плащания се определя в Условията за
изпълнение на одобрените проекти по чл. 26
от ЗУСЕСИФ.
Чл. 15. (1) Бенефициентът подава искане
за окончателно плащане по образеца по чл. 4,
ал. 1 и прилага документите съгласно Условията за изпълнение на одобрените проекти
по чл. 26 от ЗУСЕСИФ след изпълнение на
одобрения проект в срока, посочен в административния договор или в заповедта за
предоставяне на финансова помощ.
(2) Документите по ал. 1 се представят във
формат, определен в Условията за изпълнение
на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
Ч л . 16 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенци я, извършва
проверка за съответствие на представените
документи с изискуемите по чл. 14, ал. 1 или
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чл. 15, ал. 1 в срок до седем дни от подаване на искане за междинно или окончателно
плащане.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че към искането за плащане не са
приложени изискуеми документи, ДФЗ – РА,
изпраща на бенефициента уведомление и му
предоставя срок от 15 дни за отстраняване
на констатираните пропуски.
(3) Разплащателната агенция разглежда
искането за плащане въз основа на приложените към него документи, включително и
допълнително представените в срока по ал. 2.
Чл. 17. (1) В срок до 90 дни от подаване
на искането за плащане ДФЗ – РА, проверява
заявените данни и други обстоятелства, свързани с искането за плащане, за установяване
спазване на критериите за допустимост и
другите задължения на бенефициента, посочени в Условията за изпълнение на одобрените проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и в
административния договор или в заповедта
за предоставяне на финансова помощ.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да извърши проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи и
заявените данни, за което изпраща уведомление чрез ИСУН до бенефициента за датата
и часа на предстоящата проверка, освен в
случаите по чл. 25 от Регламент за изпълнение № 809/2014.
(3) Проверката се извършва в присъствието
на бенефициента или на упълномощен негов
представител или в присъствието на свидетел, ако бенефициентът или упълномощен от
него представител не се е явил на датата и
часа по ал. 2.
(4) След приключване на проверката на
място се съставя доклад за проверка, който
се подписва от длъжностното лице, което
го е изготвило, и от бенефициента или от
упълномощен негов представител, който има
право да напише в протокола обяснения и
възражения по направените констатации.
(5) Докладът по ал. 4 се съставя в два еднообразни екземпляра, като един се предоставя на бенефициента или на упълномощения
негов представител. Когато на проверката
не се е явил бенефициентът или упълномощено от него лице, докладът се подписва от
длъжностното лице, което го е изготвило,
вписват се данни за присъстващия свидетел
и се изпраща на бенефициента.
(6) В срок до 15 дни от предоставянето,
съответно от изпращането на доклада за
проверка на място, бенефициентът или негов
упълномощен представител може да направи
възражения и да даде обяснения по направените констатации.
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(7) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да извършва посещение
на място като част от проверката по ал. 1,
за което се прилагат съответно условията по
ал. 2 и 3.
(8) В срока по ал. 1 ДФЗ – РА, определя
размера на допустимите разходи и изплаща
или мотивирано отказва изплащането на
междинното или окончателното плащане.
Ч л . 18 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде л ие“ – Ра зп ла щат ел на а г ен ц и я, изп ра ща
уведомление до бенефициента, когато при
извършване на проверките по чл. 17 установи
някое от следните обстоятелства:
1. нередовност или непълнота на представен
документ или неяснота на данните в него;
2. необходимост от представяне на допълнителни данни и/или документи извън
непредставените документи по чл. 16, ал. 2.
(2) Бенефициентът е длъжен да представи
изисканите по ал. 1 документи и/или данни в
срок до 15 дни от изпращане на уведомлението.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, разглежда само документи
и/или данни, които са представени по реда
на чл. 2, с изключение на случаите, изрично
предвидени в тази наредба.
(4) Срокът по чл. 17, ал. 1 спира да тече,
когато:
1. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, е изискала от бенефициента документи и/или данни по ал. 1 и по
чл. 16, ал. 2 – за периода от изпращане на
уведомлението до представяне на изисканите
документи и/или данни, а когато такива не
са представени – до изтичане на указания в
уведомлението срок;
2. при проверките по чл. 17 са събрани
данни и/или са представени документи, от
които възниква съмнение за нередност, което
налага извършването на допълнителни проверки от специализирано структурно звено
към ДФЗ – РА – за период не по-дълъг от
три месеца;
3. в резултат на допълнителните проверки
по т. 2 възникнат съмнения за измама и бъде
сезирана прокуратурата от ДФЗ – РА, или е
образувано досъдебно производство, от чийто
изход зависи произнасянето по искането за
плащане – за периода до постановяване на
влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. при проверките по чл. 17 се установи
необходимост от изискване от ДФЗ – РА, на
становище или информация от други органи
или институции – за периода от изпращане
на искането за предоставяне на становище
или информация до датата на получаването
им от ДФЗ – РА;
5. се провежда контролна проверка въз
основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
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(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и
използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014“ – за един месец.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 ДФЗ – РА,
изпраща уведомление до бенефициента за
спирането на срока по чл. 17, ал. 1, като посочва мотивите за това.
Чл. 19. (1) Бенефициентът може по всяко
време да оттегли изцяло или частично искането за авансово, междинно или окончателно
плащане и приложените към него документи.
Оттеглянето поставя бенефициента в положението, в което се е намирал преди подаването
на искането за плащане, на приложените към
него документи или на част от тях.
(2) Не се разрешава оттегляне на документи по ал. 1 или частта от тях, засегната
от неспазването, когато е налице някое от
следните обстоятелства:
1. бенефициентът е уведомен от ДФЗ – РА,
за констатирано неспазване на критерий за допустимост, ангажимент или друго задължение
на бенефициента в приложените към искането
за плащане документи или в допълнително
представените такива;
2. бенефициентът е уведомен от ДФЗ – РА,
за намерението є да извърши проверка/посещение на място;
3. при проверката/посещението на място
се установи неспазване на критерий за допустимост, ангажимент или друго задължение
на бенефициента.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща уведомление до
бенефициента за допустимостта на направеното искане за оттегляне.
(4) При оттегляне на искане за плащане,
което не попада в хипотезата на ал. 2, бенефициентът има право да подаде ново искане
за плащане до изтичане на крайния срок за
това, посочен в административния договор,
респ. в заповедта за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 20. (1) Исканията за авансово, междинно
или окончателно плащане и приложените към
тях документи могат да бъдат коригирани по
всяко време след подаването им в случай на
очевидни грешки, признати от ДФЗ – РА, въз
основа на цялостна преценка на конкретния
случай и при условие, че бенефициентът е
действал добросъвестно.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, може да признае очевидни
грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на
информацията, съдържаща се в документите
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по ал. 1, за което уведомява бенефициента
с акта, с който се произнася по искането за
плащане.
(3) Не се допуска коригиране на искане за
плащане и приложените към него документи
извън случаите по ал. 2.
Раздел IV
Специфични условия за плащания по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски
стопани“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за
развитието на малки стопанства“ от мярка
6 „Развитие на стопанства и предприятия“
и мярка 9 „Създаване на групи и организации на производителите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Ч л . 21. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенци я, извършва
плащанията за подмярка 6.1 „Стартова помощ
за млади земеделски стопани“ и подмярка
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от м ярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. по следния ред:
1. първо плащане – въз основа на сключен
административен договор;
2. второ плащане – въз основа на подадено
искане за второ плащане.
(2) Първото плащане е в размер, определен
в Условията за изпълнение на одобрените
проекти по чл. 26 от ЗУСЕСИФ, и се извършва
от Разплащателната агенция в срок до два
месеца от сключване на административния
договор.
(3) Когато при кандидатстване земеделският стопанин доказва икономическия размер
на стопанството с намерение за засаждане/
засяване на земеделски култури през текущата
стопанска година спрямо датата на подаване
на проектно предложение, ДФЗ – РА, извършва проверка или посещение на място и ако
установи спазване на заложените в одобрения
бизнес план срокове за засяване/засаждане
на земеделските култури, извършва първото
плащане в срок до един месец от извършване
на проверката или посещението.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва второто плащане
в срока и след извършване на проверките по
чл. 17 и при спазване на чл. 18.
(5) Искането за второто плащане и приложените към него документи могат да се
оттеглят и коригират по реда на чл. 19 и 20.
Чл. 22. (1) Когато бенефициент по подмерките по чл. 21, ал. 1 е юридическо лице,
ДФЗ – РА, извършва първото плащане след
сключването на договор за поръчителство
между РА и собственика/собствениците на
капитала на дружеството бенефициент или
членовете на кооперацията. За сключване
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на договор за поръчителство поръчителите
трябва да представят документите съгласно
приложение № 3.
(2) Договорът за поръчителство между РА
и собственика/собствениците на капитала
на дружеството бенефициент или членовете
на кооперацията съдържа задължение на
поръчителя/ите неотменимо и безусловно да
отговаря/т за изпълнение на задължението
на бенефициента да възстанови получената
по административни я договор финансова
помощ. Срокът за задължението по договора
за поръчителство трябва да покрива период
от пет години считано от датата на сключване на административния договор, удължен
с шест месеца.
(3) Поръчителят/поръчителите трябва да се
яви/ят пред съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 14 дни
от сключване на административния договор
за подписване на договора за поръчителство.
(4) Когато лицата по ал. 1 откажат да
подпишат договора за поръчителство или не
се явят в срока по ал. 3, административният
договор се прекратява едностранно и без
предизвестие от изпълнителния директор на
ДФЗ – РА, а при делегиране – от директора
на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
(5) Когато поръчителят/поръчителите не
се явят за подписване на договора за поръчителство в срока по ал. 3 по уважителни
причини, срокът по чл. 21, ал. 2 спира да
тече за времето на забавата.
Чл. 23. (1) Бенефициентите по мярка 9
„Създаване на групи и организации на производителите“ подават искане за годишно
плащане ежегодно в сроковете, определени в
административния договор. Първото искане
за плащане може да бъде подадено и при условията и сроковете, определени в Условията
за изпълнение на одобрените проекти.
(2) Размерът на годишното плащане не
може да надвишава 10 % от стойността на
годишната пазарна продукция, предлагана
на пазара от групата или организацията на
производители, и не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро.
(3) Плащането за последната година се
извършва при условие, че бенефициентът е
изпълнил коректно одобрения бизнес план.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва годишно плащане
в срока и след извършване на проверките по
чл. 17 и при спазване на чл. 18.
(5) Искането за годишно плащане и приложените към него документи могат да се
оттеглят и коригират по реда на чл. 19 и 20.
Чл. 24. (1) Бенефициентите по мярка 16.1
„Сътрудничество“ подават искане за годишно
плащане, свързано с разходи за функцио-
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ниране на оперативната група, ежегодно в
сроковете, определени в административния
договор.
(2) Исканията за плащане, свързани с
изпълнение на иновативния проект, се подават при условията и по реда на раздел ІІ
и раздел ІІІ.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва годишно плащане
в срока и след извършване на проверките по
чл. 17 и при спазване на чл. 18.
(4) Искането за годишно плащане и приложените към него документи могат да се
оттеглят и коригират по реда на чл. 19 и 20.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАМА ЛЯВАНЕ И
ОТК АЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 25. (1) Размерът на дължимите на
бенефициентите плащания се изчислява въз
основа на приетите за допустими и реално
извършени разходи след извършване на проверките по чл. 17 и при спазване на чл. 63
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014
и на чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС)
№ 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г.
за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на ин тег ри раната система за
администриране и контрол и условията за
отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към
директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие, наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014“.
(2) Алинея първа не се прилага за финансовата помощ, отпускана под някоя от
формите, посочени в чл. 67, § 1, букви „б“,
„в“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета.
Ч л . 26 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, отказва изц яло безвъзмездната финансова помощ и
оттегля вече изплатената, когато:
1. бенефициент ът не подаде за явка за
окончателно или второ плащане в крайния
срок, посочен в административния договор
или в заповедта за предоставяне на финансова помощ;
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2. в случаите по чл. 39, ал. 4 от ЗУСЕСИФ,
когато това е приложимо за съответната
мярка или подмярка по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП;
3. бенефициентът не стартира изпълнението на одобрения проект в определения
в административния договор срок, ако това
е изрично посочено в административни я
договор.
(2) В случаите по ал. 1 бенефициентът
няма право да подава искане за плащане.
Ч л . 27. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, отказва изцяло или частично изплащането на финансовата
помощ, когато:
1. въз основа на резултатите от извършени
проверки по чл. 17 и констатациите в докладите за проверка установи нередовност на
документите или непълнота или неяснота на
заявените данни и посочените факти, както
и когато бенефициентът не ги отстрани и не
представи изисканите му документи в срока
по чл. 16, ал. 2, съответно – по чл. 18, ал. 2;
2. одобрен и я т п роек т е изп ъ л нен неточно, включително когато бенефициентът
е придобил активи и/или изпълнил дейности – предмет на подпомагането, с технически параметри, различни от одобрените
от ДФЗ – РА, или от Управляващия орган
на ПРСР 2014 – 2020 г. или в отклонение
от количествено-стойностна сметка, когато
констатираните различия/отклонения водят
до недопустимост или необоснованост на заявените за подпомагане дейности или разходи,
или засягат основната цел на проекта, или
променят предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект, или водят до
несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в
документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и/или в
административния договор, съответно заповедта за предоставяне на финансова помощ;
3. одобреният проект не е изпълнен изцяло
в крайния срок, посочен в административния
договор или в заповедта за предоставяне на
финансова помощ;
4. активите, предмет на подпомагане, не
се използват съгласно предназначението и
при условията, посочени в одобрения проект;
5. дейностите, разходите и/или извършените плащания, свързани с предмета на
инвестицията, са направени преди датата на
подаване на формуляра за кандидатстване,
с изключение на разходите, за които в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ е предвидено,
че това е допустимо;
6. заявените за възстановяване разходи
не отговарят на някое от следните условия:
а) да са извършени срещу съответните
разходооправдателни документи – фактури
и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;
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б) да са действително извършени и платени
на избрания от бенефициента и одобрен от
предоставящия финансовата помощ орган
изпълнител/доставчик, съответно на лице,
което се явява оправомощено да полу чи
плащането по силата на договор или нормативен акт;
в) да са извършени в парична форма и
платени по банков път (протоколи или други
документи, удостоверяващи извършено прихващане между бенефициента и трети лица, не
се приемат като доказателства за извършено
плащане), с изключение на тези, разрешени
за плащане в брой, съгласно документите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ;
г) да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или
в отделна счетоводна система и да могат да
се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;
д) да не са финансирани по друг проект,
програма или друга схема, финансирана от
публични средства, средства от националния
бюджет и/или от бюджета на Общността,
включително чрез скрити форми на държавно
подпомагане;
е) да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление съгласно Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25.10.2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и
за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.);
7. бенефициентът е представил неверни
сведения с цел да получи подпомагане или
поради небрежност е пропуснал да предостави
необходимата информация;
8. към датата на подаване на искането за
окончателно или второ плащане бенефициентът не е удостоверил с надлежен документ
постигането на съответния стандарт, когато
това е предвидено като изискване в Условията за изпълнение на проектите по чл. 26 от
ЗУСЕСИФ или в административния договор;
9. бенефициентът не е изпълнил задължението си да под д ържа съот ветст вие с
критериите за подбор, по които проектното му предложение е било оценено, освен
ако друго не е посочено в документите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ; когато неизпълнението е по отношение на критерий за подбор,
който е станал основание за избора му пред
останалите кандидати в съответния прием, и броят на точките, на които проектът
на бенефициента отговаря, е по-малък от
минима лно доп уст ими я брой, посочен в
документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ, и/или
по-малък от минималния брой на точките,
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присъдени на проектните предложения, за
които е бил наличен бюджет в съответния
прием, в рамките на който е било подадено
и проектното предложение на бенефициента,
ДФЗ – РА, отказва изцяло изплащането на
финансовата помощ; в случаите извън пред
ходното изречение размерът на намалението
при неспазване на критериите за подбор се
посочва в административния договор;
10. бенефициентът не използва произведената от възобновяеми енергийни източници
енергия единствено за собствено потребление,
когато предметът на подпомагане включва
так ъв ви д инвест иции и това изиск ване
е предвидено в документите по чл. 26 от
ЗУСЕСИФ;
11. бенефициентът е представил декларация и/или документ с невярно съдържание,
неистински и/или преправен такъв, както и
когато това е извършено при или по повод
кандидатстването за получаване на финансовата помощ и това бъде установено след
нейното предоставяне;
12. бенефициентът или упълномощен негов
представител възпрепятства и/или осуетява
извършването на проверка по чл. 17 или проверка от други оправомощени за това органи,
с изключение на случаи на непреодолима
сила и извънредни обстоятелства;
13. са налице предпоставки за прилагане
на чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014;
14. бенефициентът е укрил умишлено или
по небрежност не е уведомил компетентния
да предостави финансовата помощ орган за
настъпването на факти и обстоятелства от
значение за изпълнението на одобрения проект и за преценката на РА относно спазването
на критериите за допустимост и изпълнението
на ангажиментите и другите задължения от
страна на бенефициента;
15. по реда на наредбата по чл. 9а, т. 4 от
ЗПЗП е установено изкуствено създаване на
условия, необходими за получаване на помощ
та, с цел осъществяване на предимство или
облага в противоречие с целите на мярката
или с приложимото в областта национално
или европейско законодателство;
16. при извършване на проверка по букви
„iii“ и „v“ от раздел 2 „Контролни дейности“,
т. А „Процедури по одобряване на заявленията“ от Приложение № I към Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията
и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от
28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС)
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№ 809/2014 се установи, че бенефициентът,
подаденото от него проектно предложение
или предложените за финансиране разходи
не отговарят на изискванията за допустимост
за подпомагане, посочени в документите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ;
17. извършва финансова корекция, определена по реда на раздел III на глава пета
от ЗУСЕСИФ;
18. установи неспазване на критерий за
допустимост и/или неизпълнение на ангажимент или други задължения на бенефициента, посочени в Условията за изпълнение на
проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ и/или в
административния договор, респ. в заповедта
за предоставяне на финансова помощ;
19. установи неспазване на изисквания,
във връзка с които бенефициентът е получил
по-висок интензитет на финансова помощ;
в тези случаи отказът е равен на завишения
процент финансова помощ, за която е бил
одобрен проектът.
(2) В случаите по ал. 1, т. 16 ДФЗ – РА,
извърш ва п роверк а за с ъо т ве т с т вие т о с
изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз
основа на представените към проектното
предложение на бенефициента и изискани
допълнително документи. При нередовност
или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне
на допълнителни документи при непълнота
и неясно та на посочени т е в п роек т но т о
предложение и документите към него данни,
ДФЗ – РА, изпраща уведомление до бенефициента, с което му указва необходимостта
от представяне на допълнителни данни и/
или документи, включително такива, които
не са посочени в документите по чл. 26 от
ЗУСЕСИФ. В тези случаи бенефициентът е
длъжен в срок до 15 дни от изпращане на
уведомлението да представи изисканите му
данни и/или документи.
(3) Когато отказът по ал. 1 е постановен
по искане за междинно плащане, бенефициентът има право да подаде искане за междинно плащане за друга обособена част от
одобрения проект, ако такава е предвидена
в административния договор, или да подаде
искане за окончателно плащане в крайния
за това срок.
(4) Когато отказът по ал. 1 е постановен
по искане за окончателно или второ плащане,
бенефициентът няма право да подаде друго
искане за плащане.
(5) Когато размерът на определените като
допустими разходи надхвърля размера на
изплатеното авансово плащане, изпълнителният директор на ДФЗ – РА, издава решение
за одобрение на плащането с посочване на
размера на подлежащата на изплащане финан-
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сова помощ, а в случай че е налице частичен
отказ от изплащане на заявената финансова
помощ – излага мотиви за частичния отказ
от изплащане на помощта.
(6) Алинея 5 се прилага и когато бенефициентът не е получил авансово плащане.
(7) Когато в случаите по ал. 5 ДФЗ – РА,
установи, че размерът на определените като
допустими разходи по искането за плащане
налага пълно или частично възстановяване
от страна на бенефициента на извършените
по договора авансово и/или меж динно/и
п ла ща н и я, изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на
ДФЗ – РА, издава съответния акт по чл. 30,
ал. 2 или ал. 3 за размера на подлежащата
на възстановяване финансова помощ, като в
мотивите посочва и основанията за отказа
от изплащане на помощта.
(8) За формите на предоставяне на безвъзмездни средства и възстановима помощ по
чл. 25, ал. 2 се прилага ал. 1, т. 6, доколкото
в документите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ не е
предвидено друго.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА
ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 28. (1) В срока, посочен в документите
по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и в административния договор, бенефициентът е длъжен:
1. да използва подпомаганите активи и да
изпълнява подпомаганите дейности съгласно
определеното им с бизнес плана и/или одобрения проект предназначение и капацитет;
2. под каквато и да е форма да не преотстъпва ползването и да не извършва разпоредителни сделки с активи, предмет на подпомагане, както и да не допуска принудително
изпълнение върху такива активи, с изключение
на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на
подпомаганата дейност извън територията
на страната;
4. да поддържа съответствие с всички
критерии за подбор, по които проектното
предложение е било одобрено и за които това
е предвидено в Условията за изпълнение на
проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор;
5. да не преустановява подпомогнатата
дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство и/
или предоставяне на услуги и при положение,
че тези обстоятелства са изрично посочени в
представения от бенефициента формуляр за
кандидатстване или приложените към него
документи;
6. да спазва изискванията, във връзка с
които бенефициентът е получил по-висок
интензитет на финансова помощ, посочени
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в Условията за изпълнение на проектите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния
договор;
7. да води всички финансови операции,
свързани с подпомаганите дейности, в отделни счетоводни аналитични сметки или
в отделна счетоводна система и да могат
да се проследят въз основа на ефективно
функционираща одитна пътека;
8. да съхранява всички документи, свързани с изпълнение на одобрения проект и с
извършване на подпомаганата дейност;
9. да изпълнява представения към формуляра за кандидатстване бизнес план, когато
това е приложимо и както е предвидено в
Условията за изпълнение на проектите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния договор;
10. да спазва вси чк и к ри терии за допустимост и да изпълнява ангажиментите
или другите задължения, произтичащи от
предоставеното подпомагане, посочени в
Условията за изпълнение на проектите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния
договор, респ. в заповедта за предоставяне
на финансова помощ.
(2) Изключенията от изискванията по ал. 1,
т. 1 и 2 се уреждат в Условията за изпълнение
на проектите по чл. 26 от ЗУСЕСИФ.
Чл. 29. (1) Контрол за изпълнение изискванията на тази наредба, условията по
административния договор, документите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ, процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за
обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може
да бъде извършван от представители на РА,
Министерството на земеделието, храните
и горите, Сметната палата, Европейската
комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и
Изпълнителната агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат бенефициентите, както и трети лица, свързани с
изпълнение на одобрения проект.
(3) Когато Министерството на земеделието,
храните и горите или Европейската комисия
извършва оценяване или наблюдение на ПРСР
2014 – 2020 г., бенефициентът предоставя на
оправомощените от тях лица всички документи и информация, които ще подпомогнат
оценяването или наблюдението.
Ч л . 3 0 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, оттегля цялата или част от предоставената финансова
помощ и изисква възстановяване, когато:
1. бенефициентът е представил декларация
и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправени такива независимо от
момента на представянето им, включително

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

когато този документ и/или декларация са
били представени на етапа на кандидатстването му за подпомагане;
2. се установи, че бенефициентът изкуствено е създал условията, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване
на предимство или облага в противоречие
с целите на подмярката или с приложимото
в областта национално или европейско законодателство;
3. бенефициентът е получил допълнителна
публична финансова помощ за активите и/
или дейностите, предмет на подпомагане;
4. се установи, че за периода от подаване
на формуляра за кандидатстване до извършване на окончателното плащане е било налице обстоятелство, посочено в Условията
за кандидатстване по чл. 26 от ЗУСЕСИФ
във връзка с изискването по чл. 25, ал. 2 от
ЗУСЕСИФ;
5. бенефициентът не представи изискваните от ДФЗ – РА, данни, документи и/или
информация, необходими за извършване на
контрол относно спазване на критериите
за допустимост и изпълнението на ангажиментите и другите задължения, посочени в
Условията за изпълнение на проектите по
чл. 26 от ЗУСЕСИФ или в административния
договор, съответно в заповедта за предоставяне на финансова помощ;
6. бенефициентът не допуска представители на ДФЗ – РА, или на други, определени
с нормативен акт органи, включително на
институции на Европейския съюз, за осъществяването на контрола по т. 5, не осигури
достъп до подпомаганите активи или не оказва
друго необходимо съдействие, включително
при извършване на контрол по отношение
на своите съконтрагенти по изпълнение на
одобрения проект;
7. бенефициентът не спазва критерий за
допустимост, ангажименти или друго задължение, посочени в тази наредба, Условията
за изпълнение на проектите по чл. 26 от
ЗУСЕСИФ или административния договор,
респ. заповедта за предоставяне на финансова помощ.
(2) За ус т а новя ва не д ъ л ж и мо с т т а на
подлежаща на възстановяване сума поради
нарушение, което представлява основание за
налагане на финансова корекция, посочено
в чл. 70 от ЗУСЕСИФ, се издава решение за
налагане на финансова корекция по реда на
чл. 73 от ЗУСЕСИФ от:
1. изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
или лице, на което е делегирано правомощие
по чл. 20а, ал. 4 от ЗПЗП;
2. ръководителя на Управляващия орган
на ПРСР 2014 – 2020 г. за мярка 20 „Техническа помощ“.
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(3) За установяване дължимостта на подлежащата на възстановяване сума поради
неспазване на к ри терий за доп уст имост,
ангажимент или друго задължение на бенефициента, извън случаите по ал. 2, изпълнителният директор на ДФЗ – РА, или лице, на
което е делегирано правомощие по чл. 20а,
ал. 4 от ЗПЗП, издава акт по чл. 166, ал. 2 от
Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(4) Когато едно и също действие или
бездействие на бенефициента е довело до
неспазване на повече от един ангажимент
или друго задължение, произтичащо от предоставеното подпомагане, ДФЗ – РА, оттегля
финансовата помощ в размер, съответстващ
на най-големия размер на подлежащата на
възстановяване финансова помощ, предвиден
за съответното неспазване.
(5) Когато повече от едно действие или
бездействие на бенефициента е довело до неспазване на няколко ангажимента или други
задължения, произтичащи от предоставеното
подпомагане, ДФЗ – РА, оттегля финансовата
помощ в размер, съответстващ на сбора от
сумите на подлежащата на възстановяване
финансова помощ, предвидени за всяко едно
от неспазванията.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, налага административни
санкции на бенефициента, произтичащи от
установеното неспазване, само в случаите,
посочени в законодателството на ЕС или в
националното законодателство.
(7) Административни санкции по ал. 4
не се налагат в случаите, посочени в чл. 64,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането,
у п ра влениет о и мон и т ори н га на общата
селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20 декември 2013 г.).
Чл. 31. (1) Бенефициентът се задължава да
възстанови всички неправомерно изплатени
или подлежащи на възстановяване средства,
включително такива, които са обект на финансова корекция или са установени в резултат
на проверки от страна на сертифициращи
или одитиращи органи. На възстановяване
подлежат и всички средства, произтичащи от
разходи, които са в резултат на констатирани
нередности независимо от датата на тяхното
установяване, включително държавна/минимална помощ, предоставена в нарушение на
приложимите регламенти.
(2) Във всички случаи, когато е налице
валидно обезпечение на подлежащото на
възстановяване авансово плащане, ДФЗ – РА,
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пристъпва незабавно към упражняване на
права по учредените в полза на ДФЗ – РА,
обезпечения.
(3) В случай че вземането не се удовлетвори по реда на ал. 1, ДФЗ – РА, прихваща
от всяко следващо плащане по проекта.
(4) Разплащателната агенция може да прихване неправомерно изплатените и подлежащите на възстановяване суми, включително
начислените върху тях лихви, от последващи
плащания на средства, дължими към бенефициента, включително от други действащи
договори, ск лючени меж ду страните или
произтичащи само от подадени заявления за
финансово подпомагане от бенефициента по
други схеми, мерки или програми, прилагани
от ДФЗ – РА.
(5) Невъзстановените чрез способите по
ал. 1 – 3 вземания представляват публични
държавни вземания и подлежат на принудително събиране по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс чрез Националната агенция за приходите.
Чл. 32. (1) Бенефициентът не отговаря
за неспазване на критерий за допустимост
или неизпълнение на ангажимент или други
задължения, когато то се дължи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства
по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент
№ 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/20 05 и (ЕО) № 485/20 08 на
Съвета.
(2) За настъпването на което и да е обстоятелство по ал. 1 бенефициентът или упълномощено лице е длъжен да уведоми РА по
реда на чл. 2, а при невъзможност писмено
в срок до 15 дни от датата, на която е в състояние да направи това, като представя доказателства за настъпване на обстоятелството,
включително когато е приложимо – издадени
от компетентен орган.
(3) При неизпълнение на задължението в
срока по ал. 2 бенефициентът не може да се
позовава на непреодолима сила или извънредно обстоятелство.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Оттегляне“ са действия на ДФЗ – РА,
по възстановяване на изплатена безвъзмездна
финансова помощ.
2. „Обособена част от одобрения проект“
е завършен етап на изпълнение на инвестицията или дейностите по проекта, който е
обособен и е доведен до самостоятелна степен
на завършеност.
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3. „Очевидна грешка“ е писмена грешка,
грешка в изчисленията или други подобни
очевидни неточности, която може да бъде
непосредствено установена при техническа
проверка на информацията, съдържаща се в
документи.
4. „Проверка на място“ е проверка по
смисъла на дял IV „Мерки за развитие на
селските райони, които не са свързани с площ
и с животни“ от Регламент (ЕС) № 809/2014.
5. „Публична финансова помощ“ е всеки
обществен дял във финансирането на дейности,
източник на който е бюджетът на държавата,
на регионалните или местните власти, на
Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането
на дейности, чийто произход е бюджетът на
обществени юридически лица или сдружения
на една или повече регионални или местни
власти по смисъла на Директива 2004/18/
EО на Европейския парламент и на Съвета
от 31 март 2004 г. относно координирането
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки за строителство, доставки и услуги,
ще се разглежда като обществен дял.
6. „Трети лица, свързани с изпълнение на
одобрения проект“ са всички физически или
юридически лица, имащи пряка или косвена
връзка с извършване на доставки, услуги
или строителство на активи или дейности по
одобрения проект, както и с извършване на
плащанията във връзка с изпълнението на
одобрения проект.
7. „Част и чен от каз за финанси ране“ е
отказът да се финансира част от заявените
разходи на кандидата, които са включени в
проект, одобрен за подпомагане по мерки или
подмерки от ПРСР 2014 – 2020 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 9а, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 3. За приеми на проектни предложения,
обявени преди влизане в сила на настоящата
наредба, са допустими и видовете обезпечения
за авансово плащане, определени в Условията
за кандидатстване и Условията за изпълнение
за съответния прием.
§ 4. Тази наредба се прилага за проектни
предложения по мерките и подмерките по
чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП, подадени след влизане
в сила на Закона за изменение и допълнение
на ЗПЗП (ДВ, бр. 2 от 2018 г.), с изключение
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“.
Министър:
Румен Порожанов
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
Мярка или подмярка
от ПРСР 2014 – 2020

Вид плащане

Подмярка 6.1 „Стар- Първо и второ плащане
това помощ за млади
земеделски стопани“
Подмярка 6.2 „Старто- Първо и второ плащане
ва помощ за неземеделски дейности“
Подмярка 6.3 „Старто- Първо и второ плащане
ва помощ за развитието
на малки стопанства“
Мярка 9 „Създаване на Годишни плащания
групи и организации на
производителите“
Мярка 16 „Сътрудни- А вансово, меж динни,
чество“
окончателно и годишни
плащания

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
Документи за авансово плащанe
1. Искане за авансово плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
бенефициента, или заповед за упълномощаване
(важи за бенефициенти общини).
3. Документ, удостоверяващ представителната
власт (важи за случаите, когато това е предвидено
в Условията за кандидатстване).
4. Банкова гаранция (по образец).
5. Запис на заповед по образец (приложимо
за бенефициенти общини и местни инициативни
групи).
6. Решение на общинския съвет, одобряващо
поемането на дълг, или решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед
(важи, когато представено обезпечение е запис
на заповед).
7. Договор за откриване и водене на специална
отделна банкова подсметка за средства от Европейския съюз по конкретния проект, сключен
между ползвателите общини и търговска банка,
с включена изрична клауза, че търговската банка
ще следи целевото разходване на изплатените
авансово средства (важи за бенефициенти общини).

Приложение № 3
към чл. 22, ал. 1
Документи, които поръчителите следва да
представят при договор за поръчителство при
първо плащане
Общи документи, издадени не по-рано от
един месец преди представянето им:
1. Удостоверение от съответната община по
постоянния адрес на управителя/представляващия, че същият не е поставен под запрещение.
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2. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация по чл. 8а, ал. 14, т. 2 от ППЗМИП – по
образец, публикуван на електронната страница на
ДФ „Земеделие“.
3. Удостоверение от Националната следствена
служба, удостоверяващо дали срещу лицето има
образувано досъдебно наказателно производство.
4. Решение на компетентния орган на поръчителя за даване на съгласие за сключване на
договор за поръчителство – важи в случаите,
когато такова се изисква. В случаите, когато
управляващият или представляващият се представлява от друго лице, се представя и изрично
нотариално заверено пълномощно.
5. Дек лараци я за на ли чието и липса на
други договори за поръчителство – по образец,
публикуван на електронната страница на ДФ
„Земеделие“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46
и 77 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6:
а) в т. 2 думите „дете с двама“ се заменят
с „дете с един или двама“;
б) създава се нова т. 5:
„5. дете от семейство с повече от две деца;“
в) досегашната т. 5 става т. 6.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Оси новен и т е деца и/и л и децат а ,
настанени в приемни семейства, за които
е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно
приемния родител, може да се разпределят
в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ
адрес на осиновителя, съответно приемния
родител, ако е по-благоприятно за детето.“
§ 2. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) Когато прилагането на чл. 43
обективно води до обособяване на една или
повече паралелки с ученици, чийто майчин
език е ромски, тези деца може да се насочват
за записване в първи клас в училища с други
прилежащи райони от населеното място, в
които има незаети места.
(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат
в първи клас в училищата с други прилежащи
райони при условия и по ред, определени от
общината, и при заявено желание на техните
родители/настойници.“
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§ 3. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „учениците“ се заменят
с „местата“ и накрая се добавя второ изречение: „предложени ята на директорите
относно броя на местата за обу чение по
специалности от професии се съгласуват с
местен работодател или с местен орган на
национално представителна организация на
работодателите, който е член на комисията
по заетостта към областния съвет за регионално развитие;“
б) създава се т. 6:
„6. до 30 ноември на текущата учебна
година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на
училищата, които ще осъществяват държавен
план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО,
за следващата учебна година на местните
органи на национа лно представи телни те
организации на работодателите в областта.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „30 март“ се
заменят с „30 април“;
б) в т. 2 накрая думите „както и за професионалните паралелки, в които обучението
ще се провежда в центровете за специална
образователна подкрепа“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „10 април“ се заменят
с „3 май“.
§ 4. Член 53 се отменя.
§ 5. В чл. 56, ал. 3 думите „по изобразително изкуство“ се заличават.
§ 6. В чл. 73, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „математиката или на
природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.
2. В т. 2 думите „математиката или на
природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.
§ 7. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3:
а) в буква „а“ думите „математиката или
на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“;
б) в буква „б“ думите „математиката или
на природните науки“ се заменят с „математиката и/или на природните науки“.
2. В ал. 2, т. 2 думата „олимпиадите“ се
заменя с „олимпиадите – само за ученици
от друга област“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-12
от 16 май 2018 г.

за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за
издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 2. (1) Служебната карта удостоверява
служебния статус на военнослужещите при
изпълнение на служебните им задължения.
(2) Служебната карта не може да замества
документите за самоличност, издадени по
законоустановения ред.
Чл. 3. Служебната карта на военнослужещите (приложение № 1) съдържа:
1. трите имена на военнослужещия;
2. мястото на раждане;
3. единния граждански номер;
4. кръвната група;
5. снимка;
6. военното звание;
7. правото да носи служебно оръжие;
8. мястото на изпълнение на военната
служба;
9. подпис на притежателя;
10. номер на картата;
11. дата на издаване;
12. дата на изтичане на валидността;
13. под п ис на д л ъ ж но с т но т о л и це по
чл. 6, ал. 2;
14. печат.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
СЛУЖЕБНИ К АРТИ
Чл. 4. (1) Ежегодно до 30 ноември командирите (началниците) на военни формирования и ръководителите на съответните
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната по команден ред изпращат до
структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната заявки за
необходимите им бланки за служебни карти
с приложен отчет-анализ (приложение № 2).
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
заявява изработването на бланки за служебни
карти и разпределя изработените бланки на
базата на заявките по ал. 1.

ВЕСТНИК

БРОЙ 48

(3) Комендантството – МО, по реда на
процедурите, указани в Счетоводния документооборот в МО, БА и СППМО:
1. по л у ч а в а и з р аб о т ен и т е б л а н к и по
заявката на структурата по управление на
човешките ресурси към министъра на отбраната;
2. завежда изработените бланки на първоначален отчет;
3. предоставя бланки за служебни карти
на съответните военни формирования/структури след разпределянето им от структурата
по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната.
(4) Във военните формирования/структури бланките се завеждат като материални
средства и се вписват в регистъра по чл. 5.
Чл. 5. (1) Издадените служебни карти се
завеждат в Регистър за отчет на служебните
карти (приложение № 3).
(2) Регистърът и бланките за служебните
карти се съхраняват в структурите по управление на човешките ресурси (по личния
състав) на съответното военно формирование/структура.
Чл. 6. (1) Служебните карти се изготвят
от:
1. структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната – за
военносл у жещите от Министерството на
отбраната, командващия на Съвместното
кома н д ва не на си л и т е, кома н д и ри т е на
видовете въоръжени сили, командира на
бригада „Специални сили“ и командирите/
началниците на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) на военни
формирования/структури – за военнослужещите от съответното военно формирование/
с т ру к т у ра, кома н д и ри т е/нача л н и ц и т е на
под ч и нен и т е и м воен н и форм и рова н и я/
структури и за военнослужещите от подчинените военни формировани я/ст ру к т у ри,
които нямат структури по управление на
човешките ресурси (по личния състав) и/
или печат;
3. с т ру к т у ри т е по л и ч н и я с ъ с т а в н а
висшите военни училища – за курсантите
редовна форма на обучение.
(2) Служебните карти се подписват от
съответните командири/началници на военни формирования/структури, а за военнослужещите по ал. 1, т. 1 – от началника
на отбраната.
(3) Срокът на валидност на служебните
карти е:
1. за офицерите, офицерските кандидати, сержантите (старшините), войниците
(мат р о си т е) – до п р еде л нат а в ъ з рас т з а
притежаваното военно звание;
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2. за курсантите – до изтичане срока на
обучение;
3. за резервистите от доброволни я резерв – за срока на действие на договора за
служба в доброволния резерв.
Ч л. 7. (1) Сл у жебната кар та се издава
след подаване на заявление (приложение
№ 4) от военнослужещия до длъжностното
лице по чл. 6, ал. 2.
(2) Служебната карта се издава в следните случаи:
1. приемане на военна служба;
2. назначаване на длъжност в друго военно формирование/структура;
3. изтичане срока на валидност;
4. изгубване, кражба, унищожаване или
повреждане;
5. промяна на някои от посочените в нея
данни за военнослужещия;
6. започване на активното изпълнение на
договора за служба в доброволния резерв;
7. постъпване в редовна форма на обучение във висше военно училище.
(3) При необходимост от повторно издаване на служебна карта новата се издава в
едномесечен срок от датата на подаване на
заявлението по ал. 1.
Ч л. 8 . С т ру к т у ри т е по у п ра в лен ие на
човешките ресурси (по личния състав) проверяват данните в подаденото заявление и актуалността на снимката и при необходимост
актуализират данните за военнослужещия в
електронния регистър.
Чл. 9. Служебните карти се попълват при
спазване на следните изисквания:
1. с л у жебната к ар т а с е поп ъ л ва ч р е з
автоматизираната система за у правление
на човешките ресурси или друг утвърден
приложен софтуер;
2. военните звания се попълват без съкращения;
3. званието, името, презимето и фамили ята на военносл у жещи я се изписват с
главни букви;
4. началото на званието, името, презимето
и фамилията се подреж дат във вертикална
линия;
5. мястото на изпълнение на военната
служба се изписва с абревиатурата на военното формирование/ст ру к т у рата и ли с
военнопощенския номер (ВПН);
6. за място на раж дане се изписва само
населеното място и страната;
7. о тбел язване да ли военносл у жещ и я т
има/няма право да носи служебно оръжие;
8. подписите върху служебната карта се
полагат със син или черен химикал;
9. служебната карта се подпечатва с печата на военното формирование/съответната
структура.
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Чл. 10. (1) Данните за военнослужещите в
служебните карти се изписват на български и
на английски език, като за военното звание
в полето „Rank“ се използва код съгласно
STANAG 2116 на НАТО (приложение № 5).
(2) В служебните карти на курсантите,
редовна форма на обучение, в полето „Звание“
се изписва „КУРСАНТ“, а полето „Rank“ не
се попълва.
Чл. 11. (1) Ст ру к т у рата по у правление
на човешките ресурси (по личния състав)
при изготвяне на служебна карта извършва
следното:
1. попълва сл у жебната карта на военнос л у жещ и я и с ъщ и я т с е под п исва под
снимката;
2. представя служебната карта на длъжностното лице по чл. 6, ал. 2 за подпис;
3. поставя на слу жебната карта печат,
ламинира я и я завежда в регистъра по чл. 5;
4. връчва служебната карта на военнослужещия лично срещу подпис в регистъра
по чл. 5.
(2) Военните формирования/структ у ри,
които имат военнослужещи на служба в населени места, извън мястото на дислокация
на структурата по управление на човешките
ресу рси (по ли чни я състав) организи рат
връчването на служебните им карти срещу
подпис на два екземпляра от протокол за
връчване (приложение № 6). Протоколът се
завежда в регистратурата на военното формирование/структура, като вторият екземпляр
се съхранява в структурата по управление
на човешките ресурси (по личния състав),
където се съхранява регистърът по чл. 5 и
регистрационният му номер се изписва на
мястото за подпис (съгласно ал. 1, т. 4).
(3) Връчените служебни карти се отразяват в електронния регистър по чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Чл. 12. Военнослужещите, взети в разпореждане по специален щат на министъра на
отбраната, престояват в него, без да им се
издава нова служебна карта, с изключение
на военнослужещите, зачислени в докторантура, редовна форма на обучение.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ И СЪХРАНЯВАНЕ
НА СЛУЖЕБНИТЕ К АРТИ
Чл. 13. (1) Отчетът на служебните карти
се води в регистъра по чл. 5 от структурите
по управление на човешките ресурси (по
личния състав).
(2) Регистърът по чл. 5 се завежда в регистратурата на военното формирование/
съответната структура.
Чл. 14. Регистърът по чл. 5 се води по
раздели за категории военнослужещи.
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Чл. 15. (1) Военнослужещият носи лична
отговорност за съхранението и опазването на
служебната си карта.
(2) Когато военнослужещ е преместен от
военно формирование или структура в друго/
друга:
1. структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав) на старото/старата военно формирование/структура отразява
в регистъра по чл. 5 номера на заповедта и
военното формирование/структура, в която
се премества;
2. структурата по управление на човешките
ресурси (по личния състав) на новото/новата военно формирование/структура завежда
служебната карта в регистъра по чл. 5 и я
унищожава по реда на чл. 21 след издаване
на нова служебна карта на военнослужещия.
Чл. 16. (1) При изгубване (кражба) на служебната карта военнослужещите са длъжни
незабавно да уведомят писмено непосредствения си командир (началник) или ръководител,
като подадат рапорт, в който да посочат обстоятелствата, при които е настъпило събитието.
(2) Въз основа на рапорта по ал. 1 командирът (началникът) или ръководителят
назначава комисия, която извършва служебна
проверка за изясняване на обстоятелствата
по изгубването (кражбата) и на степента на
вината на военнослужещия.
(3) При кражба към рапорта си военнослужещият задължително прилага протокол,
издаден от органите на Министерството на
вътрешните работи или на служба „Военна
полиция“.
(4) При установяване на вина за изгубването
(кражбата) на служебната карта на военнослужещия се налага дисциплинарно наказание.
Чл. 17. За изгубена (открадната) служебна
карта военнослужещият заплаща административните разходи по издаването на нова карта
в размер 20 лв.
Чл. 18. (1) Изгубена (открадната) служебна
карта се обявява за невалидна и се снема от
отчет в едномесечен срок от представяне на
следните документи:
1. рапорт, изпратен по команден ред;
2. протокол от служебната проверка;
3. копие (заверен препис) от заповедта
за дисциплинарно наказание (в случаите на
установена вина);
4. копие от документа за заплащане на
служебната карта.
(2) Обявяването на служебна карта за невалидна се извършва със заповед на:
1. началника на отбраната – за служебните карти на военнослужещите от МО, на
командващия на Съвместното командване на
силите, командирите на видовете въоръжени
сили, командира на бригада „Специални сили“
и командирите/началниците на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната;
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2. командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете
въоръжени сили и командира на бригада
„Специални сили“ – за служебните карти на
военнослужещите от подчинените им военни
формирования/структури;
3. командирите/нача лниците на ст ру ктурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната – за служебните карти на военнослужещите от подчинените им военни
формирования/структури.
(3) Служебната карта на починал военнослужещ, която не е предадена в структурата
по управление на човешките ресурси (по
личния състав), се обявява за невалидна със
заповед на длъжностните лица по ал. 2 въз
основа на смъртния акт.
(4) Екземпляр от заповедите по ал. 2 и 3 се
изпраща до военно формирование 26340 – София, за публикуване в раздел „Документи“ >
„Заповеди“ > „Служебни карти“ на Автоматизираната информационна система (АИС) на
Министерството на отбраната и Българската
армия.
Чл. 19. (1) Служебната карта се снема от
отчет в съответното военно формирование/
структура на основание:
1. заповед за преназначаване на военнослужещия в друго военно формирование/
структура;
2. заповедите по чл. 18, ал. 2 и 3;
3. протокол за унищожаване по чл. 21.
(2) Снемането от отчет на служебна карта
се извършва чрез вписване в съответното поле
на регистъра по чл. 5 на едно от основанията
по ал. 1.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА СДАВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ
НА СЛУЖЕБНИ К АРТИ
Чл. 20. (1) Служебните карти се сдават на
структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) по местослужене при:
1. освобождаване от военна служба;
2. завършване на активното изпълнение
на договора за служба в постоянния резерв;
3. получаване на нова служебна карта.
(2) Контролът по сдаване на служебните
карти се осъществява лично от длъжностното
лице по чл. 6, ал. 2.
(3) Служителят от структурата по управление на човешките ресурси (по личния
състав), който приема служебната карта по
aл. 1, записва датата на сдаване в регистъра
по чл. 5 и се подписва.
Чл. 21. Служебните карти се унищожават
от комисия, назначена със заповед на длъжностното лице по чл. 6, ал. 2, която изготвя
протокол (приложение № 7).
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 189, ал. 4 от ЗОВСРБ и отменя Наредба
№ Н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на
военнослужещите (ДВ, бр. 97 от 2010 г.).
§ 2. Издадените по досегашния ред служебни карти се сдават и унищожават по реда
на тази наредба.
§ 3. Служебните карти, издадени по тази
наредба, да се водят на отчет в регистрите
за отчет на служебните карти, заведени в
регистратурите на военните формирования/
структури, по реда на Наредба № Н-30 от
2010 г., като в графа „В кое формирование/
структура е изпратена служебната карта, № на
документа“ военнослужещият изписва датата
на получаване и се подписва при получаване
на картата или служителят от структурата по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) записва номер и дата на протокол
(приложение № 6).
Министър:
Красимир Каракачанов
Приложение № 1
към чл. 3

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
ОТЧЕТ-АНАЛИЗ
за служебните карти на военнослужещите
I. Рекапитулация
№
по
ред

Бланки за служебни карти

1.

Получени

2.

Раздадени на подчинени в.ф.

Брой
1000
450

ВЕСТНИК
№
по
ред
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Бланки за служебни карти

Брой

3.

Пристигнали от други в.ф.

15

4.

Изпратени в други в.ф.

25

5.

Зач ислен и на воен носл у жещ и т е
от в.ф.

320

6.

Унищожени

25

7.

Снети от отчет

13

8.

Попълнени бланки на съхранение
в кадровия орган

14

9.

Приходи (ред 1 + ред 3)

1015

10.

Разходи (ред 2 + ред 4 + ред 5 +
ред 6 + ред 7 + ред 8)

847

11. Налични бланки (ред 9 – ред 10)

168

12. Неизползвани бланки
Забележка. Броят на неизползваните бланки
за военно формирование/структура с подчинени
формирования/структури е равен на сумата от
всички налични бланки.
II. Планиране на необходимите бланки за
следващата календарна година
1. Планирани – (Пл – планирани за издаване служебни карти) броя.
Забележка. За военни формирования/структ у ри, които не са в организационно-щатни
промени, броят се определ я по форм улата:
Пл = 1,25 х Дл + 5 % х (Сп + Пов + Рез) +
Изт, където:
Дл е броят на вакантните длъжности към
годишното разместване;
Сп – общият брой на военнослужещите по
списъчния състав;
Пов – броят на военнослужещите, планирани за повишаване във военно звание;
Рез – броят на длъжностите, които са определени за заемане от лица с договор в резерва;
Изт – броят на военнослужещите с изтичащ
срок на валидност на служебните им карти
(с изк л ючен ие на на върш ва щ и т е п редел на
възраст).
За останалите да се попълни информацията,
по която военното формирование/структурата
определя броя на планираните за следващата
година бланки за служебни карти, съобразно
чл. 7, ал. 2 от наредбата.
2. Необходими бланк и за сл у жебни кар ти – Необх = Пл – Н неизползвани .
Забележка. Броят на необходимите бланки
за ст ру к т у ра с под чинени форми ровани я е
равен на сумата от необходимите бланки на
военното формирование и всички подчинени
формирования (∑Необх).
В един лист се съдържат 10 бланки за служебни карти.
III. Проблемни въпроси при издаване, водене
на отчет и унищожаване на служебните карти
на военнослужещите.
(……………)
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Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
(условно или действително наименование на военното формирование/структурата)
УИ №
(уникален идентификационен № на регистратурата)
(ниво на класификация)
Ном. №
(№ на регистъра от номенклатурния списък на отчетните документи)
РЕГИСТЪР
за отчитане на служебните карти на военнослужещите
Рег. №
(пореден № на регистриране в регистър на отчетни и/или сборове от документи)
Начални страници на регистъра
Раздадени бланки за служебни карти на военно- Получени бланки за служебни карти на военнослужещи
служещи
№ № и дата
по на скларед
довата
разписка

Формирова- Служебни карти
ние/структу- серия от № брой
ра, на което
до №
са дадени
служебните
карти

№
по
ред

№ и дата
на складовата
разписка

Формирова- Служебни карти
ние/структу- серия от № брой
ра, от което
до №
са получени
служебните
карти

Основни страници на регистъра
Звание,
име,
презиме
№ и фамипо
лия на
ред получил
служебната
карта

Местослу№ на
жене
Дата
слу(ВПН
на
жебна воизна
енно
дакарформиване
та
рование)

В кое
формирование/
структура
е изпратена служебната
карта,
рег. № на
документа

Дата на получаване,
подпис на
военнослужещия
(№ и дата на
протокол,
прил. № 6)

Длъжност,
звание и
фамилия
на получилия
обратно
служебната
карта

Дата и
саморъчен
подпис
на получилия
обратно
служебната
карта

В кое формирование/
структура и
с чия заповед е назначен военнослужещият,
№ и дата на
заповедта

№ и
дата на
протокола за
унищожаване
на служебната
карта

№ на
заповед
за обяЗабевяване
лежка
за невалидност

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 1
Рег. №

ПРЕДИ ДА ПОПЪЛНИТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УК АЗАНИЯТА!
/ . .20
г.
ДО
(длъжностното лице по чл. 6, ал. 2)
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на служебна карта на военнослужещ
от

Звание:
____________________________________________________________________
Rank:
____________________________________________________________________
Снимка
(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)
3.5 х 4.5
Фамилия:
____________________________________________________________________
Surname:
____________________________________________________________________
Име:
____________________________________________________________________
Name:
____________________________________________________________________
Презиме:
____________________________________________________________________
Father’s name: ____________________________________________________________________
ЕГН:
____________________________________________________________________
подпис на
Длъжност:
____________________________________________________________________
лицето
(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)
____________________________________________________________________
Причина за издаване на картата: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Дата и място на раждане: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(ден, месец, година, държава, област, община, населено място)
Date and place of birth: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(dd,mm,yyyy, city name, country)
Кръвна група:
Rh
Местослужене/Place of duty: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(попълва се от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав)
Прилагам следните документи:
1. _____________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________________
.

.20

г. 					

(подпис на заявителя)
Приел и регистрирал заявлението: ______________________________________
(звание, подпис, фамилия)

Приложение № 5
към чл. 10, ал. 1
Военни звания по чл. 138 от ЗОВСРБ
в сухопътните войски и във Военновъздушните сили

във Военноморските сили

Код за военните
звания съгласно
STANAG 2116 на
НАТО

Редник – 1-ви клас

Матрос – 1-ви клас

OR-1

Редник – 2-ри клас

Матрос – 2-ри клас

OR-2

Редник – 3-ти клас

Матрос – 3-ти клас

OR-3

Ефрейтор – 1-ви клас
Ефрейтор – 2-ри клас

Старши матрос – 1-ви клас
Старши матрос – 2-ри клас

OR-4

Младши сержант

Старшина II степен

OR-5

Сержант

Старшина I степен

OR-6

Старши сержант

Главен старшина

OR-7

Старшина

Мичман

OR-8

Офицерски кандидат – 1-ви клас
Офицерски кандидат – 2-ри клас

Офицерски кандидат – 1-ви клас
Офицерски кандидат – 2-ри клас

OR-9

Лейтенант
Старши лейтенант

Лейтенант
Старши лейтенант

OF-1

Капитан

Капитан-лейтенант

OF-2

Майор

Капитан III ранг

OF-3

Подполковник

Капитан II ранг

OF-4

Полковник

Капитан I ранг

OF-5

Бригаден генерал

Флотилен адмирал

OF-6

Генерал-майор

Контраадмирал

OF-7

Генерал-лейтенант

Вицеадмирал

OF-8

Генерал

Адмирал

OF-9

С Т Р.
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Приложение № 6
към чл. 11, ал. 2
(военното формирование/структурата, която издава служебната карта)
Рег. №
/
.
.20
г.
(на военното формирование/структурата, която издава служебната карта)
Екз. №
ПРОТОКОЛ
за връчване на служебна карта
Отразена в регистъра за отчета на служебните карти под пореден №
и в АСУ на ЧР.
. .20
г.
(дата)
(звание, подпис и фамилия на длъжностното лице от структурата
по управление на човешки ресурси (по личния състав) на военното
формирование/структурата, която издава служебната карта)
Долуподписаният:
,
(звание, име, презиме и фамилия на получателя)
получих служебна карта №
. .20
(дата)

, издадена от
.

г.
(подпис на получателя)

Приложение № 7
към чл. 21
(структурата, която унищожава служебната карта)
Рег. №
/
.
Екз. единствен
УТВЪРЖДАВАМ
.

.20

Днес,

г.

. .20

.20

г.

ПРОТОКОЛ
за унищожаване на служебни карти на военнослужещи
г., комисия, назначена със заповед на
№
/ . .20

г., в състав:

Председател:
и членове: 1.
2.
се събра в пълен състав, извърши проверка по „Регистър
“ с номер по описа
г. и отдели за унищожаване служебни карти, както следва:
№ по
ред

№ на служебна карта

№ на страница в регистъра

Забележка

КОМИСИЯ:
Председател:
Членове:
1.
2.
След утвърждаването на протокола описаните служебни карти на военнослужещите се унищожиха
от членовете на комисията на . .20 г. чрез раздробяване/изгаряне.
КОМИСИЯ:
Председател:
Членове:
1.
2.
5423
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република
България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.;
изм. с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС
на Република България – бр. 8 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г.; изм. с Решение
№ 1043 от 7.02.2003 г. на ВАС на Република
България – бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 46 от 2006 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 и 69
от 2012 г., бр. 42 и 86 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 1 след думата „благонадеждност“ в скоби се добавя „добра репутация“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан
за умишлено престъпление от общ характер
или не е лишен с влязла в сила присъда от
правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя
на транспортната дейност не са налагани
санкции в една или повече държави членки
за тежки нарушения, посочени в Регламент
(ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г.
за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на класификацията на тежките
нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация
на автомобилния превозвач, и за изменение
на Приложение III към Директива 2006/22/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент
(ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се
извършва в съответствие с изискванията на
чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.“
§ 3. В чл. 9, ал. 5 след думите „Автомобилна
администрация“ се добавя „или оправомощено
от него лице“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 абревиатурата „ППС“ се заменя
с „моторно превозно средство“;
2. В ал. 4 абревиатурата „ППС“ се заменя
с „моторно превозно средство“.
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. да притежава валидно удостоверение
за психологическа годност по смисъла на
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за
движението по пътищата;“.
2. Точка 4 се изменя така:
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„4. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата
по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните
превози.“
§ 6. В чл. 52а, изречение първо, след думите
„Търговския закон“ се поставя запетая и се
добавя „както и общини“.
§ 7. В чл. 59б, ал. 1, изречение първо, след
числото „55“ се поставя запетая и се добавя
„55а“.
§ 8. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В комисията по ал. 2 се включват:
служител от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – председател, служител от съответната териториална структура
на Министерството на вътрешните работи и
представител на общината, на чиято територия се намира автогарата. В работата на
комисията като наблюдател може да участва
представител, излъчен от браншовите организации, в сферата на автомобилния транспорт
в съответната област, на чиято територия се
намира автогарата.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При необходимост от становище от компетентен орган по отношение на документите
по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 в срок до 5 работни
дни от датата на заседанието комисията изпраща писмено запитване до компетентния
орган, като уведомява заявителя за това.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Ако в указания срок по ал. 4 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени от заявителя или ако отговорът на
запитването по ал. 5 съдържа информация,
че представеният от заявителя документ е
нередовен или не удостоверява обстоятелствата, за които е приложен, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед прекратява
производството.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и след
думата „документите“ се поставя запетая и
се добавя „или от удостоверяване от компетентен орган на липсата на нередовност по
отношение на документите по ал. 5“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 9. В чл. 60а, ал. 3 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
§ 10. В чл. 66, т. 1 абревиатурата „ППС“ се
заменя с „моторно превозно средство“.
§ 11. В чл. 71, т. 1 абревиатурата „ППС“ се
заменя с „моторно превозно средство“.
§ 12. В чл. 73, ал. 1, т. 1 след думата
„благонадеждност“ в скоби се добавя „добра
репутация“.
§ 13. Член 74 се изменя така:

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

„Чл. 74. (1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан
за умишлено престъпление от общ характер
или не е лишен с влязла в сила присъда от
правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя
на транспортната дейност не са налагани
санкции в една или повече държави членки
за тежки нарушения, посочени в Регламент
(ЕС) 2016/403.
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се
извършва в съответствие с изискванията на
чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.“
§ 14. В чл. 78, ал. 5 след думите „Автомобилна администрация“ се добавя „или
оправомощено от него лице“.
§ 15. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 абревиатурата „ППС“ се заменя
с „моторно превозно средство“;
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2. В ал. 4 абревиатурата „ППС“ се заменя
с „моторно превозно средство“.
§ 16. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. да притежава валидно удостоверение
за психологическа годност по смисъла на
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за
движението по пътищата;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата
по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните
превози.“
§ 17. В чл. 89, т. 1 абревиатурата „ППС“ се
заменя с „моторно превозно средство“.
§ 18. В част „Приложени документи“ , т. 2
от приложение № 3 към чл. 7, ал. 8 думата
„оригинал“ и скобите пред и след нея се
заличават.
§ 19. Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на лиценз за обществен превоз на територията на Република България
на пътници
на товари
от: ………………................................................................................…………………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
Контакти с търговеца:
(имейл)
(мобилен телефон)
(стационарен телефон)
(факс)
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за издаване на лиценз за
обществен превоз на територията на Република България и
броя удостоверения към лиценза.
(с цифри)
(с думи)
*** Приложени документи и електронен носител:
1. Справка за доказване на финансова стабилност.
2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ,
издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи
транспортната дейност. (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.)
4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
5. Електронен носител с данни:
5.1. Файл в табличен вид с разширение „xls“ (Microsoft Еxcel) – списък с данни на моторните
превозни средства (приложение № 5а от Наредба № 33).
5.2. Файлове със сканирани документи на моторните превозни средства:
– свидетелство за регистрация – част І;
– договори за наем или лизинг.
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В представения електронен носител данните са достоверни и сканираните документи са идентични
с оригиналите.
В съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5
от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване
на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета заявявам, че
разполагам със:
1. Офис на адрес:
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
2. Гаражна площ на адрес:
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
3. Експлоатационен център на адрес:
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
Забележка*. Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговеца;
друг адрес:
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
Дата: ……………….

Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят, ………………………………........................................................................………………………………………………………,
(име, фамилия и длъжност на проверяващия)
извърших проверка за комплектуване на заявлението с изискваните документи и
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………….......….
(подпис, печат)
(подпис)“.

§ 20. Приложение № 6в към чл. 11, ал. 3 се изменя така:
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„Приложение № 6в
към чл. 11, ал. 3

З А Я В Л Е Н И Е
за продължаване срока на валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република
България
на пътници №

на товари №
от:………………………………..................................................................................…………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
лице, представляващо търговеца*
упълномощено лице**
на
(наименование на дружеството)
(правна форма)
ЕИК:
Контакти с търговеца:

(имейл)

(мобилен телефон)
(стационарен телефон)
(факс)
Представям настоящото заявление и приложените към него документи за продължаване срока на
валидност на лиценз за обществен превоз на територията на Република България и
броя удостоверения към лиценза.
***Приложени документи:
1. Справка за доказване на финансова стабилност.
2. Свидетелство за съдимост на професионално компетентното лице или равностоен документ,
издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата членка, в която е пребивавал ръководителят на транспортната дейност.
3. Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи
транспортната дейност. (Прилага се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.)
4. Документи за платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
5. Други:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5
от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за
установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване
на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета заявявам, че
разполагам със:
1. Офис на адрес:
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
2. Гаражна площ на адрес:
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
3. Експлоатационен център на адрес:
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
……………………………………………………………………………………...................................................................................……
Забележка*: Лице, представляващо търговеца, е:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните
съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
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4. при акционерно дружество – овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на
овластяване – и лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. прокуристите – когато има такива.
Забележка**. Упълномощено лице е:
1. адвокат с изрично пълномощно или
2. друго лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Прилага се пълномощното, когато документите са подписани от лице, различно от лицето, представляващо търговеца.
Забележка***. Копията на документи следва да бъдат заверени от лицето, представляващо търговеца,
или от упълномощено лице с „вярно с оригинала“, подпис и печат.
Желая да получа заявените документи:
в регионална структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. …………………………………………….;
в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, 1000, гр.София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
За моя сметка на:
адреса на управление на търговското дружество;
друг адрес:
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
(пощенски код, област, община, населено място, ул./ж.к., №, блок, телефон)
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
…………………………………………………………………………….................................................................................………………………..
Дата: ……………….

Заявител: …………………………………
(подпис и печат)
Служителят, …………………………………………........................................................................……………………………………………,
(име, фамилия и длъжност на проверяващия)
извърших проверка за комплектуване на съответното заявление с изискваните документи, при която
не установих пропуски;
установих, че:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Забележка. Извършва се проверка за наличието на документите, за които е отбелязано, че се прилагат
към заявлението.
Заявител: ……………..……….……
Служител: ……..……………….......….
(подпис)
(подпис)“.

§ 21. Приложение № 8в към чл. 60, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 8в
към чл. 60, ал. 7
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ПРОТОКОЛ
№ . . . . . .
За определяне на категория или промяна на категорията на автогара
Днес, …………………… г., комисия в състав:
Председател: ........................................................................... – служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Членове:
1. ........................................................................... – представител на …….........................................………………........
2. ........................................................................... – представител на …….........................................………………........
В присъствието на: …………………………..….................................................................…………………………………….…………..,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:
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управител
упълномощено лице
на
(наименование на дружеството)

(правна форма)

ЕИК:
Извърши проверка за съответствие с изискванията на Наредба № 33 от 1999 г.
На автогара:
(наименование на автогарата)
Адрес:
(област)

(община)

(пощ. код)

(район)

(населено място)

(ул., бул.)

№
,

(друго)
при която КОНСТАТИРА:
I. Приложените към заявлението документи са идентични с оригиналите:
ДА

НЕ

II. Изисквания за определяне на категория на автогарата:
Изискване

Категория I

Категория II

Категория III

1. Гише за обслужване на водачите и информация на пътниците.

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

2. Помещение за приемане и
съхраняване на багаж.
3. Площадка с твърда настилка (бетон, асфалт или паваж) за
движение и престой на автобусите с нанесена пътна маркировка.
4. Телефонен автомат, достъпен за лица, придвижващи се
с инвалидни колички, и нискоръстови граждани, специално
пригоден за лица със зрителни
увреждания, с номеронабирателен механизъм.
5. Подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка.
6. Достъпни маршрути и места
на територията на автогарата за
лицата с намалена подвижност.
7. Маркирано място на територията на автогарата за спиране
и престой на автомобили, превозващи лица с увреждания и
лица с намалена подвижност,
които ползват услугите на автогарата.

ДА

НЕ
Изпълнено

ДА
Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

Изпълнено

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено
НЕ

Изпълнено

ДА

ДА

Изпълнено
НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено

НЕ

ДА

ДА

Изпълнено
НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено
НЕ

ДА

ДА

ДА

НЕ

Изпълнено

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено

ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

Изпълнено

ДА

НЕ
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Изискване
Категория I
8. Осигурена информация на
Изпълнено
територията на автогарата:
8.1. визуална, включваща:
– разписание с часовете на
тръгване от и пристигане в автогарата;
– часовото време;
– списък на обслужваните автобусни линии и курсовете по
тях, обявени за изпълнение с
автобуси, оборудвани за превоз
ДА
НЕ
на лица с увреждания и лица с
намалена подвижност, цени на
билетите и работно време на
всяко билетно гише;
– табела с номер, съдържаща
имената на крайните пунктове
на линиите от съответното направление – на всеки сектор;
8.2. звукова информация за заминаващи и пристигащи автобуси.
9. Осигурен безжичен интернет
Изпълнено
достъп на територията на автоДА
НЕ
гарата.
10. Собствено гише за предва2 (две )
рителна и текуща продажба на
ДА
НЕ
билети.
11. Помещение за пътниците Климатизация и/или венти(чакалня) с отопление и осигу- лация, места за сядане на 50
рени:
пътници и площ не по-малко
от 100 кв. м
ДА
НЕ
12. Тоалетна с мивка за пътници.
2 броя дамски и 2 броя мъжки
тоалетни, извън тези, необходими за изградените търговски обекти в автогарата
ДА
13. Оборудвани с навеси сектори за заминаващи и преминаващи автобуси.
14. Оборудвани с навеси сектори за пристигащи автобуси.

ДА

17. Телефонен номер към телефонна мрежа в страната с осигурен оператор за предоставяне
на информация.

НЕ

НЕ

Видеонаблюдение, СОТ и физическа охрана
ДА

Категория II
Изпълнено

ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ
1 (едно)

ДА

НЕ

Климатизация, места за сядане на 30
пътници и площ не
по-малко от 60 кв. м
ДА
НЕ
1 брой дамска и 1
брой мъжка тоалетни, извън тези, необходими за изградените търговски обекти
в автогарата
ДА
НЕ
4 сектора
ДА

НЕ

Категория III
Изпълнено

ДА

НЕ

Изпълнено
ДА

НЕ

1 (едно)

НЕ

2 сектора

3 места за сядане, включително оборудвано с мивка и
маса за повиване на бебета
ДА

16. Осигурена охрана, включваща:

НЕ
3 сектора

ДА
15. Помещение за майки с деца
с отопление и осигурени:

НЕ
8 сектора

С Т Р. 4 3

ДА

НЕ

Места за сядане
на 20 пътници и
площ не по-малко
от 40 кв. м
ДА
НЕ
1 брой тоалетна,
извън тези, необходими за изградените търговски
обекти в автогарата
ДА
НЕ
2 сектора
ДА

НЕ

1 сектор

ДА
НЕ
ДА
НЕ
2 места за сядане,
включително оборуд1 място за сядане
вано с мивка и маса
за повиване на бебета
ДА
НЕ
ДА
НЕ
Видеонаблюдение,
Видеонаблюдение
СОТ или физическа
и СОТ
охрана
ДА
НЕ
ДА
НЕ

Универсален телефонен номер
Телефонен номер с
Телефонен номер с
с осигурена информация на
осигурена инфоросигурена информация
български и на още един официмация на българна български език
ален език на Европейския съюз
ски език
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

С Т Р.
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Изискване

Категория I

Категория II

Категория III

18. Интернет страница, на която са публикувани:
– списък на обслужваните автобусни линии;
– маршрутните разписания по
всички обслужвани автобусни
линии с часовете на пристигане и тръгване за всяка спирка,
както и курсовете по тях, обявени за изпълнение с автобуси,
оборудвани за превоз на лица с
увреждания и лица с намалена
подвижност;
– превозвачът, който изпълнява
превозите – за всяко маршрутно разписание;
– цени на билетите по обслужваните автобусни линии;
– работното време на автогарата
и на всяко билетно гише в нея.

На 3 езика – български, английски и още един официален език
на Европейския съюз, както и
информация за предоставяната в автогарата помощ на
лица с увреждания и лица с намалена подвижност и възможност за предварително заявяване на помощ от тези лица

На 2 езика – български и английски

На български език

19. Заведение за бързо хранене
или сладкарница на територията на автогарата.

ДА

Задължително
ДА

20.
Терминално
устройство – АТМ (банкомат) и ПОС
терминал.
21. Помещение за оказване на
първа долекарска помощ, оборудвано с легло, аптечка, апарат
за кръвно налягане и медикаменти от първа необходимост.
22. Ясно обозначено място на
територията на автогарата, където лицата с увреждания и
лицата с намалена подвижност
могат да съобщят за пристигането си, да поискат помощ, както и да получат в достъпна форма информация за автогарата и
предоставяната в нея помощ.

НЕ

НЕ

Задължително
ДА

НЕ

Задължително
ДА

НЕ

Задължително

ДА

ДА

НЕ

ДА

Търговски обект или
автомат за топли
напитки и храни
ДА

Не се изисква

НЕ

Задължително
ДА

Не се изисква

НЕ

Само ПОС терминал
ДА

НЕ

Не се изисква

НЕ

Не се изисква

Не се изисква

НЕ

23. Предоставяне на безплатна
Задължително
Не се изисква
Не се изисква
помощ в автогарата за лицата
с увреждания и лицата с намалена подвижност най-малко в
ДА
НЕ
степента, определена в част а)
от приложение I на Регламент
(ЕС) № 181/2011.
Забележка. Невярното се зачертава или вярното се огражда.
Заключение на комисията:
Автогарата …………………….............................…........... на изискванията за ….......………….….……….. категория.
(отговаря/не отговаря)
(първа, втора, трета)
Предписания: ….…..……………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………
Възражения: ………………………………………………………………………………………..….…..………………………………………………………
Подписи:
Председател: ………………..
Членове:
1. ………………...
2. ………………...
Представител на заявителя: ………………..“
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Министър:
Ивайло Московски
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-541
от 21 май 2018 г.
относно допълнение на Заповед № 8121з-140 от
24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, изменена и допълнена със заповеди № 8121з-424
от 15.03.2017 г., № 8121з-1380 от 10.11.2017 г. и
№ 8121з-76 от 26.01.2018 г.
На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от
Закона за Министерството на вътрешните работи
нареждам:
Допълвам Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г.
относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, изменена и допълнена със
заповеди № 8121з-424 от 15.03.2017 г., № 8121з1380 от 10.11.2017 г. и № 8121з-76 от 26.01.2018 г.,
както следва:
В приложение № 1 на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР, А. Държавни служители с
висше образование, т. ІІ. „Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)“
се създават ред № 8а и ред № 8б:
„8а, Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на
територията на гр. София), Инспектор, Изпълнителска, Бакалавър, 6 г.
8б, Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън
територията на гр. София), Инспектор, Изпълнителска, Бакалавър, 6 г.“.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.

5485

Министър:
В. Радев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-38
от 1 юни 2018 г.
С оглед осигуряване пътната безопасност при
включването на предвидения за изграждане Югоизточен обход на Пловдив (по направлението на
път II-56) в трасето на път II-86 при км 14+750,
както и на допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителната записка 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, 6 и ал. 12, т. 2, букви
„б“ и „в“ от ЗУТ; заявление с вх. № АУ 13-7 от

12.04.2018 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“;
Заповед № РД-02-15-100 от 18.12.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП);
обявление в „Държавен вестник“, бр. 7 от 2018 г.,
за съобщаване на изработения ПУП – ПП; констативен протокол изх. № 04-02-22#8/20.02.2018 г.
на Община „Родопи“ за липса на постъпили възражения; Решение № 6-6 от 2016 г. по оценка на
въздействието върху околната среда на министъра
на околната среда и водите; писма изх. № ОВОС30/4.08.2017 г. и изх. № 12-00-761/15.12.2017 г. от
Министерството на околната среда и водите;
Решение № КЗЗ-01 от 12.01.2018 г. на Комисията
за земеделските земи; становище изх. № 33-НН750/26.03.2018 г. на Министерството на културата; становище рег. № 104700-1349/10.11.2017 г.,
Решение рег. № 1047р-4026/28.11.2017 г. и писмо
рег. № 104700-1516/14.12.2017 г. на Регионалната
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Пловдив; писмо рег. № 81210024794, екз. № 2/7.12.2017 г. от Министерството
на вътрешните работи; становище рег. № 05-0068/21.12.2017 г. на Министерството на отбраната
на Република България; писмо рег. № 3-2102, екз.
№ 2/1.11.2017 г. от Военно формирование 54270;
писмо изх. № ЦУ-ПМО-6297#4/14.11.2017 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
становище изх. № 881/30.10.2017 г. на „ЕВН
България Топлофикация“ – ЕА Д; писмо изх.
№ 7183921-1 от 25.10.2017 г. от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Клиентски енергоцентър – Асеновград; писмо изх. № ПУ-07-25/30.10.2017 г. от
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
писмо изх. № СР-03-16#2/1.11.2017 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон „Марица“; писмо
изх. № 7000-5167/18.10.2017 г. от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Пловдив; писмо изх.
№ БТГ-24-00-3614(1)/ 27.10.2017 г. от „Булгартранс
газ“ – ЕАД; становище изх. № 02-313/18.10.2017 г.
на „Ситигаз България“ – ЕАД, офис Пловдив;
писмо изх. № ЖИ-41314/21.11.2017 г. от Държавно предпри ятие „Национа лна компани я
„Железопътна инфраструктура“; съгласувателно
писмо рег. № ДАЕУ-5345/2.11.2017 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“; становище
рег. индекс 95-П-78/5.07.2016 г. на „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД, офис
Пловдив; писмо изх. № 2236/21.02.2018 г. от
„Мобилтел“ – ЕАД, София; писмо изх. № TI
44687/6.11.2017 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
Споразумение 18ДГ82/9.02.2018 г. между Община
Пловдив и Агенция „Пътна инфраструктура“;
Протокол № УТАТУ-01-02-13 от 9.05.2018 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионалната политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството; Решение № 302 от
20.04.2012 г. на Министерския съвет, с което Път
II-86, в участък „I-8 – Асеновград“ е обявен за национален обект и обект 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 – парце-
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ларeн план за обект: Кръгово кръстовище при
км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“
(км 102+949.95 по направлението на път II-56)
в землището на с. Брестник, община „Родопи“,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

5547

За министър:
В. Йовев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3542-П
от 30 май 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 от 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 № 1674 от 22.05.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 45 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5016 от 30.05.2018 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 здравеопазването, Регионална здравна инспекция – Русе,
представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.5528.1.3, със застроена
площ 778 кв. м, разположен на третия етаж в
сграда № 1, с предназначение: за делова и административна дейност, заедно с идеалните части от
общите части на сградата, намиращ се в сграда
с идентификатор 63427.2.5528.1 по кадастралната
карта на гр. Русе, построена в поземлен имот
с идентификатор 63427.2.5528 по кадастралната
карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. Независимост № 3 (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 – 650 000 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 –
100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойно
стта им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и след-
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приватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 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 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 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 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 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 от ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова
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РЕШЕНИЕ № 3543-П
от 30 май 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 от ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1681 от 18.08.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 71 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5017 от 30.05.2018 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
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68850.524.339, с площ 644 кв. м,
намиращ се в гр. Стара Загора, община Стара
Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 33 000 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 – 4000 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 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
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в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 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 от ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 238
от 26 април 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-68/25.03.2015 г. от Младен
Хубенов и Виктория Хубенова с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – план за застрояване (ПЗ) на поземлен
имот с идентификатор 07106.1428.657 по КККР
на с. Бусманци, район „Искър“.
Към заявлението са приложени: пълномощно
на името на Йорданка Пенчева; нотариален акт
№ 51, дело CXIII, рег. № 47578 от 1.10.2013 г. за
поземлен имот с идентификатор 07106.1428.171;
нотариален акт № 24, том CXXVI, дело № 41288
от 24.10.2013 г. за поземлен имот с идентификатор 07106.1428.9; нотариален акт № 56, том
XXIV, дело № 7812 от 12.03.2014 г. за поземлен
имот с идентификатор 07106.1428.172; ск ица
№ 15-298039/22.08.2014 г. на СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор № 07106.1428.657
(стар идентификатор 07106.1428.9, 07106.1428.171,
07106.1428.172, номер по предходен план 174002,
174003, 174009) и мотивирано предложение.
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Заявлението с мотивираното предложение са
разгледани от отделите към НАГ, както следва:
„Устройствено планиране“, „Благоустройствени
дейности и публични пространства – Комуникации и транспорт и Инженерни мрежи“ и „Правнонормативно обслужване“. Съгласно становището
на отдел „Правно-нормативно обслужване“ искането за разрешаване изработването на проект
за план за застрояване е недопустимо, тъй като
имотът попада в урбанизирана територия по
смисъла на чл. 7 от ЗУТ и в непосредствена
близост до регулация.
Със заявление вх. № ГР-94-00-68[1]/10.06.2015 г. от Младен Хубенов и Виктория
Хубенова са внесени ново мотивирано предложение и задание.
Със Заповед № РД-09-50-671 от 17.08.2015 г.
на главния архитект на Столична община на
основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ е разрешено да
се изработи проект за ПУП – план за регулация
и застрояване в обхват: ПИ с идентификатор
07106.1428.657 по КККР на с. Бусманци, район
„Искър“.
С писмо изх. № ГР-94-00-68-[2]/18.08.2015 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
в район „Искър“ и до заявителите.
Със заявление вх. № ГР-94-00-68-[3]/4.12.2015 г.
от Младен Хубенов и Виктория Хубенова е
внесен проект за ПУП – ПРЗ. Към заявлението са приложени: пълномощно на името на
Йорданка Пенчева; обяснителна записка; проект за ПРЗ; скица № 15-464128/26.10.2015 г. на
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор № 07106.1428.657; удостоверение изх. № 2575889/26.10.2015 г., издадено от СГКК – София;
изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с изх.
№ ТУ-3245/12.09.2015 г.; декларация за липса на
дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО
на 23.10.2015 г. по вх. № ЗС-94-М-45/8.10.2015 г.
и становище изх. № 94-00-8947/5.11.2015 г. на
директора на РИОСВ – София, че за ПУП не е
необходимо провеждане на процедура по глава
втора от наредбата за ОС.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-165/8.01.2016 г.
проектът е върнат за преработка съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените планове.
С молба вх. № САГ16-ГР00-165-[1]/16.02.2016 г.
е внесен преработен проект за ПУП, който отново не отговаря на изискванията на Наредба № 8
от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените планове, поради което с писмо
№ САГ16-ГР00-165-[2]/10.03.2016 г. е върнат на
заявителите.
С ъ с з а я в л е н и е № С А Г 16 - Г Р 0 0 -16 5 - [3] /
31.03.2016 г. е внесен нов проект, който с писмо
изх. № САГ16-ГР00-165-[4]/18.04.2016 г. е изпратен в район „Искър“ за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
С писмо № САГ16-ГР00-165-[5]/24.06.2016 г. на
главния архитект на район „Искър“ проектът е
върнат след проведена процедура по съобщаването
му на заинтересованите лица, като е удостоверено, че в законоустановения срок не са постъпили
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възражения. Приложени са доказателства за
извършване на съобщаването – разписен лист,
писма, обратни разписки.
Съгласно становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ с писмо изх. № САГ16ГР00-165-[6]/11.10.2016 г. проектът е върнат в район
„Искър“ за обявяване по реда на чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ и на собствениците на ПИ с идентификатор
07106.1428.567, които също са заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ.
Проектът е изпратен от район „Искър“ с писмо
№ САГ16-ГР00-165-[7]/13.12.2016 г. след допълнителното обявяване, без постъпили възражения в
законния срок. Представени са доказателства за
извършеното обявяване.
Проектът за ПРЗ е разгледан на заседание на
ОЕСУТ и е приет с протокол № ЕС-Г-10/7.02.2017 г.,
т. 6, след изпълнение на направеното служебно
предложение за посочване на конкретно предназначение на УПИ и етажността на сградата.
С писмо № CAГ16-ГР00-165-[8]/21.02.2017 г.
заявителите са уведомени за решението на ОЕСУТ.
Внесен е допълнен проект, който е разгледан
отново на заседание на ОЕСУТ, като се коригира и допълва решението по т. 6 от протокол
№ ЕС-Г-10/7.02.2017 г. При проверка в служебен
порядък се констатира, че с проекта за улична
регулация се засягат имоти – частна собственост,
и е необходимо провеждането на отчуждителни
процедури, предвид което компетентен орган по
одобряването на плана е Столичният общински
съвет. Приемат се нови служебни предложения с
решение по т. 2 от протокол № ЕС-Г-64/8.08.2017 г.,
а именно: да се преномерира УПИ поради дублиране на номерата, да се преработи проектът върху
вярна извадка от действащия регулационен план
и кадастралната карта, да се продължи уличната
регулация на юг от о.т. 120 с нова осова точка, да
се премахнат от чертежите таблицата по чл. 16 от
ЗУТ и координатният регистър, да се представи
удостоверение от СГКК – София, за приемане на
проекта, съгласно чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г., за които заявителите са уведомени
с писмо № САГ16-ГР00-165-[10]/1.09.2017 г.
С молба вх. № САГ16-ГР00-165-[11]/16.01.2018 г.
е внесен преработен проект съгласно направените
служебни предложения и е представено удостоверение № 25-108378/7.12.2017 г. от СГКК – София,
за съгласуване на проекта за ПУП.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП – ПРЗ е
направено от заинтересовани лица по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно Младен Хубенов и Виктория Хубенова като собственици на
ПИ с идентификатор 07106.1428.657 по КККР на
с. Бусманци, район „Искър“, предмет на плана,
което се установява от представените документи
за собственост и скици.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересованото лице
по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ПР и ПЗ от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият подробен устройствен план на
с. Бусманци е одобрен със Заповед № 197 от
29.04.1991 г. на председателя на ВРИК на ОбНС
„Искър“, изменен за кв. 34а с Решение № 7 по
протокол № 14 от 24.07.2000 г. на СОС.
Кадастралната карта на район „Искър“ е
одобрена със Заповед № РД-18-29 от 3.04.2012 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
Имотът, предмет на разработката, представ
лява неурегулиран поземлен имот, за който
с проекта за план за регулация се предвижда
създаването на нов УПИ III-657 – „За жилищно
строителство“, в кв. 34а. Регулационните граници
следват имотните такива по кадастрална карта
в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
Новопроектираният УПИ III-657 в кв. 34а отговаря на изискванията за минимална площ и лице
към улица съгласно разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ.
Предвижда се нова улица от о.т. 120 до о.т. 121
с цел регулационно осигуряване на поземлен имот
с идентификатор 07106.1428.657 и обвързване на
новата улица с действащия план за регулация
на с. Бусманци.
Предвид горното лицето (изход) към улица
на новопроектирания УПИ III-657 в кв. 34а се
осигурява по съществуващата и по новопредвидената улична регулация, с което е спазен чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собствениците му да го използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
Планът за застрояване цели осигуряване на
законосъобразно и целесъобразно застрояване в
съответствие с допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП
на СО по искане на собствениците и съобразно
изменението на плана за регулация.
Нов УПИ III-657 – „За жилищно строителство“,
попада в устройствена категория „Жилищна зона
с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм), в която съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО, т. 4, устройствените параметри са: макс. плътност на застрояване – 40 %,
макс. Кинт. – 1,3, мин. озел. площ – 40 %, и е
допустимо предвиденото застрояване. Показателите в матрицата върху графичната част на
плана отговарят на показателите в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
В нов УПИ III-657 в кв. 34а се предвижда нова
свободностояща сграда като начин на застрояване
и е указана като ниско застрояване (+1) при к.к.
10 м. Котирана е линия на застрояване на 3 м
от регулационните граници.
Застрояването в новообразувания поземлен
имот се одобрява при спазване на изискванията
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за изменение на
плана за застрояване не се допускат намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица.
Проектът е изработен върху одобрената със
Заповед № РД-18-28 от 3.04.2012 г., издадена от
изпълнителния директор на АГКК и влязла в
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сила кадастрална карта на с. Бусманци, район
„Искър“, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е съгласуван с експлоатационните
предприятия. Спазен е чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и
е представено становище от РИОСВ – София, че
по отношение на проекта за ПУП не следва да се
провеждат процедури по ЕО и ОС по ЗООС и ЗБР.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти, собственост на физически лица, за изграждане на
улица, публична общинска собственост, основание
по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и ч л. 21, а л. 7 във връ зка с а л. 1 о т ЗОС,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, ал. 1 и
2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ,
т. 4 от приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-10/7.02.2017 г.,
т. 6, и № ЕС-Г-64/8.08.2017 г., т. 2, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за откриване на нова улица между
о.т. 120 и о.т. 121 на ул. Татарски път, с. Бусманци,
район „Искър“, по червените и сините линии,
букви и цифри съгласно приложения проект.
2. Проект за план за регулация на поземлен
имот с идентификатор 07106.1428.657 за създаване
на нов УПИ III-657 – „За жилищно строителство“,
в кв. 34а, с. Бусманци, район „Искър“, Столична
община, по червените и сините линии, цифри,
текст и щрихи съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване на с. Бусманци, район „Искър“, кв. 34а, УПИ III-657 – „За
жилищно строителство“, с предвиждане на ново
застрояване съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към вътрешнорегулационни граници, съседни имоти и/или
сгради, включително през дъно и през улица.
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 УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на 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 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

5553

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-24
от 29 май 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 12.05.2017 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ
одобр явам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 и регистъра към него на земеделски земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местността
Външната чешма, землище на гр. Черноморец,
община Созопол, който е изложен в общинската
администрация – Созопол.
Жалби срещу одобрени план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Районния
съд – Бургас, в 14-дневен срок от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“.

5566

Областен управител:
В. Чолаков

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 68
от 21 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен
план за обект: „Кабелна електронносъобщителна
линия между Ивайловград и радиорелейна кула в
поземлен имот 000527 по КВС на Ивайловград“
за следните поземлени имоти: № 000527, 000535
и 000537 по КВС (карта за възстановена собственост) на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община
Ивайловград.
Председател:
Д. Кисьова-Зафирова
5484

ОБЩИНА МИЗИЯ
РЕШЕНИЕ № 404
от 22 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мизия, одобрява проекта за
ПУП – план за регулация (ПР) за кв. 81 и кв. 82
по регулационния план на гр. Мизия.

5513

За председател:
С. Началнишка

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-3
от 18 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одоб
рявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1,
т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Водоснабдяване на
УПИ 020098 в землището на с. Ягодово, община
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„Родопи“, чрез нов уличен водопровод PE-HD
∅ 225“, попадащ в териториите на две общини:
„Родопи“ и Пловдив, област Пловдив, с трасе,
нанесено с червена прекъсната линия на чертежите, с възложител „НИЛО България“ – ЕООД,
Пловдив, с ЕИК 160021990.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.

5472

Областен управител:
Здр. Димитров

ЗАПОВЕД № ДС-11-1
от 23 май 2018 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с постъпило писмо с вх. № ДС-24-15/16.05.2018 г.
от кмета на община Хисаря одобрявам плана на
новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за
местността Отдих в землището на с. Михилци,
община Хисаря, област Пловдив, заедно с регистър на новообразуваните имоти и таблица
за изчисляване на дължимото обезщетение на
собствениците.
Съгласно разпоредбата на § 19, а л. 1 о т
ПЗРЗИДАПК (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти
могат да се подават от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
до Районния съд – Пловдив, в 14-дневен срок
от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

5471

Областен управител:
Здр. Димитров

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1427
от 19 април 2018 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, протокол № 31 от
заседание на ПК по устройство на територията и
екология Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на
УПИ I – За парк, УПИ II – За училище, УПИ
III – За детски заведения, и УПИ IV – За жилищно
строителство, в кв. 33 и УПИ I – За кооперативно
жилищно строителство, в кв. 33а по плана на
гр. Самоков; промяна напречния профил на улица
с о.т. 474а-474-475-476-17-16-15 и прокарване на нова
осова линия 474-475-475а-475б-17-16-16а-15; премахване на улица с о.т. 474а-474б-17в-17 и прокарване
на нова улица с о.т. 474-474а-474б-474в-474г-474д-17;
премахване на улица с о.т. 16-23-24-25-26; прокарване на нова улица с о.т. 17-17а-17б-17в-23-23а23б-23в-24-24а-24б-25-24в-24г-15д-15г-15в-15а-15 и
нова улица с о.т. 17в-17г-17д-474г; прокарване на

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

задънени улици с о.т. 15а-15б, 15д-15е-15ж, 15е15з и 25-25а-25б-25в-25г-25д; образуване на нови
УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V и УПИ VI за
средно жилищно строителство и УПИ IV – За
трафопост в кв. 33а; създаване на нов квартал
33б с новообразувани поземлени имоти УПИ
I, отреден за жилищно строителство, и УПИ
II – За озеленяване; създаване на нов кв. 33б с
новообразувани поземлени имоти УПИ I, УПИ
II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ
VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XII,
УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVI – За
ниско жилищно строителство, и УПИ XI – За
спортно игрище „Спартак“; образуване на нови
УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII,
УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ
XII – За ниско жилищно строителство в кв. 33,
по кафявите и зелените цифри, букви, линии и
щрихи на приложения проект.
2. Одобрява план за застрояване на новообразуваните УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ V и УПИ
VI в кв. 33а при обособена жилищна устройствена
зона – „Жс“, за изграждане на жилищни сгради
със средна височина при следните параметри на
застрояване: Пл. застр. – до 60 %; Кинт. – до 1,5;
мин. озел. площ – 40 %; Н на сградите – до 15 м;
план за застрояване на новообразуваните УПИ
I в кв. 33в, УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX,
УПИ X, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ
XV и УПИ XVI в кв. 33б и УПИ III, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ
IX, УПИ X, УПИ XI и УПИ XII в кв. 33 при
обособена жилищна устройствена зона – „Жм“,
за изграждане на жилищни сгради при следните параметри на застрояване: Пл. застр. – до
60 %; Кинт. – до 1,2; мин. озел. площ – 40 %;
Н на сградите – до 10 м; план за застрояване
на новообразуван УПИ XI – За спортно игрище
„Спартак“, в кв. 33б при обособена устройствена
зона за спорт и атракции – „Са“, при следните
параметри на застрояване: Пл. застр. – до 20 %;
Кинт. – до 0,4; мин. озел. площ – 20 %; Н на
сградите – до 7 м, съгласно приложения проект.
3. В проекта за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване, да
бъдат направени следните корекции:
– да отпадне улица с о.т. 17в-17г-17д-17з в
кв. 33б;
– УПИ ХI, представляващ имот № 65231.902.522
по плана на гр. Самоков, да стане „За детски
площадки и терени за спорт и атракции“ със
съответните показатели: Пл. застр. – до 60 %;
Кинт. – до 1,2; мин. озел. площ – 40 %; Н на
сградите – до 7 м;
– да отпадне сграда за съблекалня в УПИ ХI,
представляващ имот № 65231.902.522 по плана на
гр. Самоков, и допълващо застрояване в УПИ
XVI, представляващ имот № 65231.902.521 по
плана на гр. Самоков;
– да се изготви нов застроителен план и да
се уеднаквят номерата на УПИ в застроителния
и в регулационния план.

5538

Председател:
С. Стойчева
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964. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 юни 2018 г.
5532
58. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 май 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
16 346 348
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 829 244
Инвестиции в ценни книжа
25 467 147
Всичко активи:
44 642 739
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
15 508 878
Задължения към банки
12 292 457
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 172 497
Задължения към други депозанти
2 001 255
Депозит на управление „Банково“
5 667 652
Всичко пасиви:
44 642 739
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 май 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37 695
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 996 960
Дълготрайни материални и
нематериални активи
126 897
Други активи
16 996
Депозит в управление „Емисионно“ 5 667 652
Всичко активи:
7 846 200
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 338 163
Други пасиви
168 650
Всичко задължения:
3 506 813
Основен капитал
20 000
Резерви
4 367 883
Неразпределена печалба
-48 496
Всичко собствен капитал:
4 339 387
Всичко пасиви:
7 846 200
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
5533
86. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
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1.1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян – изтичащ мандат;
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Плевен – свободна длъжност;
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Средец – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
5431
62. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С180022-091-0000295/30.04.2018 г. възлага
на Евдокия Петрова Тодорова-Стефанова с постоянен адрес: София, ж.к. Фондови жилища,
№ 208, вх. А, ет. 04, ап. 010, недвижим имот,
намиращ се в сграда, изградена като апарт хотел
„Уайтууд лодж“, м. Страгите в землището на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград,
представляващ самостоятелен обект в сграда 1,
разположена в поземлен имот с площ 2341 кв. м
с идентификатор 02676.156.21 по кадастралната
карта на гр. Банско, а именно апартамент А3-06 с
идентификатор 02676.156.21.1.44, на 3-ти жилищен
етаж, с площ 66 кв. м, състоящ се от: коридор,
кухня с трапезария, две спални, санитарен възел
и тераса, заедно с 14,35 кв. м идеални части от
общите части на сградата; изложение на обекта – южно, дограма – ПВЦ, подови настилки:
кухня и коридор – циментова замазка и теракотени плочки, спални и трапезария – циментова
замазка и ламинат, частично теракотени плочки.
5504
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60. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С180022-091-0000294/30.04.2018 г. възлага на Василка Сотирова Василева с постоянен
адрес: София, ул. Червена звезда № 012, вх. Б,
ет. 2, ап. 018, недвижим имот, намиращ се в
сграда, изградена като апарт хотел „Уайтууд
лодж“, м. Страгите в землището на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград, представляващ самостоятелен обект в сграда 1, разположена в поземлен имот с площ 2341 кв. м
с идентификатор 02676.156.21 по кадастралната
карта на гр. Банско, а именно апартамент А308 с идентификатор 02676.156.21.1.46, на трети
жилищен етаж, с площ 55,50 кв. м, състоящ
се от: коридор, кухня с трапезария, спалня,
санитарен възел и тераса, заедно с 12,07 кв. м
идеални части от общите части на сградата,
изложение на обекта – южно, дограма – ПВЦ,
подови настилки: кухня и коридор – циментова
замазка и теракотени плочки, спалня и трапезария – циментова замазка и ламинат, частично
теракотени плочки.
5505
231. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 35 от 14.05.2018 г., издадено от директора на ТД
на НАП – Велико Търново, възлага на Ивелин
Спасов Събчев, с адрес: Габрово, ул. Ц. Дюстабанов № 11, група № 48/18-3, представляваща
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
14218.505.128.23.10 по КККР на гр. Габрово, ул.
Ем. Манолов № 23, ет. 1, разположен в сграда 23, намираща се в ПИ с идентификатор
14218.505.128, с предназначение: за търговска
дейност, брой нива – 1, с площ по документи
42 кв. м, при съседни самостоятелни обекти
на ниво 1: на същия етаж – 14218.505.128.23.9,
под о б ек т а – 14218. 505.12 8.2 3.11, н а д о б екта – 14218.505.128.23.1, и самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 14218.505.128.23.11 по
КККР на гр. Габрово, ул. Ем. Манолов № 23,
ет. 0, разположен в сграда 23, намираща се в ПИ
с идентификатор 14218.505.128, с предназначение:
за търговска дейност, брой нива – 1, с площ по
документи 40 кв. м, при съседни самостоятелни
обекти на ниво 1: на същия етаж – няма, под
обекта – няма, над обекта – 14218.505.128.23.10,
съгласно справка по кадастралната карта, а съгласно влязло в сила на 22.05.2017 г. Решение № 120 от
3.05.2012 г. по гр. дело № 259/2007 г. на Окръжния
съд – Габрово – търговски обект в Габрово, ул.
Емануил Манолов № 23, представляващ кафене
със застроена площ 110,25 кв. м, намиращ се
на партерния етаж на пететажен жилищен блок
в Габрово, ул. Емануил Манолов № 23, кв. 71,
дв. пл. № 2743 по плана на гр. Габрово от втори
функционален тип, по действащия към момента
план е ПИ 151 от кв. 118, който попада в УПИ
XXVI – за жилищно строителство и комплексно
обслужване, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и правото на
строеж, при граници: изток – ул. Ем. Манолов,
о.т. 1222-1252, юг – магазин, запад – двор и жилища, север – жилище и бивш магазин „Полски
стоки“, отгоре – жилища, отдолу – избени помещения, и съгласно договор от 27.04.1995 г. за
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продажба чрез търг с явно наддаване по ЗППДОП
на обособена част, включена в състава на общинско предприятие, представлява „кафене“ със
застроена площ на търговска зала на две нива,
свързани с вътрешна стълба, склад, офис, обслужващи площи, тоалетна и баня – всичко общо
110,25 кв. м, намиращи се в партерния етаж на
пететажен жилищен блок в Габрово, ул. Емануил
Манолов № 23, в кв. 71, дв. пл. № 2743 по плана
на гр. Габрово от втори функционален тип, заедно
с припадащите се идеални части от общите части
на сградата, с прилежащата част от правото на
строеж за първа зона при граници: изток – ул.
Ем. Манолов № 23, о.т. 1222 – 1225, юг – магазин, запад – двор и жилища, север – жилище и
бивш магазин „Полски стоки“, отгоре – жилища,
отдолу – избени помещения, за сумата 34 190 лв.
На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
5304
233. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане № 34 от 14.05.2018 г., издадено
от директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Веселин Пламенов Петков с адрес:
София, бул. Симеоновско шосе № 72, ет. 2, ап. 21,
група № 49/18-3, представляваща: поземлен имот с
№ 000410 в землището на с. Драгановци, ЕКАТТЕ
23159, община Габрово, с площ 5,731 дка, начин
на трайно ползване: мотел, при граници и съседи: имот № 000411 – полски път на Община
Габрово, № 000409 – пасище, мера – земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000869 – жилищна територия,
№ 000446 – път II клас на държавата, заедно с
намиращите се в имота сгради, а именно: къща с
площ 624 кв. м, къща с площ 70 кв. м, къща с площ
77 кв. м съгласно скица № К02840/7.09.2017 г.,
издадена от Общинската служба по земеделие – Габрово, а съгласно нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 67, том
I, рег. № 1192, дело № 67/2004 г. от 31.03.2004 г.
на нотариус Пламен Коев, рег. № 299, с район
на действие Районен съд – Габрово, представлява
имот № 000410 в землището на с. Драгановци,
община Габрово, ЕК АТТЕ 23159, с начин на
трайно ползване – мотел с площ 5731 кв. м, при
граници: имот № 000411 – полски път на Община Габрово, имот № 000409 – пасище, мера на
Община Габрово, имот № 000869 – пасище, мера
на Марко Христов Марков, имот № 000446 – път
II клас на Министерството на транспорта, заедно с построените в имота едноетажна масивна
сграда със застроена площ 74 кв. м, едноетажна
масивна сграда, представляваща фирмен магазин със застроена площ 70 кв. м и масивна
двуетажна сграда ресторант-хотел със застроена
площ 1472 кв. м и съгласно Решение № 120 от
3.05.2012 г. по гр. дело № 259/2007 г. на Окръжния
съд – Габрово, влязло в сила на 22.05.2017 г. – търговски обект – мотел, и земя в с. Драгановци:
имот № 000410 в землището на с. Драгановци,
община Габрово, ЕКАТТЕ 23159, начин на трайно
ползване – мотел с площ 5731 кв. м, при граници:
имот № 000411 – полски път на Община Габрово,
имот № 000409 – пасище, мера на Марко Христов
Марков, имот № 000446 – път II клас на МТ, заедно с построените в него едноетажна масивна
сграда със застроена площ 74 кв. м, едноетажна
масивна сграда със застроена площ 70 кв. м и
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масивна двуетажна сграда ресторант-хотел със застроена площ 1472 кв. м; поземлен имот № 000869
в землището на с. Драгановци, ЕК АТТЕ 23159,
община Габрово, с площ 3,856 дка, начин на трайно ползване: жилищна територия, категория на
земята при неполивни условия: пета, в местността
Стамболка, при граници и съседи: № 000410 – мотел, № 000409 – пасище, мера – земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ, № 000446 – път ІІ клас на държавата,
съгласно скица № К02841/7.09.2017 г., издадена от
Общинската служба по земеделие – Габрово, а съг
ласно нотариален акт № 68, том І, рег. № 1193, дело
№ 68/31.03.2004 г. на нотариус Пламен Коев, рег.
№ 299 с район на действие – Районен съд – Габрово, представлява земеделска земя (пасище, мера)
с площ 3856 кв. м в местността Стамболка,
пета категория, съставляващ имот № 000869 в
землището на с. Драгановци, община Габрово,
ЕК АТТЕ 23159, при граници: № 000410 – мотел
на „Лъв“ – ООД, № 000409 – пасище, мера на
Община Габрово, № 000446 – път IIІ клас на Министерството на транспорта, и съгласно Решение
№ 120 от 3.05.2012 г. по гр. дело № 259/2007 г.
на Окръжния съд – Габрово, влязло в сила на
22.05.2017 г. – земеделска земя с площ 3,856 дка
в местността Стамболка, категория V, в землището на с. Драгановци, община Габрово,
съставляващ имот № 000869, ЕК АТТЕ 23159,
при граници на имота: № 000410 – мотел; имот
№ 000409 – пасище, мера на Община Габрово;
имот № 000446 – път III клас на МТ, за сумата
336 301 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
5478
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Лиляна Илиева Апостолова, наследница на
Драган Апостолов Йонев, собственик на имот
с идентификатор 00223.130.26 по КККР (имот
№ 130026 по КВС, образуван от имот № 130012
по регистър), землище с. Алдомировци, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 268 от 20.04.2018 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 55
от 28.01.2016 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
5441
2. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Антонио Димитров Апостолов, наследник на Драган
Апостолов Йонев, собственик на имот с идентификатор 00223.130.26 по КККР (имот № 130026 по
КВС, образуван от имот № 130012 по регистър),
землище с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение
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№ 268 от 20.04.2018 г. на Министерския съвет за
изменение на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на
Министерския съвет за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5442
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447.20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Александър Стоилов Белев, наследник на Драган
Апостолов Йонев, собственик на имот с идентификатор 00223.130.26 по КККР (имот № 130026 по
КВС, образуван от имот № 130012 по регистър),
землище с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 268 от 20.04.2018 г. на Министерския съвет за
изменение на Решение № 55 от 28.01.2016 г. на
Министерския съвет за отчуждаване на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
5443
42. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
следните академични длъжности: доцент по професионално направление 5.8. Проучване, добив
и обработка на полезните изкопаеми, научна
специалност „Механизация на мините“ – един за
нуждите на катедра „Механизация на мините“,
със срок 2 месеца; главни асистенти по: професионално направление 5.8. Проучване, добив
и обработка на полезните изкопаеми, научна
специалност „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми“ – един за нуждите на катедра
„ОРПИ и ВР“, със срок 2 месеца; професионално
направление 5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми, научна специалност
„Механизация на мините“ – един за нуждите на
катедра „Механизация на мините“, със срок 4
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи: МГУ „Св.
Иван Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел.: (02) 80-60-209,
0879 807 890, Зоя Велева.
5529
34. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, за нуждите на
катедра „Логистика на сигурността“ във факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – един,
за военнослужещ. Изискванията към кандидатите
и необходимите документи за кандидатстване
по конкурса са обявени със Заповед № ОХ-411
от 16.05.2018 г. на министъра на отбраната на
Република България, линк: http://www.nvu.bg/
node/2040. Срок за подаване на документи –
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакти:
тел. (062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
е-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
5412
58. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за прием и
обучение на докторанти за учебната 2018/2019 г.,
както следва:
Шифър

Форми на
Области на висше обраобучение
зование, професионални
направления и доктор- редов- задочски програми
на
на

1
1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.

2

3

4

Педагогически науки
Педагогика
Теория на възпитанието и
дидактика

2

Теория на възпитанието
и дидактика (Социална
педагогика)

1

Теория на възпитанието и
дидактика (Предучилищна педагогика)

1

Педагогика на обучението
по ...
Методика на обучението
по география

1

Методика на обучението
по изобразително изкуство

5

Методика на обучението
по информатика и информационни технологии

3

Методика на обучението
по български език и лит ерат у ра (Мет од и ка на
обучението по литература)

1

1

Методика на обучението
по чужд език (немски език)

1

Методика на обучението по
чужд език (английски език)

1

Методика на обучението
по технологии и предприемачество

1

Теория и методика на физическото възпитание и
спортна тренировка

3

Хуманитарни науки
Филология
Българска ли терат у ра
(между двете войни)

1

Българска ли терат у ра
(след Освобождението)

1

Българска ли терат у ра
(Въ зрож денск а л и т ература)

1

3
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2

3

Българска ли терат у ра
(Съвременна бъ лгарска
литература)

1

Българска ли терат у ра
(Историческа поетика)

1

Теория на литературата

1

Теория и практика на превода (немски език)

1

Славянски езици (Морфология на съвременния
руски език)

1

Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика)

1

Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)

1

4

ВЕСТНИК
1

1

Литература на народите на
Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Гръцка
литература)

1

Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Нидерландскоезична литература)

1

2

3

Археология (Средновековна археология)
2.3.

Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Португалска литература)
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1

Философия
Философия на правото и
политиката
История на философията
(Съвременна философия)

2.4.

История и археология

1
1

Религия и теология
Теология (Стар завет)

1

Теолог и я (Хрис т и янска
етика)

1

Теолог и я (Хрис т и янска
философия)

1

Теология (История на догматите)

1

Теология (Литургика)

1

Теология (Инославни изповедания)

1

Теология (Религиозно образование)

1

3.

Социа лни, стопанск и и
правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

3.2.

4

Етнология

1

Ет нолог и я (Извъневро пейска етнология – Арабски свят)

1

1

Психология

С тара ис т ори я (Тра ко логия)

1

2

1

Средновековна обща история

Педагогическа и възрастова психология

2

Социална психология

2

1

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

Обща психология

3

2

1

Ис т о р и я н а Б ъ л г а р и я
(Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в. – Възраждане)

1

Ис т о р и я н а Б ъ л г а р и я
(Нова история на България 1878 – 1944 г.)

2

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

2

3.4.

1

1

1

Социални дейности
Организация и управление
извън сферата на материа л но т о п роизводс т во
(социални дейности)

3.6.

1

Право
Гра ж да нско и с емей но
право

1

Наказателно право

1

Административно право и
административен процес

1

Конституционно право

1

Финансово право

1

Ис т о р и я н а Б ъ л г а р и я
(Средновековна българска
история)

1

Наказателно процесуално
право

1

Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

1

Наказателно процесуално
право (Криминалистика)

1

Културно-историческо наследство

2

Теори я на държавата и
правото

1
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2

3

Меж д у народно право и
международни отношения

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

Граждански процес

1

История на правото (Римско частно право)

1

Администрация и управ
ление
Икономика и управление
(индустрия)

3.8.

4.
4.4.

4.6.

1

1

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

1

1

С че т ов од н а о т че т но с т,
контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

Икономика

Природни науки, математика и информатика

8.2.
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В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител:
заявление до ректора; автобиография; копие на
диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
копие на диплома с приложението или уверение
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ (оригиналите се представят
за сравнение); допустими са и други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За
справки и повече информация: тел. 062/618-312
и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
5528
44. – Медицинският университет – Плевен,
обявява въз основа на Решение № 341 от 21.05.2018 г.
на Министерския съвет докторантури за учебната
2018/2019 г. по следните специалности:
Шифър

7.

Науки за Земята

Области на висше обраФорми на
зование, професионални
обучение
направления и докторски
редов- задочпрограми
на
на
Здравеопазване и спорт

7.1. Медицина

Физическа географи я и
ландшафтознание

1

Обща хирургия

4

7

Социално-икономическа
г еог рафи я (Рег иона л но
развитие)

1

1

1

Патологоанатомия и цитопатология
Акушерство и гинекология

-

1

Ор т опед и я и т ра вмат о логия

-

4

Кардиология

1

3

Анестезиология и интензивно лечение

1

Педиатрия

4

1

Дерматология и венерология

1

2

Информатика и компютърни науки
Информатика

8.

4

ВЕСТНИК

3

1

Изкуства
Изобразително изкуство
Изкуствознание и изобразително изкуство – Теоретични дисциплини

3

Изкуствознание и изобразително изкуство – Графика

1

Изкуствознание и изобразително изкуство – Графичен дизайн и визуални
комуникации

2

Изкуствознание и изобразително изкуство – Скулптура

2

Изкуствознание и изобразително изкуство – Ж ивопис

1

Изкуствознание и изобразително изкуство – Рисуване

1

Изкуствознание и изобразително изкуство – Църковни изкуства

2

Общо:

95

4.

Природни науки, математика и информатика

4.3. Биологически науки
Микробиология

1
Общо:

21

13

19

За участие в конкурса се подават следните документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография;
3. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ по медицина или уверение за успешно
положени държавни изпити; 4. апликационен
формуляр; 5. други документи, удостоверяващи
интереси и постижения в съответната научна
област. Срок за подаване на документи за участие
в конкурсите за докторантура в Медицинския
университет – Плевен – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Приемът на
документи се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ет. 2, стая 247,
тел. 064/884-103.
5497

БРОЙ 48

ДЪРЖАВЕН

50. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство на транспортното предприятие) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул.
Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.
5530
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, анулира обявените конкурси за
заемане на академичните длъжности (ДВ, бр. 43
от 2018 г., обявление № 5186): професор по 05.08.04.
Изкуствознание и изобразителни изкуства (средновековно и възрожденско изкуство), област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един;
професор по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (възрожденска живопис), област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.1. Теория на изкуствата – един,
двата за нуждите на сектор „Изобразителни
изкуства“, ИГ „Средновековно и възрожденско
изкуство“.
5313
1. – Областният управител на област Кърджали на основание чл. 32 от ЗА и чл. 154,
ал. 5 от ЗУТ във връзка с подадено в Областна админист раци я – Кърд жали, за явление с
вх. № РР-01-947/22.05.2018 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ е издал Заповед № РД-09-122
от 29.05.2018 г. за допълване на Разрешение
№ РД-11-355 от 19.11.2014 г. (ДВ, бр. 98 от 2014 г.),
презаверено на основание чл. 153, ал. 3 и 4 от
ЗУТ на 27.11.2017 г., за строеж: „Рехабилитация
и реконструкция на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград, участък от км 0+000 до км 6+232,01 и от
км 24+548 до км 30+439 с обща дължина 12,123
км“, като разрешава етапно изпълнение на строежа при условията на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, както
следва: І етап: „Рехабилитация и реконструкция
на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград, участък
от км 24+548 до км 30+439 с обща дължина 5,891
км“, намиращ се на територията на община Крумовград; ІІ етап: „Рехабилитация и реконструкция
на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград, участък
от км 0+000 до км 6+232,01 с обща дължина
6,232 км“, намиращ се на територията на община
Момчилград. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
заповедта подлежи на обжалване чрез областния
управител на област Кърджали пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от нейното
обнародване в „Държавен вестник“.
5515
18. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ имот с идентификатор 55155.8.215,
м. Зайкови мандри, Пазарджик, община Пазарджик. Проектното трасе на електропровода се
предвижда да започне от съществуващ КРШ, извод
„Г“ на БКТП „Зайкови мандри“, намиращ се пред
имот с идентификатор 55155.8.182, преминава през
имот с идентификатор 55155.8.242 – общинска
собственост с НТП – „За местен път“, и достига
границите на имот с идентификатор 55155.8.215,
м. Зайкови мандри, Пазарджик, община Пазар-
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джик, който следва да бъде захранен, съгласно
изчертаното с червено проектно трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
5486
18. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от 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 4, 6 и 14 и на улица с осови точки
ОТ 36 – ОТ 39 – ОТ 40 – ОТ 41 – ОТ 42 – ОТ
43 – ОТ 44 – ОТ 45 – ОТ 46 по регулационния
план на с. Големо Бучино, община Перник, като:
1. С плана за регулация се променя трасето на
улици с осови точки ОТ 36 – ОТ 39 – ОТ 40 – ОТ
41 – ОТ 42 – ОТ 43 – ОТ 44 – ОТ 45 – ОТ 46 и
се поставят в съответствие с трасето на изградената на място улица с бордюри и асфалт, при
което се изменя регулацията на урегулирани
поземлени имоти (УПИ) ХІІІ-76, УПИ ХІV-76,
УПИ ХІІ-76, УПИ ХІ-76, УПИ Х-75, УПИ ІХ-74,
УПИ VІІІ-73, УПИ VІІ-72, УПИ ХХІІІ-72 и УПИ
ХХІІ-72 в квартал 4, на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) ХХІІІ-58, УПИ V-60, УПИ ХХІІ-61,
УПИ ХХІ-583, УПИ XL-64, УПИ ХХ-67, УПИ
ХІХ-68, У ПИ Х V ІІІ-69, У ПИ Х V ІІ-77, У ПИ
ХХVІІІ-526, УПИ ХV-108, УПИ ХХХІІІ-664 в
квартал 6 и на урегулиран поземлен имот (УПИ)
VІІІ „За озеленяване“, в квартал 14; 2. С плана
за застрояване се определят зони за свободно
застрояване в УПИ ХІІІ-76, УПИ ХІV-76, УПИ
ХІІ-76, У ПИ ХІ-76, У ПИ Х-75, У ПИ V ІІ-72,
УПИ ХХІІІ-72 и УПИ ХХІІ-72 в квартал 4 и
УПИ ХХІІІ-58 и УПИ V-60 в квартал 6 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и
устройствена зона Жм. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от 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.
5473
79. – Община Перущица съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е представен за
разглеждане и приемане проект за обект: подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) за една структурна единица от
вилна зона, местност Паметника, ЕКАТТЕ 55909,
землище на гр. Перущица, община Перущица,
за осигуряване на транспортен достъп до ПИ
№ 702.87 и ПИ № 702.88 по плана на новообразуваните имоти за промяна на предназначението
по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. Проектът е изложен
в сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по представения проект до служителите на общинската
администрация – Перущица.
5506
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16. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Промяна на предназначението на част от общински
имоти 21.6 и 21.7 за транспорт, местност Кривата нива“, в землището на с. Радиново, община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5514
1. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: „План за газификация на кв.
119, кв. 134 и кв. 143 по регулацията на гр. Правец, община Правец“, през поземлени имоти:
ПИ № 000983 – полски път, и по коритото на
р. Калница – през ПИ № 000945 – територия на
воднос топански, хидромелиоративни съоръжения,
ПИ № 000926 – местен път, и ПИ № 000923 – територия на водностопански, хидромелиоративни
съоръжения, землище на гр. Правец, и достига
до УПИ ІІ – Фуражен завод, кв. 119. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
общинската администрация – Правец.
5507
20. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация за частично изменение на уличната
регулация (ПР за ЧИУР), заедно със схеми на
техническата инфраструктура: водоснабдяване
и канализация и електрозахранване, в обхвата
на вилна зона „Чифлик – басейна“. Проектът е
изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая
№ 31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5487

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд на Република
България, четвърто гражданско отделение, съобщава на Венелин Андреев Качаков с последен
известен адрес – Пловдив, ул. Дъбрава № 6, ет. 7,
ап. 19, че като ответник по гр. дело № 2662/2018 г.,
образувано по молба на Георги Владимиров
Пасев за отмяна на решение от 1.06.2016 г. по
гр.д. № 4550/2015 г. на Районния съд – Пловдив,
на основание чл. 48, ал. 1 ГПК следва да се яви
във ВКС, за да получи препис от молбата за отмяна, в двуседмичен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Ако въпреки
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публикацията не се яви, съдът го уведомява, че
ще му бъде назначен особен представител съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 2 ГПК. Делото
е насрочено за разглеждане пред ВКС в открито
съдебно заседание на 25.09.2018 г. от 10 ч.
5542
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава оспорването на Наредба
№ 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването
в частта є относно дяловото разпределение на
топлинната енергия: глава осма, раздел II, чл. 61
и сл. до чл. 73 (вкл.), вкл. т. 6.4.7 от Методиката,
представляваща приложение към чл. 61, ал. 1,
както и т. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 и 6.4.7,
6.1.3, 6.4.1, да се изпрати писменият документ,
назован „Молби, Искания и Възражения“, подаден на 20.11.2017 г. от Румен Иванов Симеонов,
по което е образувано адм. д. № 13721/2017 г.
по описа на шесто отделение на Върховния
административен съд.
5503
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Милена
Беремска – прокурор във Върховната административна прокуратура, срещу чл. 18, ал. 1 и 2
от Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа, утвърден
с ПМС № 184 от 1958 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 1958 г.;
изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от
1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.03.2018 г.), по
което е образувано адм. дело № 6218/2018 г. по
описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за 25.09.2018 г. от 14 ч.,
зала № 3.
5541
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от Борислав Марков Тодоров от
Бургас на Решение № 38-10 от 27.02.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 10 от заседанието, проведено на 27.02.2018 г., с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
2, чл. 136, ал. 1, при условията на чл. 16, ал. 1
и 4 от ЗУ Т Общинският съвет – гр. Бу ргас,
одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор
47202.501.1217 по КК на с. Маринка, с който
при условията на чл. 16 от ЗУТ за бивш ПИ с
пл. № 220 (по плана на с. Маринка, одобрен със
Заповед № 221 от 24.02.1973 г. на председателя на
ОНС – Бургас) се урегулира нов УПИ VII-1217
в кв. 40 по плана на с. Маринка, отреден – „За
смесено предназначение“, с устройствени показатели за устройствена зона Смф, както следва:
Пл.застр. – до 40 %, Кинт. – до 1,5, Нк.к. – до
10 м (3 ет.), Позел. – мин. 30 %, с приложена
редукция от 18 % (единен за цялото населено
място), с регулационни линии на УПИ VII-1217,
съвпадащи с границите на ПИ с идентификатор
47202.501.1217 по КК на с. Маринка, съгласно
приложения проект и баланс на територията,
които са неразделна част от решението (ДВ,
бр. 34 от 2018 г.). По оспорването е образувано
адм.д. № 1206/2018 г. по описа на съда. Заинтересованите лица могат да се конституират като
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ответници в производството в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление по чл. 218,
ал. 2 от ЗУТ до съда. Делото е насрочено за
25.09.2018 г. – 13,45 ч.
5488
А дминистративният съд – Варна, Х Х V ІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1512/2018 г. по протест, вх. № 9383/22.05.2018 г.,
от Росица Тонева – прокурор при Окръжната
прокуратура – Варна, срещу разпоредбите на
чл. 17, ал. 2, чл. 17, ал. 3, т. 3, чл. 19, ал. 1, т. 6 и
приложение № 2, т. 2.6 от Наредбата за отглеждане
на животни на територията на община Долни чифлик, приета с Решение № 324 от протокол № 22
от 5.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Долни
чифлик. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни по
адм. д. № 1512/2018 г. в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Производството по адм. д. № 1512/2018 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХХVІІІ
състав, е насрочено за 12.07.2018 г. от 14,30 ч.
5543
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, против чл. 3, чл. 21, ал. 4
в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица“, чл. 22, ал. 2 от Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане
и контрол на кучетата на територията на община
Елена, приета с Решение № 24 по протокол № 2
от 26.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Елена,
както и приложение А, т. ІІ, предложения 1 и 6
от приложената към наредбата декларация, с
искане за отмяната им като незаконосъобразни.
Образувано е адм. д. № 357/2018 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 13.07.2018 г. от 10,30 ч.
5560
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор от Окръжната
прокуратура – Велико Търново. Производството
е по реда на чл. 185 и сл. от АПК във връзка
с чл. 191, ал. 2 от същия кодекс. Протестирана
е частично, а евентуално в цялост, Наредбата
за реда за упражняване правата на общината
в търговските дружества с общинско участие
в капитала, приета с Решение № 44 по протокол № 5 от 26.01.2004 г. на Общинския съвет – гр. Стражица, с последващи изменения и
допълнения (наредбата). Образувано е адм. дело
№ 359/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 13.07.2018 г. от 9,30 ч.
5498
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
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в Окръжната прокуратура – Добрич, с искане
за отмяна разпоредбата на чл. 12, ал. 3, т. 6 и
чл. 26, ал. 1, т. 1, 4 и 6 в санкционната є част
от Наредбата за притежаване и отглеждане на
кучета на територията на община Балчик, приета
с Решение № 197 от 5.12.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Балчик, по който протест е образувано
административно дело № 275/2018 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
4.09.2018 г. от 13,15 ч.
5489
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 5, чл. 10, ал. 1,
т. 6, чл. 22, ал. 4 и чл. 23, ал. 3 от Наредбата за
реда за придобиване, притежаване и отглеждане на
кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Червен
бряг, приета с Решение № 1050 от 27.05.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Червен бряг, по който е
образувано адм. дело № 469 по описа на Административния съд – Плевен, за 2018 г.
5559
Административният съд – Пловдив, ІХ състав, призовава Валентина Атанасова, в момента
в чужбина, да се яви в съда на 12.07.2018 г. в
13 ч. като заинтересована страна по адм. дело
№ 3097/2017 г., заведено от Мария Гогова по жалба по ЗУТ. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 137, ал. 4 от АПК.
5563
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 1430 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 7, ал. 2, т. 6 и чл. 29, ал. 1, т. 1 и
4 от Наредбата за притежаване и отглеждане на
кучета и ограничаване популацията на безстопанствените кучета на територията на община
Хисаря, приета с Решение № 119, взето с протокол
№ 15 от 22.05.2012 г. на заседание на Общинския
съвет – гр. Хисаря, състояло се на 22.05.2012 г.
5564
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Пловдив, на чл. 5, чл. 6,
ал. 1, т. 7, буква „е“ и чл. 21, ал. 4 от Наредбата
за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Раковски,
по което е образувано административно дело
№ 1447 по описа за 2018 г. на Административния
съд – Пловдив, ХІІІ състав. Ответник е Общинският съвет – гр. Раковски. Делото е насрочено
за 10.10.2018 г. от 9,30 ч.
5499
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д.
№ 124/2018 г. по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредба
№ 22 за регистрация, стопанисване и контрол на
кучетата на територията на община Златоград,
приета с Решение № Е 542 по протокол № 44
о т 21.10.2013 г. на Общ и нск и я с ъвет – Зла-
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тоград, в нейната цялост. Делото е насрочено за
27.06.2018 г. от 13,40 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
5490
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 119/2018 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол
на кучета на територията на община Неделино,
приета с Решение № 213 по протокол № 22 от
19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Неделино, в нейната цялост, насрочено за 10.07.2018 г.
от 14,10 ч.
5500
Административният съд – София-град, V ка
сационен състав, призовава Росица Любенова
Николова, Траянка Любенова Филипова, Георги
Иванов Евтимов, Костадинка Страткова Бърбушкина, Трендафилка Атанасова Иванова, Надежда
Спасова Кръстева, Здравко Иванов Стоянов,
Красимир Здравков Стоянов, Катя Кръстева Филипова-Димитрова, Иван Николов Костов, Светла
Тодорова Стоянова, Нели Тодорова Мирянова,
Петър Филипов Кръстев, Симеон Богомилов Евтимов, Милан Динев Миланов, Стоилка Асенова
Стоименова, Спас Асенов Иванов, Лато Антонов
Доцев, Траянка Георгиева Янакиева и Снежана
Иванова Боянова като заинтересовани страни по
адм. дело № 3418/2018 г., образувано по жалба на
Тодор Симеонов Цветанов против Заповед № РД15-025 от 17.02.2014 г. на областния управител на
област София. Делото е насрочено за 26.10.2018 г.
от 9,15 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
5544
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 457/2018 г. по описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване са чл. 9, ал. 1, т. 3 и ал. 3,
чл. 11, ал. 1, т. 3, чл. 13, ал. 3, т. 2 и 3 и ал. 4,
чл. 75, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на общинския съвет, постоянните
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Общинския съвет – гр. Костенец. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – п рок у рорът п ри Ок ръж ната
прокуратура – София, протестирал нормативния
административен акт – Христина Лулчева, ведно с
Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският съвет – гр. Костенец,
чрез председателя му.
5561
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 414/2018 г. по описа на съда по
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протест на Окръжната прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.09.2018 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е Наредба № 19 за
рекламно-информационната дейност на територията на община Драгоман. Конституирани страни
в производството са: оспорващ – прокурорът
при Окръжната прокуратура – София, протестирал нормативния административен акт – Йова
Петрова, ведно с Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Драгоман, чрез председателя му.
5562
Административният съд – София област, съобщава, че е образувано адм. дело № 490/2018 г. по
описа на Административния съд – София област,
пети състав, със страни: оспорващ – Окръжната
прокуратура – София, и ответник – Общинският
съвет – гр. Сливница, чрез председателя му, насрочено за разглеждане на 19.09.2018 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 3, ал. 1,
чл. 12, ал. 2, изр. последно, и чл. 15, ал. 1 от
Наредба № 10 за регистрация, стопанисване и
контрол на кучетата в община Сливница. Конституирани страни в производството са: жалбоподател – Окръжната прокуратура – София, и
ответник – Общинският съвет – гр. Сливница,
чрез председатсля му.
5501
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпила жалба, с която са оспорени разпоредбите на чл. 15, ал. 3,
т. 2 от Наредбата за реда за спиране, престой
и паркиране на пътни превозни средства на
територията на община Казанлък, по което е
образувано административно дело № 237/2018 г.
по описа на А дминистративния съд – Стара
Загора, и е насрочено за 27.09.2018 г. от 10,30 ч.
5491
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест против чл. 3, чл. 4, чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 2 и т. 7 – 8 и ал. 2, чл. 11, ал. 4, чл. 13, ал. 2
и чл. 14 от Наредбата за регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на
община Минерални бани, по който е образувано
адм. д. № 538/2018 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 11.07.2018 г.
от 10,20 ч.
5573
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест против чл. 20, ал. 1, т. 3 и чл. 22, ал. 1,
т. 6 от Наредба № 17 за отглеждане на животни
на територията на община Любимец, по който е
образувано адм. дело № 533/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
11.07.2018 г. от 10,20 ч.
5574
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест против чл. 2, ал. 4, чл. 9, ал. 2,
т. 6, чл. 19, ал. 1, т. 6.2 и чл. 76, ал. 4 в частта
относно „упълномощени от него длъжностни
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лица“ от Наредба № 26 за отглеждане на кучета,
за овладяване популацията на безстопанствени
животни на територията на община Димитровград
и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни, по който е образувано адм. д.
№ 512/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 26.09.2018 г. от 10,15 ч.
5545
Брезнишкият районен съд, 1-ви състав, по
гр.д. № 171/2018 г., заведено от Гергана Йорданова
Атанасова, с правно основание чл. 127а от СК
призовава ответника Саид Зайд, с неизвестен
адрес в страната и неизвестен адрес в чужбина,
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на
Районния съд – Брезник, ул. Пролетарска № 4,
за получаване на препис от исковата молба заедно с приложените книжа. Ако не се яви, за да
получи съобщението с книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат
за редовно връчени.
5537
Врачанският районен съд призовава Мария Асунсион Мбанг Бибанг Ояна, родена на
7.11.1985 г., гражданка на Екваториална Гвинея,
с неизвестен адрес, като ответница по гр.д.
№ 1822/2018 г. по описа на РС – Враца, образувано по искова молба от Георги Георгиев Чакалски
по чл. 49 СК, като є указва, че в едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ следва да се яви в стая
115, „Гражданско деловодство“, на Районния
съд – Враца, за да є бъдат връчени преписи от
исковата молба и приложенията към нея, както
и съобщение по чл. 131 ГПК. Указва на ответницата да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, в противен случай всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. В
случай че ответницата отсъства повече от един
месец от адреса, който е съобщила по делото
или на който веднъж е връчено съобщението, е
длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Ако
въпреки обнародването в „Държавен вестник“
ответницата не се яви в съда в посочения срок
за получаване на съдебните книжа, ще є бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5492
Районният съд – Свиленград, гр. колегия, ІІІ
състав, призовава Христон Асенов Митев, роден
на 4.08.1977 г., с последен адрес област Хасково,
община Хасково, с. Тракиец, сега с неизвестен
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството
на съда за получаване на препис от исковата
молба и доказателствата за отговор по чл. 131 от
ГПК по гр.д. № 174/2018 г. по описа на Районния
съд – Свиленград, иск с правно основание чл. 143
СК, заведено от Петя Димитрова Георгиева,
действаща като майка и законен представител
на малолетната Хазан Христонева Митева. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5536
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Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 89
състав, призовава Неджмедин Демич, с неизвестен
адрес в България, в качеството му на ответник
по гр.д. № 74816/2017 г., образувано по предявен
от Павлина Бойкова Величкова иск по чл. 49 от
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
адресат в страната, в противен случай делото ще
се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5502
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 158 състав,
по гр. дело № 25712 по описа за 2018 г. на основание чл. 562 ГПК кани държателя на временно
удостоверение № 073, материализиращо права
върху притежавани 400 бр. акции – обикновени,
поименни, всяка на стойност 1 лв. от капитала
на „Химкомплект – 2000“ – АД, ЕИК 130125466,
издадено на името на Никола Ненов Лалов, да
заяви правата си върху временните удостоверения най-късно в откритото съдебно заседание,
насрочено за 27.06.2018 г., 13,30 ч., когато ще се
разгледа молбата на Никола Ненов Лалов за
обезсилване на ценната книга. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценната книга ще бъде обезсилена. Заповядва да
не се издават акции и да не се извършва плащане
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 27.06.2018 г.,
13,30 ч., за когато да се призове молителят и
„Химкомплект – 2000“ – АД, ЕИК 130125466.
5510
Силистренският окръжен съд обявява, че на
2.03.2018 г. е образувано гр. д. № 59/2018 г. по
описа на СсОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане с правно основание по чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ срещу Диана Недялкова Пейкова
и Божидар Василев Пейков, двамата с постоянен
адрес: Силистра, ул. Бесарабия № 10, за отнемане в
полза на държавата на имущество на обща стойност
440 096,57 лв., както следва:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Диана Недялкова
Пейкова и Божидар Василев Пейков:
– сумата в размер 48 033,53 лв., представляваща иззети парични средства при извършен на
24.01.2012 г. личен обиск на Диана Пейкова;
– сумата в размер 99 761,81 лв., представляваща иззети парични средства при извършено на
24.01.2012 г. претърсване и изземване в семейното
жилище на Диана Пейкова;
– сумата в размер 13 876,64 лв., представляваща
разликата между стойността на иззети юбилейни
монети, златни, сребърни и медни монети при
извършено на 24.01.2012 г. претърсване и изземване в семейното жилище на Диана Пейкова
съгласно съдебнооценъчна експертиза и документално обоснование и деклариран от лицата в
хода на данъчна ревизия разход за придобиване
на юбилейни монети общо в размер 10 448,60 лв.;

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

– сумата в размер 38 452,94 лв., представляваща
стойността на иззети накити и бижута при извършено на 24.01.2012 г. претърсване и изземване в
семейното жилище на Диана Пейкова;
– сумата в размер 2811,60 лв., вложена за
придобиване на юбилейни монети през 2010 г.;
– сумата в размер 981,60 лв., вложена за придобиване на юбилейни монети през 2010 г.;
– сумата в размер 6479 лв., вложена за придобиване на юбилейни монети през 2011 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Диана Недялкова Пейкова:
– сумата общо в размер 5343,47 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от сметка в щ.д. IBAN
BG 37 ВРВІ 71154176938901 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Диана Недялкова Пейкова
и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 32 735,04 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от сметка в щ.д. IBAN
BG 30 ВРВІ 71152176938901 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Диана Недялкова Пейкова
и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 27 767,55 лв., постъпила и впоследствие изтеглена от сметка в щ.д.
№ 800234109273810 в „ОББ“ – АД, с титуляр Диана
Недялкова Пейкова и непреобразувана по други
банкови сметки;
– сумата общо в размер 20 809,06 лв., постъпила и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 33 FINV 91502014920198 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Диана Недялкова Пейкова и непреоб
разувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 48 617,82 лв., постъпила и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 83 FINV 91502014626164 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Диана Недялкова Пейкова и непреоб
разувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 11 605,17 лв., постъпила и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 69 FINV 91502015174563 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Диана Недялкова Пейкова и непреоб
разувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 13 730 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 80 FINV 91502015174559 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Диана Недялкова Пейкова и непреоб
разувана по други банкови сметки;
– сумата в размер 10 139,97 лв., постъпила и
впоследствие изтеглена от разплащателна сметка
в щ.д. IBAN BG 23 PRСВ 92301123494817 в „Прокредит Банк България“ – АД, с титуляр Диана
Недялкова Пейкова и непреобразувана по други
банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Божидар Василев Пейков:
– сумата общо в размер 7019,10 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от сметка в щ.д. IBAN
BG 26 ВРВІ 71152176650301 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Божидар Василев Пейков
и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 6441,98 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 08 FINV 91502014801629 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Божидар Василев Пейков и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 3539,06 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 74 FINV 91502015101335 в „ПИБ“ – АД,
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с титуляр Божидар Василев Пейков и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 8000 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от свободен депозит
IBAN BG 67 FINV 91502015179061 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Божидар Василев Пейков и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 18 006,85 лв., постъпила
и впоследствие изтеглена от разплащателна сметка
IBAN BG 10 FINV 91501016643075 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Божидар Василев Пейков и непреобразувана по други банкови сметки;
– сумата общо в размер 15 944,38 лв., постъпила и впоследствие изтеглена от разплащателна
сметка в щ.д. IBAN BG 96 PRСВ 92301123622610
в „Прокредит Банк България“ – АД, с титуляр
Божидар Василев Пейков и непреобразувана по
други банкови сметки.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 6.11.2018 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ третите заинтересовани лица, които
претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред Силистренския окръжен съд по делото.
5509
Видинският окръжен съд с определение от
28.05.2018 г. по т.д. № 20/2018 г. по описа на ВОС
на основание чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава длъжника и кредиторите на „Видин Ойл“ – ЕООД (в
несъстоятелност), ЕИК 201746510, със седалище
и адрес на управление Видин, ж.к. Вида, бл. 12,
вх. А, ет. 4, ап. 11, за съдебно заседание, което ще
се проведе на 26.06.2018 г. от 11,30 ч. в зала № 13,
ет. 2, в сградата на Съдебната палата – Видин, пл.
Бдинци № 1, във връзка с постъпила молба по
чл. 679 ТЗ от „Обединена българска банка“ – АД.
5474
Софийският градски съд разпуска по иск с правно основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за политическите партии, предявен от Софийска градска
прокуратура, Политическа партия „Национ ално
патриотично обединение“, регистрирана по ф.д.
№ 1816/2000 г. по описа на Софийския градски
съд, с адрес: София, ул. Шипка № 13, партер.
5576

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на сдружение „Волейболно училище „Владимир Николов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 13.07.2018 г. в 10,30 ч. в София, кв.
Овча купел, ул. Месечинка № 7В, при следния
дневен ред: 1. приемане на промени в устава на
сдружението; 2. приемане на промени в състава
на управителния съвет; 3. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в събранието. Регистрацията на участниците ще
започне в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
11,30 ч. при същия дневен ред.
5496
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46. – Управителният съвет на сдружение
„Браншова асоциация полимери (БАП)“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете си на 17.07.2018 г.
в 13,30 ч. на адрес София, ул. Велико Търново
№ 22, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния счетоводен отчет за 2017 г. и доклада
за дейността на сдружението за 2017 г.; проект за
решение – ОС приема годишния счетоводен отчет
за 2017 г. и доклада за дейността на сдружението
за 2017 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през 2017 г.; проект
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2017 г.; 3.
освобождаване на членове на УС и избор на нови
членове на УС; проект за решение – ОС приема
решение за освобождаване на членове на УС и
избор на нови членове на УС; 4. приемане на
програма за дейността на БАП за 2018 г.; проект
за решение – ОС приема програма за дейността
на БАП за 2018 г.; 5. приемане бюджет на БАП за
2018 г.; проект за решение – ОС приема бюджет
на БАП за 2018 г.; 6. актуализиране на членския
състав на „Браншова асоциация полимери“; проект
за решение – ОС приема актуализирания състав
на членовете на сдружението; 7. разни. В случай
че един член на сдружението представлява друг,
упълномощеното лице следва да представи изрично
пълномощно. Не се допуска един пълномощник
да представлява повече от трима упълномощители. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14,30 ч. на
същото място и ще бъде редовно без значение
на представения кворум. Материалите за общото
събрание са на разположение в офиса на сдружението – ул. Велико Търново № 22, София 1504.
5579
1. – Уп ра ви те л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„СПОРТЕН КЛУБ АКАДЕМИЯ ПО КУНГ-ФУ
ТО А ОРАД (СК АКТО)“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на 19.07.2018 г. в 17 ч. в София, кв. Бенковски, пл.
Биримирци, Спортна зала (над р-т „Кестените“),
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на Любомир Райчев Рангелов като
председател на УС; 2. вземане на решение за избор
на нов председател на УС; 3. вземане на решение
за освобождаване на Любомир Райчев Рангелов
като член на УС; 4. вземане на решение за избор
на нови членове на УС; 5. вземане на решение за
отписване на Любомир Райчев Рангелов като член
на сдружението и приемане на нови членове на
сдружението; 6. вземане на решение за изменение
на устава относно промяна на адреса на управление на сдружението; 7. вземане на решение ОС
да възложи правата си по чл. 25, ал. 1, т. 2, 4, 5,
6, 8, 10 и 12 да се упражняват от УС. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. Материалите за ОС са на
разположение на адрес: София, ж.к. Младост 4,
бл. 491, вх. 1, ет. 1, ап. 2. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място при
същия дневен ред.
5578
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален институт по обществени поръчки“
(НИОП) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 20.07.2018 г. в 13 ч. в София, ул. Николай Хайтов № 2, вх. Г, ет. 3, ап. 6, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на
НИОП за периода януари – декември 2017 г.; 2.
приемане на финансовия отчет за приходите и
разходите на НИОП за периода януари – декември 2017 г.; 3. приемане на проектобюджета на
НИОП за периода януари – декември 2018 г.; 4.
промяна в устава; 5. промяна в УС; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в събранието.
Членовете на сдружението, които не могат да
участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6
от устава на НИОП могат да упълномощят член
на сдружението, който да ги представлява.
5531
97. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за рекреация и спорт – Церебра лна пара лиза“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1, 2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
4.08.2018 г. в 13 ч. на адрес София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 38, Национален стадион
„Васил Левски“, вх. 26, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на сдружението през
2017 г.; 2. приемане на нови членове; 3. избор на
нов УС; 4. приемане на промени в устава. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 14 ч.
5549
14. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 27.07.2018 г. в 13 ч. в
Заседателната зала на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, ул. Пловдивско
поле № 6, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2017 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
5569
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„СКЛА Черно море 2005“ – Балчик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
20.07.2018 г. в 10 ч. в Балчик, ул. Иречек № 12,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за приемане и освобождаване на нови членове на
сдружението; 2. вземане на решение за приемане
на промени в устава на сдружението; 3. доклад
за дейността на сдружението за 2017 г., приет от
управителния съвет; 4. одобряване на годишния
финансов отчет за 2017 г., приет от управителния
съвет на сдружението; 5. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет за 2017 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5508
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1. – Георги Христов Гинев – ликвидатор на
СНЦ „Автомобилен спортен клуб СБА – Варна
(в ликвидация)“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 23.07.2018 г. в 15,30 ч.
във Варна, Клуб на автомобилиста „Финал“,
ул. Ян Хунияди № 7, при следния дневен ред: 1.
приемане окончателен ликвидационен баланс и
обяснителен доклад; 2. отчет на ликвидатора;
3. освобождаване ликвидатора от отговорност;
4. решение за заличаване на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 16,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
5453
5. – Управителният съвет на Спортен клуб по
лека атлетика „Атлетик“ – гр. Велики Преслав,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.07.2018 г. в 10 ч. в Спортната зала
вдигане на тежести – ул. Хан Омуртаг № 10, Велики Преслав, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за 2017 г.; 2. приемане на финансово-счетоводния отчет за 2017 г.; 3. избиране на ново
ръководство; 4. промени в устава на клуба. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, след което се
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провежда на същото място, при същия дневен
ред и се счита за законно колкото и членове
да се явят.
5493
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Факел“ – Каварна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 9.08.2018 г. в 17 ч.
в офиса на адрес – Каварна, ул. Дончо Стойков
№ 10, при следния дневен ред: 1. заличаване на
стари членове и приемане на нови; 2. промени
в състава на управителния съвет; 3. промени в
устава на сдружение с нестопанска цел „Факел“;
4. текущи. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
и на същото място в 18 ч., при същия дневен ред.
5494
12. – Управителният съвет на БЖД „Родолюбие – 1872“ – Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
31.07.2018 г. в 17 ч. в залата на къща-музей „Панчо
Владигеров“ – Шумен, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на дружеството
за периода 2014 – 2018 г.; 2. отчет на КС; 3. избор
на нови УС и КС.
5467

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:
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на обявления за концесии – 50 лв.
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тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
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факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
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