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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ,
бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19,
50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г. и бр. 10 от 2018 г.)
§ 1. В глава първа се създава чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Спортни мероприятия са всички публични прояви, които се провеждат на
обществено място и имат спортно-състезателен характер.
(2) Мерките за сигурност и безопасност
при провеждането на спортни мероприятия
са задължение на техните организатори.
(3) Спортните мероприятия могат да бъдат:
1. организирани на общинско, областно,
национално и международно ниво;
2. с висок или с нисък риск от нарушаване
на обществения ред.
(4) Степента на риск от нарушаване на
обществения ред при провеждане на спортно
мероприятие се определя от организатора
на мероприятието и спортната федерация,
администрираща съответния вид състезание,
съвместно с органите на Министерството на
вътрешните работи.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
„(2) Организатори на спортни мероприятия
може да бъдат спортни организации по смисъла на Закона за физическото възпитание и
спорта или други юридически лица.
(3) Администрирането на спортното състезание като част от спортното мероприятие
се извършва от спортна федерация по съответния вид спорт.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 3. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Спортни мероприятия се провеждат само на спортен обект, за който има
издаден акт по реда на Закона за физическото
възпитание и спорта.
(2) Мерките за сигурност и безопасност
за спортни мероприятия, провеждани извън
територията на спортен обект, се съгласуват
между организатора на спортното мероприятие, органите на Министерството на вътрешните работи, други държавни институции,
както и с общината, на територията на която
се провежда спортното мероприятие.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „спортни обекти“
се добавя „привеждат спортните обекти в
съот ветст вие с изиск вани я та по ч л. 47б,
ал. 1 от Закона за физическото възпитание
и спорта и“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отговорникът по сигурността предприема всички необходими действия за прилагане
на мерките за сигурност и безопасност и
гарантира, че техническите системи, оборудването и съоръженията работят ефективно в
деня на провеждане на спортното мероприятие, включително осигурява помещение за
оперативен координационен център.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Отговорникът по сигурността оборудва
помещението за оперативен координационен
център с технически средства, необходими
за управление на силите и средствата по
обезпечаване сигурността и безопасността
на спортното мероприятие и осигуряване на
пожарна и аварийна безопасност и медицинска
помощ, включително при възникване на кризи.
(4) Отговорникът по сигурността уведомява
органите на съответната областна дирекция
на Министерството на вътрешните работи за
мястото, датата и точния час на провеждане
на спортното мероприятие, както и за начина
за неговата охрана.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Организаторите на спортни
мероп ри я т и я оп редел я т р ъковод и т ел по
сигурността и безопасността на спортното
мероприятие, който прилага всички мерки за
гарантиране на сигурността и безопасността
при провеждането му.
(2) Организаторите на спортното мероп ри я т ие ползват п равоспособни лица за
осигуряване на медицинска помощ, пожарна
безопасност и охрана.
(3) Организаторите на спортни мероприятия взаимодействат с полицейските органи:

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

1. в спортния обект – за превенция и предот-
вратяване извършването на правонарушения,
за тяхното пресичане, за възстановяване на
обществения ред, при непосредствена заплаха за живота и здравето на гражданите,
при възникване на инциденти, бедствия и
кризисни ситуации;
2. в спортната зона – за опазване на обществения ред, контрол на достъпа на изградените контролно-пропускателни пунктове;
3. за разкриване извършването на правонарушения;
4. в случаите по чл. 20, ал. 1, т. 2 – 4 от
Закона за противодействие на тероризма.“
§ 6. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Организаторите на спортни
мероприятия предприемат всички необходими
мерки в дните на спортни мероприятия до
територията на спортната зона да се допускат само лица и превозни средства, които
притежават право на достъп.
(2) Правото на достъп до спортни меропри яти я се удостоверява със следните
документи/знаци:
1. входен билет или абонаментна карта;
2. служебен пропуск или акредитация;
3. покана.
(3) Достъпът до спортното мероприятие
се осъществява чрез предоставянето на документ/знак по ал. 2, който персонализира
посетителя. Когато документът/знакът по
ал. 2 не персонализира посетителя, достъпът
до спортното мероприятие се осъществява и
след разчитане на лична карта на посетителя
от скенер за лични документи.
(4) Във входния билет, служебния пропуск
и поканата се отбелязват секторът, блокът и
мястото, както и датата и часът на провеждане
на спортното мероприятие. На входния билет
се изписват забраните към посетителите на
спортни мероприятия съгласно закона.
(5) Документи по ал. 2, т. 1 за спортни
мероприятия, определени като такива с висок
риск от нарушаване на обществения ред, не се
продават на каса в деня на мероприятието, като
организаторите предварително обявяват тази
информация публично. Документите по ал. 2,
т. 1 може да се продават и по електронен път.
(6) Условията и редът за достъп до спортно
мероприятие и за издаване на документите/
знаците по ал. 2 се определят с наредба на
Министерския съвет.
(7) Организаторите на спортни мероприятия предприемат мерки за защита на документите/знаците за достъп срещу подправяне
или повторно ползване, както и за защита
на личните данни на гражданите.
(8) Организаторите на спортни мероприятия, с взаимодействието на собствениците
или ползвателите на спортни обекти, организират съхраняването на личните данни на
гражданите за тримесечен срок и последва-
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щото им заличаване съгласно действащите
нормативни актове.“
§ 7. В чл. 12 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Организаторите на спортни мероприятия осигуряват продажба на входни билети
за привържениците на различните отбори на
отделни каси.
(2) Организаторите на спортни мероприятия предприемат действия за настаняване на
организираните привърженици на различни
отбори в отделни сектори или блокове, като
меж д у тя х се оставя т свободни буферни
зони, разделени с огради. Буферните зони
се определят след съгласуване с органите,
осигуряващи охраната.“
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Ръководителят по сигурността
и безопасността на спортното мероприятие
организира пропускането на привържениците
на различните отбори през различни входове на
спортния обект, като осъществява контрол за:
1. правото на достъп;
2. недопускане влизането на лица и внасянето на забранени предмети и вещества
по чл. 20 и 21;
3. недопускане на лица с наложена принудителна административна мярка забрана
за посещение на спортни мероприятия в
страната и в чужбина.
(2) На територията на спортната зона не
се допускат:
1. лица, които отказват да бъдат проверени;
2. лица без лична карта;
3. лица, които отказват да изпълняват
създадения ред и условия за влизане и пребиваване в спортния обект;
4. лица, в които се открият предмети и
вещества, чието внасяне на територията на
спортната зона и спортния обект е забранено;
5. лица, употребили алкохол или под въздействие на наркотични или други упойващи
вещества, както и такива във видимо неадекватно или агресивно състояние, неможещи
да контролират поведението си;
6. малолетни лица, които не са придружени от родител, настойник или друго лице,
което полага грижи за детето, или от лице
с педагогическо образование, в случаите на
организирано посещение от учебни заведения
или спортни организации;
7. непълнолетни лица до 16 години, които
не са придружени от родител, попечител,
друго лице, което полага грижи за детето,
или от пълнолетен дееспособен придружител, когато спортното мероприятие завършва
след 22 часа;
8. лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на
спортни мероприятия в страната и в чужбина;
9. лица, които извършват нарушения по
чл. 20 и 21.
(3) В случаите на придружаване на малолетно или непълнолетно лице до 16 години
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съгласието на родителя, настойника, попечителя, другото лице, което полага грижи за
детето, и на придружителя се удостоверява с
декларация по образец съгласно приложението.
(4) Едно пълнолетно дееспособно лице
може да бъде придружител на не повече от
три деца до 16 години, освен в случаите на
организирано посещение от учебни заведения
или спортни организации и в случаите, в
които е родител, настойник, попечител или
друго лице, което полага грижи за децата.
(5) При установяване на обстоятелствата
по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 може да се използват
технически средства, за което се съставя
протокол.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „предлагането“ се заменя с „продажбата и предлагането“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Организаторите на спортни мероприятия предприемат мерки за недопускане
продажбата и предлагането на алкохолни
напитки в спортния обект, както и на напитки в твърди опаковки в деня на спортното
мероприятие.“
§ 10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Организаторите на спортни
мероприятия при необходимост осигуряват
доп ъ лни телно тех ни ческо оборудване на
операт и вн и я коорд и на ц ионен цен т ър по
чл. 9, ал. 3.
(2) Организаторите на спортни мероприятия заснемат поведението на зрителите в
спортната зона и спортния обект, като за
целта разполагат видеокамери.
(3) Видеокамерите се разполагат в съответствие с инфраструктурата на спортния
обект, но не по-малко от:
1. една камера за всеки вход/изход;
2. една стационарна и една подвижна камера за всеки сектор; стационарните камери
трябва да заснемат постоянно целия периметър на съответния сектор и да са с технически
параметри, позволяващи персонализирането
на всяка зона и посетител;
3. камери, заснемащи подходите извън
всеки вход/изход, обхващащ спортната зона,
касите и местата за изграждане на контролно-пропускателни пунктове.
(4) Сигналът от видеокамерите се извежда на контролни монитори, разположени
в оперативния координационен център по
чл. 9, ал. 3.
(5) Организаторите на спортни мероприятия уведомяват гражданите чрез информационни табла, поставени на видно място, или
чрез озвучителни уредби за ползването на
видеотехника при охраната на обекта, без да
се уточнява нейното местоположение.
(6) Организаторите на спортни мероприятия унищожават видеозаписите не по-рано
от три месеца след изготвянето им, освен в
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случаите, когато те съдържат данни за извършено престъпление или нарушение по този
закон. За унищожаването се съставя протокол.
(7) Записите се предоставят само за нуждите на органите с функции по противодействие
на престъпността, опазване на обществения
ред и националната сигурност.“
§ 11. В чл. 17а, т. 1 след думата „ръководителя“ се добавя „по сигурността и безопасността“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „знак“ се заменя с „документ/знак“.
§ 13. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) На посетителите на спортни
мероприятия се забранява:
1. влизането в спортния обект с чужд
документ/знак по чл. 11, ал. 2;
2. влизането в спортния обект без лична
карта, с изк лючение на малолетни лица,
както и влизането в места и зони, забранени
за посетители;
3. замърсяване на спортната зона и спортния обект;
4. влизането в спортната зона и в спортния обект, когато са под въздействието на
алкохол, наркотични или други упойващи
вещества, както и когато проявяват агресивно поведение;
5. писане, облепяне или рисуване навсякъде на територията на спортния обект или
по конструкции по пътищата, които водят
към него;
6. носенето на бутилки, включително пластмасови над 500 мл, предмети от чуплив или
особено твърд материал, обемисти предмети
и вещи, чадъри с дълги дръжки, знамена и
транспаранти с дръжки, по-дълги от 1,5 м и
с диаметър по-голям от 1 см, с изключение
на олекотени ПВЦ тръби с размер до 2,5 см.
(2) При установяване на нарушенията по
ал. 1 лицата се отстраняват от територията
на спортната зона и спортния обект.“
§ 14. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла на този закон е
проява, която не съставлява престъпление
по смисъла на Наказателния кодекс и е извършена в спортния обект или в спортната
зона преди, по време или непосредствено
след спортното мероприятие, както и на
отиване или на връщане от спортния обект
във връзка със спортното мероприятие, изразяваща се във:
1. носене на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове,
изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи
обидни квалификации или олицетворяващи
идеологии, обявени за противозаконни;
2. отказ за изпълнение на разпорежданията
на отговорните за спортното мероприятие
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лица, ангажирани със сигурността и безопасността, или на полицейските органи;
3. преодоляването на преградни приспособления, конструкции и съоръжения, намиращи
се в спортния обект или спортната зона;
4. нахлуване на спортния терен;
5. паленето и поддържането на огън;
6. хвърлянето на предмети;
7. носенето на маски и действия за напълно
прикриване на лицето или на части от него,
което затруднява разпознаването;
8. отправянето на ругатни, други неприлични изрази, жестове и поведение, които са
особено вулгарни, както и изрази и скандирания, насаждащи омраза на расова, етническа
или религиозна основа;
9. носенето на оръжие и предмети, които
могат да се използват като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи
или с оцветяващи вещества; сигнални ракети,
взривни устройства, пиротехнически изделия
и други общоопасни средства, отделни техни
съставки; наркотични и други упойващи вещества, както и други вещества и предмети,
които могат да бъдат опасни за живота и
здравето на околните;
10. предизвикване или участие в сбивания;
11. използването на посочените в т. 9 вещи,
предмети и вещества;
12. посегателство над състезатели, съдии,
полицейски органи или други ангажирани с
организацията, със сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо
медицински лица, журналисти, фоторепортери
и оператори;
13. унищожаване или повреждане на чуждо
имущество;
14. използването на знамена, плакати и
транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи,
подтикващи към омраза и насилие, съдържащи
обидни квалификации или олицетворяващи
идеологии, обявени за противозаконни;
15. пребиваване в спортната зона или
спортния обект на лица в срока на наложена
забрана за посещение на спортни мероприятия
в страната и в чужбина.“
§ 15. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) За извършени противообществени прояви по чл. 21, т. 1 – 10 се налага глоба
от 1000 до 2000 лв. и забрана за посещение на
спортни мероприятия в страната и в чужбина
за срок от една до две години.
(2) За извършени противообществени прояви по чл. 21, т. 11 – 15 се налага безвъзмезден
труд в полза на обществото от 60 до 140 часа
или задържане в териториална структура на
МВР за срок от 5 до 15 денонощия, както и
забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от две
до три години.
(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено
повторно, се налага безвъзмезден труд в полза
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на обществото от 60 до 140 часа или глоба от
3000 до 5000 лв., както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в
чужбина за срок от три до 5 години, срокът
на която се присъединява към неизтърпяната
част от същата по вид принудителна административна мярка, ако такава е била наложена.
(4) Когато деянието по ал. 2 е извършено
повторно, се налага безвъзмезден труд в полза
на обществото от 100 до 220 часа или задържане
в териториална структура на МВР за срок от
10 до 25 денонощия, както и забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и
в чужбина за срок от три до 5 години, срокът
на която се присъединява към неизтърпяната
част от същата по вид принудителна административна мярка, ако такава е била наложена.
(5) Когато противообществената проява
е извършена от непълнолетен на възраст от
16 до 18 години, се налага задържане в териториална структура на МВР за срок от 5
до 10 денонощия и забрана за посещение на
спортни мероприятия в страната и в чужбина
за срок от една до две години.
(6) Когато противообществената проява
е извършена от лица, поставени под запрещение, на техните родители, съответно
настойници или попечители, се налага глоба
от 500 до 1500 лв.“
§ 16. В чл. 27, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и видеозаписите и
фотоснимките по чл. 29, ако има такива“.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срок не по-късно от 24 часа от съставянето на акта по чл. 26, ал. 1 началникът
на районното управление на МВР по местоизвършване на нарушението или оправомощено
от него длъжностно лице:
1. издава наказателно постановление и
заповед за налагане на принудителна административна мярка забрана за посещение на
спортни мероприятия в страната и в чужбина
в случаите по чл. 21, т. 1 – 10;
2. внася преписката за решаване от съответния районен съд, като уведомява за това
съответния прокурор:
а) в случаите по чл. 21, т. 11 – 15;
б) когато противообществената проява по
чл. 21, т. 1 – 10 е извършена повторно;
в) когато противообществената проява
по чл. 21 е извършена от непълнолетен на
възраст от 16 до 18 години;
3. изпраща материалите на съответния
п рок у рор за обра зу ва не на на к а зат ел но
производство, когато са налице достатъчно
данни за извършено престъпление;
4. изпраща преписката на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
по настоящия адрес на лицето за налагане
на възпитателни мерки по Закона за борба
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срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, когато нарушителят е малолетен или непълнолетен до
16-годишна възраст;
5. прекратява преписката, когато не са
налице условията за налагане на наказание
и принудителна административна мярка.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят
с „ал. 1, т. 2“.
§ 18. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) В случаите по чл. 30, ал. 1,
т. 1 началникът на районното управление на
МВР по местоизвършване на нарушението
или оправомощено от него длъжностно лице
взема решение въз основа на приложените
към преписката материали.
(2) Наказателното постановление по чл. 30,
ал. 1, т. 1 подлежи на обжалване в тридневен срок от връчването му пред съответния
районен съд по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(3) Издадената заповед за налагане на
принудителна административна мярка подлежи на обжалване в тридневен срок по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 19. В чл. 31, ал. 1 думите „В срока по
чл. 30, ал. 1“ се заменят с „В случаите по
чл. 30, ал. 1, т. 2 в срок не по-късно от 24
часа от съставянето на акта по чл. 26, ал. 1“.
§ 20. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 съдия
от съответния районен съд разглежда препис
ката еднолично, в открито съдебно заседание,
не по-късно от 24 часа от получаването є.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За разглеждането на преписката районният съд уведомява прокурора.“
3. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 3 – 7.
§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението по чл. 33, ал. 1, т. 1 и 4
подлежи на обжалване или протест в срок
до 24 часа о т пос та новя ва не т о м у п ред
съответния окръжен съд на касационните
основания, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Окръжният съд в състав от трима съдии разглежда делото в деня на постъпването
му и се произнася с мотивирано решение,
което е окончателно.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 22. В чл. 35, ал. 2 след думата „решението“ се добавя „или от наказателното
постановление“.
§ 23. В чл. 38, ал. 1 думите „лицата по
чл. 23, ал. 3“ се заменят с „лицето“.
§ 24. В чл. 39 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 и 2 думите „по чл. 23, ал. 3“ се
заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съдията, наложил наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, го заменя
със задържане в териториална структура на
МВР в случаите и за сроковете по чл. 25,
ал. 2 и 4, съответно с глоба в случаите и в
размера по чл. 25, ал. 3.“
§ 25. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Принудителната административна
мярка по чл. 41, т. 1 се налага със заповед
на началника на районното управление на
МВР по местоизвършване на нарушението
или оправомощено от него длъжностно лице
в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1 и с решение
на съдия от съответния районен съд в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 в съответното
производство по глава четвърта, раздел II.“
§ 26. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) За предотвратяване на нарушенията по чл. 7а, ал. 1 и чл. 16 министърът
на младежта и спорта или оправомощено от
него длъжностно лице след съгласуване с
министъра на вътрешните работи може да
спира използването на спортния обект за
провеждане на спортни мероприятия за срок
от един до 6 месеца или до отстраняване на
нарушението. Министърът на младежта и
спорта определя комисия, която да констатира наличието на предпоставки за прилагане
на принудителната административна мярка.
(2) Съгласуването с министъра на вътрешните работи се извършва в тридневен срок
от постъпване на информация в Министерството на младежта и спорта за нарушенията
по чл. 7а, ал. 1 и чл. 16.“
§ 27. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) На организатор на спортно
мероприятие, който не изпълни задълженията си по чл. 8, 10, чл. 11, ал. 1, 3, 5, 7 и 8,
чл. 12, 15, 16 и чл. 17, ал. 1 и 5, се налага
имуществена санкция от 4000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага имуществена
санкция от 7000 до 10 000 лв.
(3) На организатор на спортно мероприятие, който наруши разпоредбите на чл. 7а,
се налага имуществена санкция от 5000 до
10 000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено повторно, се налага имуществена
санкция от 8000 до 15 000 лв.“
§ 28. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отговорник по сигурността, който не
изпълни задълженията си по чл. 9, ал. 2, 3,
4 и 5, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.“
2. В ал. 2 думите „1000 до 2000 лв.“ се
заменят с „2000 до 3000 лв.“.
§ 29. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Ръководител по сигурността и
безопасността на спортно мероприятие, който
не изпълни задължението си по чл. 13, ал. 1
и 2, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
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(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба от 2000 до
3000 лв.“
§ 30. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) Координатор по сигурността
на професионален спортен клуб, който не
изпълни задълженията си по чл. 9а, т. 1 и 2,
се наказва с глоба от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, се налага глоба от 1500 до
3000 лв.“
§ 31. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „или 2“ се заличават;
б) в т. 3 след думата „ръководителя“ се
добавя „по сигурността и безопасността“, а
думите „100 до 300 лв.“ се заменят с „500 до
1000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „200 до 600 лв.“ се заменят с „1000 до 2000 лв.“.
§ 32. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Който в срока на забраната за
посещение на спортни мероприятия в страната
и в чужбина бъде установен на територията на
спортната зона или спортния обект при провеждане на спортни мероприятия, се наказва
с безвъзмезден труд в полза на обществото
или задържане в териториална структура на
МВР съгласно чл. 25, ал. 2 и му се налага
нова принудителна административна мярка
забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от три до
5 години, срокът на която се присъединява
към неизтърпяната част от същата по вид
принудителна административна мярка, ако
такава е била наложена.
(2) На родители или попечители, които
са допуснали лицето, за което отговарят, да
извърши нарушението по ал. 1, се налага
глоба от 500 до 1000 лв.“
§ 33. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 4:
„4. „Маловажен случай“ е всяко нарушение,
при което настъпилите вредни последици от
проявата са несъществени.“
§ 34. Създава се приложение към чл. 13,
ал. 3:
„Приложение
към чл. 13, ал. 3
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и като такъв нося пълна отговорност за детето:
.................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
дата на раждане: ....................................................
Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на настоящата декларация.
Организаторът на спортното мероприятие
е задължен да съхранява тази декларация при
условие на пълна конфиденциалност. При необходимост има право да я предоставя и на други
органи при спазване на разпоредбите на Закона
за защита на личните данни.
гр. ……….........
Декларатор: ………………..
дата …../…./…… г.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 35. Образуваните до влизането в сила
на този закон производства се довършват по
досегашния ред.
§ 36. Параграф 6 относно чл. 11, ал. 3 влиза
в сила една година след обнародването на
този закон в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7363

УКАЗ № 203
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел, приет от 44-то Народно събрание на
26 юли 2018 г.
Издаден в София на 1 август 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

Декларация
Долуподписаният/ата: .....................................
.................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
адрес по л. к.: .............................. …………………………,
дата на раждане: ....................................................

за изменение и допълнение на Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109
от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105
от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 34 и 95 от 2015 г., бр. 62 и 103 от
2017 г. и бр. 15 от 2018 г.)

Декларирам, че съм:
• родител,
• настойник,
• попечител,
• друго лице, което полага грижи,
• придружител – п ъ лнолет но дееспособно
лице,

§ 1. В чл. 4 се създават ал. 7, 8 и 9:
„(7) Най-малко 70 на сто от активите на
дружеството със специална инвестиционна
цел за секюритизиране на недвижими имоти
следва да бъде в резултат на дейността по
ал. 1, т. 2.
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(8) Най-малко 70 на сто от брутните приходи за съответната финансова година на дружество със специална инвестиционна цел за
секюритизиране на недвижими имоти следва
да бъде в резултат на дейността по ал. 1, т. 2.
(9) Изискванията по ал. 7 и 8 следва да са
изпълнени в срок до две години от издаването на лиценз на дружеството със специална
инвестиционна цел за секюритизиране на
недвижими имоти.“
§ 2. В чл. 5, ал. 4 след думата „надзор“ се
добавя „наричана по-нататък „комисията“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „съответно намеренията на дружеството да участва в учредяването или в придобиването на дялове или
акции в специализирано дружество по чл. 22а“.
2. Създава се т. 8:
„8. правила за управление на рисковете, в
случай че дружеството участва в учредяването
или в придобиването на дялове или акции в
специализирано дружество по чл. 22а.“
§ 4. В чл. 8, ал. 2 текстът преди т. 1 се
изменя така: „Членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, както и лицата, оправомощени
да управляват или представляват дружеството
трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими
за управление на дейността на дружеството
и да не са:“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „с изключение
на разплащанията в случаите по ал. 5“.
2. В ал. 4 думите „чл. 28 и“ се заличават.
3. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) В случаите, когато дружеството със
специална инвестиционна цел сключи договор
за кредит с банка, различна от банката-депозитар, разплащанията през банката-кредитор
могат да бъдат в размер не по-голям от определените от банката в договора за кредит
кредитни обороти по разплащателна сметка.
(6) В срок до три работни дни от сключването на договора за кредит дружеството
уведомява комисията и банката-депозитар
относно банката-кредитор. Уведомлението
съдържа най-малко информация за вида,
размера, валутата, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на кредита,
обезпечения и солидарни длъжници, както и
периодите на плащания по лихви и главници.
Дружеството е длъжно да уведоми комисията
и банката-депозитар и за всяко изменение в
договора, което води до промяна в подадената
информация по изречение първо.
(7) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно на всяко тримесечие да
представя на банката-депозитар информация
относно усвояването на кредита и неговото
погасяване.
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(8) Информацията по ал. 7 се предоставя
до 15-о число на месеца, следващ съответното
тримесечие.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Комисията за
финансов надзор“ се заменят с „комисията“;
б) създава се т. 6:
„6. правила за управление на рисковете, в
случай че дружеството участва в учредяването
или в придобиването на дялове или акции в
специализирано дружество по чл. 22а.“
2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов
надзор“ се заменят с „Комисията“.
3. В ал. 3, в текста преди т. 1 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с
„комисията“.
§ 7. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 9:
„9. максималния размер на активите, които ще бъдат инвестирани в специализирани
дружества по чл. 22а;“.
2. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея
думите „Комисията за финансов надзор“ се
заменят с „Комисията“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Комисията за
финансов надзор“ се заменят с „Комисията“;
б) в т. 1 накрая се добавя „или не е извършвало дейността, за която е получило
лиценз повече от 6 месеца“;
в) създават се нова т. 4 и т. 5:
„4. изрично се откаже от издадения лиценз;
5. не е изпълнило приложена принудителна
административна мярка по този закон, Закона
за публичното предлагане на ценни книжа
или актовете по прилагането им;“
г) досегашната т. 4 става т. 6 и се изменя
така:
„6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон, Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти, Регламент (ЕС)
№ 596/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната
злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоу пот реба) и за от м яна на Ди рек т ива
2003/6/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/
ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1
от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Рег
ламент (ЕС) № 596/2014“ или актовете по
прилагането им.“
2. В ал. 2 и 3 думите „Комисията за финансов надзор“ се заменят с „комисията“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) След влизането в сила на решението за
отнемане на лиценза за извършване на дейност
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като дружество със специална инвестиционна
цел на основание ал. 1, т. 4 дружеството може
да продължи да съществува като акционерно
дружество, което е публично дружество по
смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Комисията изпраща
решението на А генцията по вписванията
за заличаване предмета му на дейност като
дружество със специална инвестиционна цел
и на обозначението „акционерно дружество
със специална инвестиционна цел“ или съкращението „АДСИЦ“.“
§ 9. В глава втора се създава чл. 16а:
„Действия, свързани с отнемане на лиценза по искане на дружеството със специална
инвестиционна цел
Чл. 16а. (1) Решение за отказ от издадения
лиценз по чл. 16, ал. 1, т. 4 се взема от общото
събрание на акционерите на дружество със
специална инвестиционна цел с мнозинство
от три четвърти от записания капитал.
(2) При вземане на решение по ал. 1 на
акционерите се представя проект на предложение за обратно изкупуване на акции
съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа само при
условията и по реда на търгово предлагане
по чл. 149б от същия закон.
(3) Дружеството със специална инвестиционна цел е длъжно в срок до 7 работни
дни от провеждане на общото събрание на
акционерите, на което е взето решение по
ал. 1, да поиска от комисията отнемане на
издадения лиценз.“
§ 10. В чл. 17, ал. 2 се създава изречение
второ: „Не подлежат на застраховане земеделските земи по смисъла на чл. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи.“
§ 11. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и
кореспонденция, както и извършването на
други необходими дейности“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност
и кореспонденция, както и извършването на
други необходими дейности на обслужващо
дружество.“
3. Досегашата ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „Комисията за финансов надзор извършва“ се заменят с „Комисията извършва“.
§ 12. В чл. 20 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) Всяка притежавана от дружеството със
специална инвестиционна цел земеделска земя
по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, придобита
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на стойност под 50 000 лв., се оценява в края
на финансовата година 5 години след първоначалното є придобиване и на всеки 5 години
след това, ако стойността є продължава да е
под 50 000 лв. Земеделските земи по изречение
първо могат да се оценяват и съгласно ал. 1.
(4) Земеделските земи, за които съгласно
ал. 3 не се извършва оценка към края на
съответната финансова година, не могат да
надвишават общо 30 на сто от притежаваните
от дружеството със специална инвестиционна
цел земеделски земи.
(5) Земеделска земя, за която съгласно
ал. 3 не е била извършена оценка през пред
ходната финансова година, се оценява преди
продажбата є при условията на чл. 19.“
§ 13. В чл. 21 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими
имоти може да инвестира до 30 на сто от
активите си в специализирани дружества по
чл. 22а, ал. 1.
(5) Дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими
имоти може да инвестира до 10 на сто от
активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи
недвижими имоти.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 3 – 5“.
2. В ал. 4 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 16а, ал. 2“.
§ 15. Създава се чл. 22а:
„Изисквания при учредяване или придобиване на участие в специализирано дружество
с изключителен предмет на дейност
Ч л. 22а. (1) Дру жест во със специа лна
инвестиционна цел за секюритизиране на
недвижими имоти може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или
акции от капитала на търговско дружество
(специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване
на недвижими имоти и вещни права върху
недвижими имоти, извършване на строежи
и подобрения, с цел предоставянето им за
управление, отдаване под наем, лизинг или
аренда и продажбата им, при условие, че
дружеството със специална инвестиционна
цел упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14
от допълнителните разпоредби на Закона
за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) Учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие
в специализирано дружество по ал. 1 се извършва при условията и по реда на чл. 114 и
114а от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, като изключението на чл. 114,
ал. 10 от същия закон не се прилага.
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(3) Специализираното дружество по ал. 1
не може да участва в учредяването или придобиването на дялове или акции от капитала
на други дружества.
(4) Дяловете, съответно акциите от капитала на специализираното дружество по
ал. 1, могат да бъдат притежавани само от
дружества със специална инвестиционна цел
за секюритизиране на недвижими имоти.
(5) Специализираното дружество по ал. 1
може да бъде със седалище в Република
България или в друга държава членка.
(6) Специализираното дружество по ал. 1
може да придобива недвижими имоти на
територията на Република България или на
територията на друга държава членка.
(7) Специализираното дружество по ал. 1
няма право да извършва други търговски сделки по занятие освен посочените в ал. 1 и 10.
(8) Към дейността на специализираното
дружество по ал. 1 се прилагат съответно
разпоредбите на чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 7, 10,
17, 19, 20, чл. 21, ал. 1 и чл. 24 и 26, както
и разпоредбите на чл. 114 и 114а от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа,
като изключението на чл. 114, ал. 10 от същия закон не се прилага.
(9) В случаите, когато недвижимите имоти,
които придобива специализараното дружество по ал. 1, се намират на територията на
друга държава членка, за оценките на тези
имоти се прилагат международни стандарти
за оценяване.
(10) С пец иа л изи ра но т о д ру же с т во по
ал. 1 може да взема банкови кредити само
за придобиване и въвеждане в експлоатация
на недвижимите имоти в размер до 70 на
сто от активите си.
(11) Комисията извършва проверки на
специализираните дружества по ал. 1 при
условията и по реда на чл. 18 и 19 от Закона
за Комисията за финансов надзор.
§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. информация за спазване на изискванията по чл. 4, ал. 7 и 8, чл. 21 и 22а;“
б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея
думите „Комисията за финансов надзор“ се
заменят с „комисията“.
2. В ал. 2, т. 5 и 6 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“.
3. В ал. 3 думите „тримесечните и в годишните си отчети“ се заменят с „6-месечните
и в годишните отчети за дейността си, като
отделен документ“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими
имоти, които притежават дялове или акции
от специализирано дружество по чл. 22а,
представят в 6-месечните и в годишните
отчети за дейността си, като отделен доку-
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мент и финансови отчети за дейността на
специализираните дружества.“
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 16, ал. 4“.
2. В ал. 2 думите „Комисията за финансов
надзор“ се заменят с „комисията“.
3. В ал. 3 думите „Комисията за финансов
надзор“ се заменят с „комисията“, а накрая
се добавя „със същия предмет на дейност“.
§ 18. Член 30 се изменя така:
„Принудителни административни мерки
Чл. 30. (1) Когато се установи, че дружество
със специална инвестиционна цел, членовете на съвета на директорите му или лицата,
оправомощени да управляват или представляват дружеството, с действие или бездействие
нарушават този закон, Закона за публичното
предлагане на ценни книжа и актовете по
прилагането им, решения на комисията или
на заместник-председателя на комисията,
както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или
от заместник-председателя на комисията или
са застрашени интересите на инвеститорите,
се прилагат разпоредбите на чл. 212 – 215 от
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, с изключение на разпоредбите на
чл. 212, ал. 1, т. 4 и 6 от същия закон.
(2) Когато се установи, че обслужващите
дружества, с действие или бездействие нарушават този закон и актовете по прилагането
му, решения на комисията или на заместникпредседателя на комисията, както и когато се
възпрепятства упражняването на контролна
дейност от комисията или от заместник-председателя на комисията или са застрашени
интересите на инвеститорите, се прилага разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
(3) Когато се установи, че специализираните
дружества по чл. 22а, с действие или бездействие
нарушават този закон, Закона за публичното
предлагане на ценни книжа и актовете по
прилагането им, решения на комисията или на
заместник-председателя на комисията, както
и когато се възпрепятства упражняването на
контролна дейност от комисията или от заместник-председателя на комисията или са застрашени интересите на инвеститорите, се прилага
разпоредбата на чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.“
§ 19. Член 31 се изменя така:
„Административнонаказателна отговорност
Чл. 31. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение на:
1. член 17, 25 и чл. 26, ал. 2, се наказва с
глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;
2. член 3, ал. 3, чл. 4, ал. 2, 3, 4 и 5, чл. 5,
ал. 3 и 4, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 12, ал. 1 и чл. 26,
ал. 1, 3 и 4, се наказва с глоба в размер от
4000 до 10 000 лв.;
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3. член 4, ал. 6 – 9, чл. 6, ал. 5 – 7, чл. 9,
ал. 2, 3, 5 – 8, чл. 10, 15, 16а, 18, 19, 20, 21,
22, 22а и 23, се наказва с глоба в размер от
10 000 до 20 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е съответно в двоен размер.
(3) За нарушение по ал. 1 на юридическите
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция, както следва:
1. по т. 1 – от 2000 до 10 000 лв., а при
повторно нарушение – от 4000 до 20 000 лв.;
2. по т. 2 – от 10 000 до 20 000 лв., а при
повторно нарушение – от 20 000 до 40 000 лв.;
3. по т. 3 – от 20 000 до 40 000 лв., а при
повторно нарушение – от 40 000 до 60 000 лв.
(4) При несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по чл. 30
извършителите и допустителите се наказват с
глоба в размер от 2000 до 10 000 лв.
(5) За нарушение по ал. 4 на юридическите
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 4000 до 20 000 лв.
(6) Актовете за констатираните нарушения
се съставят от упълномощени от председателя
на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя
на комисията. Установяването на нарушенията,
издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „Търговския закон“ се заменят с „т. 13 от допълнителните разпоредби
на Закона за публичното предлагане на ценни
книжа“.
2. Създават се т. 6, 7 и 8:
„6. „Системно нарушение“ е налице, когато
са извършени три или повече административни
нарушения на този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за
прилагане на мерките срещу пазарните зло
употреби с финансови инструменти, Регламент
(ЕС) № 596/2014 или актовете по прилагането
им в срок до една година.
7. „Държава членка“ е държава, която е
членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
8. „Международни стандарти за оценяване“
са стандартите, приети от Съвета за международни стандарти за оценяване, Лондон,
Обединеното кралство.“
§ 21. В останалите текстове на закона думите
„Комисията за финансов надзор“ се заменят
с „комисията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Дружествата със специална инвестиционна цел, които са лицензирани и извършват
дейност до влизането в сила на този закон,
привеждат дейността и активите си в съответствие с изискванията му в срок от 18 месеца
от влизането му в сила.
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§ 23. Параграф 8, т. 1, буква „в“ относно
чл. 16, ал. 1, т. 4 влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7365

УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от 44-то
Народно събрание на 26 юли 2018 г.
Издаден в София на 1 август 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.;
изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.;
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от
2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от
2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15
и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от
2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86,
96 и 102 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 61 ал. 2 се отменя.
§ 2. Член 113 се изменя така:
„Искове на и срещу потребители
Чл. 113. Исковете на и срещу потребители
се предявяват пред съда, в чийто район се
намира настоящият адрес на потребителя, а
при липса на настоящ адрес – по постоянния.“
§ 3. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:
„(2) Исковете за обезщетение по Кодекса
за застраховането на увреденото лице срещу
застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни
застрахователи се предявяват пред съда, в
чийто район към момента на настъпване на
застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца,
неговото седалище, или по местонастъпване
на застрахователното събитие.“
§ 4. В чл. 119 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съдебното дирене“ се
заменят с „първото по делото заседание“.
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2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Възражение за неподсъдност на делото
по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може
да се прави от ответника най-късно в срока
за отговор на исковата молба и да се повдига
служебно от съда до приключване на първото
по делото заседание.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заварените до влизането в сила на този
закон съдебни производства се довършват по
досегашния ред, независимо от промяната на
подсъдността.
§ 6. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59
и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103
от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) в чл. 144 думите
„с изключение на чл. 61, ал. 2“ се заличават.
§ 7. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105
от 2016 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 50 навсякъде думите „1 септември
2018 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.
2. В § 52, ал. 5 думите „1 септември 2018 г.“
се заменят с „1 януари 2020 г.“.
3. В § 54 думите „1 септември 2018 г.“ се
заменят с „1 януари 2020 г.“.
§ 8. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1 и 6, които влизат в сила
от 1 септември 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7366

УКАЗ № 205
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, приет
от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г.
Издаден в София на 2 август 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91
от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34
от 2006 г., бр. 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106
от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55
и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.,
бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от
2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от
2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58,
63, 92, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава т. 63:
„63. „Драфт сървей“ е метод за измерване
на тежестта на натовареното карго чрез изчисляване на разликите в нивото на определени
точки „drafts“ на външната страна на корпуса
на плавателния съд преди и след натоварване
или преди и след разтоварване.“
§ 2. В чл. 38, ал. 2 числото „152“ се заменя
с „233“.
§ 3. В чл. 103в се създават ал. 3 и 4:
„(3) За целите на прилагане на ал. 1 измерването на кокс и въглища на пристанище,
включително чрез съоръжение за временно
или митническо складиране, се извършва само
при внос или въвеждане на територията на
страната, както следва:
1. на местата за въвеждане в съответния
обект чрез метод „драфт сървей“ от независима инспектираща организация, притежаваща
акредитация, за което се съставя съответният
документ;
2. на местата за извеждане от съответния
обект със средство за измерване и контрол
на маса.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на
лицето, вместо измерване чрез метод „драфт
сървей“, се допуска използването на средство
за измерване и контрол на маса.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и
99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23,
30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105
и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г.,
бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92,
96 и 97 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.) в чл. 92,
ал. 3, т. 3 пред думите „Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020“ се добавя „на системи и съоръжения в изпълнение на проекти
по Приоритетни оси 1 и 2 на“.
§ 5. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2, който влиза в сила от 1
октомври 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7364
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12
от 27 юли 2018 г.

по конституционно дело № 1 от 2018 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 Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание на 27 юли 2018 г. конституционно
дело № 1/2018 г., док ла двано от съди ята
Кети Маркова.
Делото е образувано по искане на петчленен състав на Върховния административен съд
(ВАС), който, упражнявайки правомощията
си по чл. 150, ал. 2 от Конституцията, е сезирал Конституционния съд за установяване
на противоконституционност на разпоредбата
на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт
(ЗСВ) (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.; посл.
изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018 г.), според
която: „В 9-месечен срок от приключване на
предходната конкурсна процедура с решение
на съответната колегия на Висшия съдебен
съвет (ВСС) и при наличие на освободена
длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на ВСС приема решение за
назначаване на следващия по ред кандидат в
конкурса за повишаване или за преместване,
получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър „5,00“.“
В иска нет о се под д ърж а, че оспорената
разпоредба е в противоречие с принципите,
установени в чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1 и чл. 6,
ал. 2 от Конституцията.
ВАС е сезиран с касационна жалба против Решение № 8551 от 3.07.2017 г. по адм. д.
№ 2572/2017 г. по описа на ВАС, с което е
отхвърлено оспорването на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба
№ 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и
за избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт, приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 5
от 9.02.2017 г. (ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г.), понататък за краткост „Наредба № 1“.
С определение от 22.01.2018 г. по адм. д.
№ 8592/2017 г. на ВАС, първа колегия, петчленен състав, прието с мнозинство от гласовете
на трима от съдиите, е спряно производството
по делото и е внесено искане до Конституционния съд за установяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 193, ал. 6
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ЗСВ. Двама от членовете на съдебния състав
са подписали акта с особено мнение.
Разпоредбата от Наредба № 1, която е предмет на оспорване пред ВАС, гласи: „Разпоредбите на глава трета, раздел IV се прилагат по
отношение на всички конкурси, приключили
по досегашния ред. За тях срокът от 9 месеца
по чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт
се брои от деня на встъпване в длъжност на
последния назначен кандидат.“ Тя препраща
към чл. 193, ал. 6 ЗСВ и към глава трета от
раздел IV от Наредба № 1, съдържащ единединствен чл. 43, който в своята алинея първа
възпроизвежда разпоредбата на чл. 193, ал. 6
ЗСВ. Според вносителя оспорената пред него
подзаконова разпоредба е по приложението
на чл. 193, ал. 6 ЗСВ, който счита за противоречащ на Конституцията.
Мнозинството от състава на ВАС намира, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ не
съответства на принципа за върховенството
на закона, който характеризира правовата
държава, нарушава и принципа на равенството на кандидатстващите за повишаване или
преместване за свободни длъжности съдии,
прокурори и следователи. Излагат се и аргументи, че се създава привилегия в полза на
съдии, прокурори и следователи, които са
получили оценка „5,00“ и не са се класирали
за заемане на длъжностите в проведения конкурс, което не съответства на декларираната
цел на ЗСВ за повишаване чрез конкурс на
най-добрите от явилите се кандидати. Поддържа се, че чрез попълване на местата по
реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ липсва основание
за обявяване на следващ конкурс, с което
се накърнява правото на кариерно развитие
на магистратите; липсата на ограничение на
броя на освободените места, които могат да
се заемат по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ, може
да доведе до обявяването на нов конкурс след
продължителен период; създава се неравнопоставеност между кандидатите в различни
„предходни конкурси“, тъй като в някои случаи
може да има освободени длъжности в рамките
на срока по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, а в други – не;
създават се предпоставки за съществуването
на паралелни режими за повишаване и преместване на магистрати.
С определение от 27.03.2018 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и като заинтересувани институции
в производството по делото са конституирани:
Народното събрание, Министерският съвет,
министърът на правосъдието, Върховният
касационен съд, Върховният административен
съд, главният прокурор, Националната следствена служба, ВСС, Комисията за защита от
дискриминация и Висшият адвокатски съвет.
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Отправена е покана да представят писмени становища по делото до: Асоциацията на
българските административни съдии, Съюза
на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите
в България, Камарата на следователите в
България и Съюза на юристите в България.
Да представят писмени правни мнения са
поканени следните изтъкнати специалисти:
проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги
Близнашки, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р
Пламен Киров, проф. д-р Екатерина Михайлова и доц. д-р Масис Хаджолян.
От заинтересуваните институции и организации по делото са представили писмени
становища: Министерският съвет, министърът
на правосъдието, Върховният касационен съд,
главният прокурор, Националната следствена
служба, ВСС, Висшият адвокатски съвет, Камарата на следователите в България и Съюзът
на юристите в България.
Според Националната следствена служба и
Камарата на следователите в България искането е основателно, тъй като уредбата създава
предпоставки за избирателното є прилагане – спрямо конкретен кандидат или спрямо
конкретен случай. Ограничават се правата
на магистрати, които не са взели участие в
съответния конкурс, тъй като попълването
на свободните бройки в съответния орган на
съдебната власт препятства за относително
неопределен период от време провеждането
на следващи конкурси.
Срещу уважаването на искането на вносителя са изразили становище: Министерският
съвет, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, главният прокурор,
ВСС, Висшият адвокатски съвет и Съюзът на
юристите в България. Изложени синтезирано,
в обобщен вид, съображенията им се свеждат
основно до следното: Атакуваната разпоредба
на чл. 193, ал. 6 ЗСВ, като запазва конкурсното начало, създава възможност за преодоляване на крайни ситуации на непрекъснато
обявяване на конкурси. Обезпечаването на
нормалното функциониране на органите на
съдебната власт в тези случаи не може да се
постигне чрез института на командироването,
до който следва да се прибягва само при реална необходимост – възпрепятстване на съдия
да изпълнява длъжността си и невъзможност
той да бъде заместен от друг съдия от същия
съд. Възприетото разрешение не засяга правото на кариерно развитие на магистратите,
доколкото намира приложение само спрямо
освободените в 9-месечен срок от приключването на предходна конкурсна процедура
места в съответния орган на съдебната власт.
Изтъква се още, че въведеното с оспорената норма правило не е дискриминационно,
а е проява на съобразена с Конституцията
законодателна целесъобразност, която постига

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

гъвкаво и своевременно попълване на кадрови
дефицити, възникващи при освобождаване на
длъжности, за заемането на които се използват резултатите от вече проведен конкурс.
Посочените заинтересувани институции и
организации подчертават също, че текстът
на чл. 193, ал. 6 ЗСВ е ясен и недвусмислен
и не създава паралелни режими за кариерно
израстване на магистратите.
От поканените изтъкнати специалисти от
науката и практиката писмено правно мнение
е представил доц. Масис Хаджолян. Според
него с въведените назначения без нов конкурс
се създават условия за субективизъм в този
процес на реализация и развитие на кадрите.
Доц. Хаджолян приема, че с допускане на такъв пробив като изключение от генералното
конкурсно решение се нарушава принципът
на равенство на кадрите пред закона.
Останалите конституирани страни и специалисти не са депозирали писмени становища
по искането.
Конституционният съд обсъди доводите
в искането, с което е сезиран, изложените в
него съображения, становищата на страните
и релевантната правна уредба.
Оспорената разпоредба на чл. 193, ал. 6
ЗСВ е нова – създадена е през 2016 г. със
Закона за изменение и допълнение на ЗСВ
(ДВ, бр. 62 от 2016 г.), в сила от 9.08.2016 г.
Действалите до този момент предходни редакции на чл. 193 ЗСВ предвиждат различен
подход за попълване на свободните места в
органите на съдебната власт въз основа на
извършено класиране при проведен конкурс.
Цел на новата уредба по чл. 193, ал. 6 ЗСВ,
така както е дефинирана от вносителя, видно
от мотивите към законопроекта, е институтът
на командироването да не се използва за заобикаляне на общия установен в закона ред за
кариерно израстване на съдиите, прокурорите
и следователите.
Важно е да се изтъкне, че открояваща се,
съществена характеристика на съдебната власт
в системата на разделените власти е нейната
самостоятелност и обособеност от другите
две. Сред конституционните характеристики, установени в чл. 117 от Конституцията,
значението на независимостта на съдебната
власт е решаващо. Единствено по отношение
на съдебната власт нейната независимост е
изрично прогласена на конституционно ниво
(чл. 117, ал. 2, изречение първо). И това е
така, защото независимостта на съдебната
власт има ключово значение за осъществяване на правораздавателната дейност като
основна нейна конституционна функция (вж.
Решение № 3 от 2015 г. по к.д. № 13/2014 г.).
Съдебната власт осъществява правосъдната
функция на държавата и от това произтича
необходимостта от конституционни гаранции
за нейната независимост.
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Във второто изречение на чл. 117, ал. 2 от
Конституцията изрично е регламентирано,
че при осъществяване на своите функции
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и
следователите се подчиняват само на закона.
Налице е гаранция с конституционен ранг на
тяхната независимост при осъществяване на
правораздаването, т. е. когато те изпълняват
функциите си, реализирайки по този начин
п ра воза щ и т ната фу н к ц и я на д ърж а вата.
Независимостта на съдиите, проку рорите
и следователите е обсъждана и изяснена в
различните є аспекти в редица решения на
Конституционния съд (напр. Решение № 6 от
1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г.; Решение № 3 от
1998 г. по к.д. № 1 от 1998 г.; Решение № 11 от
1998 г. по к.д. № 10 от 1998 г.; Решение № 1
от 1999 г. по к.д. № 34 от 1998 г.).
В своята практика Конституционният съд
последователно поддържа позицията, че двете
изречения във втората алинея на чл. 117 от
Конституцията представляват обективиран
израз на конституционното установяване на
независимостта както на осъществяващите
правораздаването, така и на цялата система,
т.е. на съдебната власт (Решение № 11 от
2002 г. по к.д. № 18/2002 г.). Така независимостта на съдебната власт се разполага на
две нива: първо, независимост от другите
власти (принципът за разделение на властите,
но и взаимодействието помежду им) и второ,
независимост на отделния съдия, прокурор,
следовател при изпълнение на функциите му.
Независимостта на съдиите, прокурорите и
следователите е необходимата конституционна предпоставка, за да бъде съдебната власт
ефективна и безпристрастна, защото само
тогава тя ще изпълни същностното си предназначение – да защитава правата и законните
интереси на гражданите, юридическите лица
и държавата. Пряко отношение към независимостта, разглеждана в този индивидуален
аспект, има въпросът за заемането на длъжностите в системата на съдебната власт, респ.
за преместване, повишаване, уволняване.
Воден от разбирането, че най-добрата защита
за съдийската независимост, било тя външна или вътрешна, може да бъде осигурена
от ВСС, конституционният законодател му
е възложил реализирането на комплекс от
правомощия, свързани с осъществяване на
кадровата политика в съдебната власт. Освен
в аспекта на изречение второ на чл. 117, ал. 2
от Конституцията независимостта на съдебната власт е осигурена и гарантирана и чрез
създаването на отделен, самостоятелен орган,
вътрешен за съдебната власт, на който е възложена дейността по селекцията на кадрите
(Решение № 1 от 1999 г. по к.д. № 34/1998 г.).
До петата поправка на Конституцията съдиите, прокурорите и следователите, с изключение на главния прокурор и председателите
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на ВКС и ВАС, се назначаваха, повишаваха,
понижаваха, преместваха от длъжност с решение на ВСС. Със Закона за изменение и
допълнение на Конституцията от 2015 г. (ДВ,
бр. 100 от 18.12.2015 г.) се извърши преструктуриране нa BCC, който беше разделен на
две колегии – съдийска и прокурорска (вкл.
следователи), всяка от които съобразно своята
професионална насоченост да осъществява
съответните кадрови правомощия спрямо
съдиите, прокурорите и следователите.
Така очертаните конституционни положения, предназначени да гарантират независимостта на съдебната власт, имат своето
развитие в законодателството. Важно е изрично да се подчертае, че този извод следва
от принципната разпоредба на чл. 133 от
Конституцията. Последната безусловно, ясно
и недвусмислено предвижда организацията и
дейността на ВСС, на съдилищата, на прокурорските и следствените органи, статутът
на съдиите, прокурорите и следователите,
условията и редът за тяхното назначаване
и освобождаване от длъжност, както и за
осъществяване на тяхната отговорност да се
уреждат със закон, т. е. очертаният кръг от
въпроси, свързани със същностните характеристики на съдебната власт, няма собствена
разгърната конституционна уредба, а по силата на изричното конституционно възлагане
става предмет на законодателно уреждане.
Водещо начало в контекста на посоченото
по-горе, заложено и концептуално развито в
специалния закон – Закона за съдебната власт,
е, че при повишаване или преместване на
свободни длъжности в съдебната власт съответната колегия на ВСС провежда конкурси
(чл. 189, ал. 1 ЗСВ). Именно това е избраният
от законодателя модел, който той е намерил
за необходим, подходящ и целесъобразен, за
да удовлетвори конституционните изисквания
към съдебната власт.
В този смисъл е ясно, че няма конституционно изискване въобще за организиране
и произвеждане на конкурси в органите на
съдебната власт. В случая не става дума за
пропуск на конституционния законодател, а
за типична проява на т. нар. рамково нормиране в конституционноправната сфера. На
конституционно равнище се уреждат елементите и обхватът на основните функции на
държавата, които подлежат на последващо
детайлиране със закон.
В случая е налице конкретно проявление
на обсъж дания модел – правомощието да
уреди условията и реда за попълване на овакантена длъжност в орган на съдебната власт
е предоставено на законодателя. Оттук следва,
че оспорената уредба е израз единствено на
законодателна целесъобразност, която има своите основания и граници в конституционния
принцип за независимост на съдебната власт.
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Конституционното изискване за независимост
на съдиите, прокурорите и следователите ще
бъде удовлетворено, когато на законово ниво
е заложен и се прилага надежден и ефективен
механизъм за вътрешнослужебна селекция
при преместване и повишаване на кадрите
въз основа на ясни правила и процедури.
Нормата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ не може
да бъде разглеждана и оценявана по друг
начин освен като своеобразно продължение
на една легитимна конку рсна процеду ра.
Този извод следва от систематичното място
на оспорената разпоредба в ЗСВ – в раздел
IIа „Конкурс за повишаване в длъжност и за
преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт. Избор на
административни ръководители в органите
на съдебната власт“, и е част от специалните
законови материалноправни и процедурни
изисквания, уреждащи финализирането на
конкурсните процедури. Тя е предназначена
да осигури законов регламент в хипотезата
на попълване на част от освободените в
съответния орган на съдебната власт места
чрез нормирането на изрични, конкретни
правила. Става дума за предварително обявен и проведен конкурс по един предвидим,
справедлив и еднакъв за всички участници в
него начин. В този смисъл, като предвижда
овакантената длъжност да се заеме от следващия по ред кандидат, участвал в проведен
конкурс за повишаване или за преместване и
получил крайна оценка не по-ниска от много
добър „5,00“, оспорената разпоредба създава
необходимите гаранции за възможностите
за професионално развитие и израстване на
съдиите, прокурорите и следователите.
Атакуваната норма на чл. 193, ал. 6 ЗСВ
идва да удовлетвори евентуално възникнала
в 9-месечен срок от приключване на пред
ходна конкурсна процедура обективна потребност от заемане на овакантена длъжност
в орган на съдебната власт. Възприетото от
законодателя разрешение е предпоставено
от легитимна и конституционно оправдана
цел – да се предвиди надежден и работещ
механизъм за преодоляване на евентуални
кадрови дефицити в системата на съдебната
власт. Това е така, защото нормалното функциониране на нейните органи е онази търсена
и необходима предпоставка за постигане на
конституционното изискване за ефективна
защита на правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата.
В този смисъл целта на обсъжданата уредба е
изцяло в унисон с основната конституционна
функция на съдебната власт по чл. 117, ал. 1
от Конституцията.
Дължимата съдебна защита на правата на
гражданите, юридическите лица и държавата
като част от конституционните функции на
съдебната власт се намира в пряка връзка
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с принципа на нейната независимост. Корелацията между независимостта на съдебната
власт като цяло и независимостта на всеки
отделен съдия, прокурор и следовател несъмнено изисква кадровото обезпечаване
на всеки орган на съдебната власт да се
извършва въз основа на такава селекция на
кадрите, която да има за резултат повишаване
на най-добрите – тези, показали най-високи професионални резултати и нравствени
качества. По този начин, за да удовлетвори
така формулираната легитимна цел, законодателят е избрал конкурсното начало като
средството, необходимо за постигането є. В
случая това начало е допустимо, оправдано,
подходящо и оптимално в условията на демократичното управление.
Действително конкурсите за повишаване
или за преместване в орган на съдебната власт
са път за кариерно израстване на съдиите,
прокурорите и следователите като едно от
специфичните проявления на правото им на
труд. Кариерното израстване обаче не може да
се третира нито като конституционно право,
нито има приоритет пред необходимостта
своевременно да се запълват освободени
места в органите на съдебната власт, защото
поначало защитата на правата и свободите
на всички членове на обществото предполага
създаването на такава законова уредба, която
да гарантира всички аспекти на ефективното
и безпрепятствено функциониране на съдебната власт. Ето защо кариерното израстване
не може да бъде защитено като самоцел, и
то от характер да дерогира целия комплекс
от нормативно скрепени средства, развиващи
конституционните основи на съдебната власт.
По същество атакуваната уредба поначало не прегражда възможността за участие в
конкурс по реда на раздел IIа от глава девета
на ЗСВ. С изрично визирания 9-месечен срок
след провеждане на конкурсна процедура за
повишаване, респ. преместване, изрично са
очертани темпоралните граници на предвидения в нормата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ ред
за запълване на вакантни длъжности. След
изтичането на този срок и при ново овакантено място в орган на съдебната власт на
общо основание се обявява и провежда нова
конкурсна процедура.
Съпоставката между срока по чл. 193, ал. 6
ЗСВ и времето, необходимо за организиране и
произвеждане на нов конкурс за повишаване
или за преместване до окончателното му финализиране, с оглед и на правната възможност
за съдебно обжалване от заинтересованите
лица показва, че е постигнат нужният в тази
хипотеза баланс между водещото конкурсно
начало и своевременното преодоляване на
кадровите дефицити, възникващи при освобождаване на длъжности в органите на
съдебната власт.
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В искането се излагат съображения за
накърняване на принципа за равенство пред
закона, състоящо се в създаване на привилегия в полза на конкретни съдии, прокурори
и следователи, които са получили оценка не
по-ниска от „5,00“ и не са се класирали за
заемане на определения брой длъжности в
проведения конкурс.
Равенството на гражданите пред закона е
изведено като конституционен принцип, който
стои в основата на гражданското общество и
държавата (Решение № 14 от 1992 г. по к. д.
№ 14/1992 г.). То е формулирано още и като
основно право на гражданите (Решение № 10
от 2016 г. по к.д. № 3/2016 г.). Равенството
на гражданите пред закона по смисъла на
чл. 6, ал. 2 от Конституцията означава равенство пред всички нормативни актове, като
признаците за недопускане на ограничения
на правата и предоставяне на привилегии
са посочени изчерпателно: раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход,
религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено
положение, имуществено състояние. Налице
е гаранция срещу необосновано разширяване
на основанията за недопускане ограничения
на правата на гражданите или за предоставяне
на привилегии (Решение № 14 от 1992 г. по
к. д. № 14/1992 г.).
Оспорената нормативна уредба не нарушава конституционния принцип за равенство
в посочения смисъл, тъй като почива върху
ясни правила, които намират приложение
спрямо всички съдии, прокурори и следователи. Конкурсите за повишаване или преместване в длъжност са отворени към всички,
които отговарят на законовите изисквания.
Тези изисквания са обективиран израз на
възприетия подход и изградените критерии
на законодател я за п рофесиона лизма на
участниците в съответния конкурс. Поради
това те не представляват неравно третиране, защото признакът професионализъм не
е между изчерпателно изброените в чл. 6,
ал. 2 от Конституцията социални признаци
за недопускане на ограничение на правата.
От друга страна, именно професионалните
и нравствените качества на кандидатите са
предмет на оценка в конкурсните процедури
и следователно те не могат да бъдат еднакви
за всички.
Постигането на оценка не по-ниска от много добър „5,00“ като условие за повишаване
или преместване на участвалите в проведената
конкурсна процедура също е важен показател
и измерител на тяхната професионална подготовка, качества и квалификация. В своята
практика Конституционният съд последователно е поддържал, че правото на едно лице
да заема определена длъжност не е абсолютно
по своя характер и следователно подлежи на
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различни ограничения от обективен и субективен характер. Такива ограничения могат
да произтичат от различни конституционни
ценности и принципи, например закрилата
на правата или законните интереси на други
лица (чл. 57, ал. 2 от Конституцията), закрила
на здравето на гражданите (чл. 52 от Конституцията), гарантиране на квалифицирана
правна защита (чл. 56 от Конституцията) и
др. Разпоредбата на чл. 6 от Конституцията не забранява на държавата да изисква
наличието на определена квалификация по
предварително определени от законодателя и
приложими в еднаква степен спрямо всички
кандидати критерии (Решение № 18 от 1997 г.
по к.д. № 12/1997 г.), какъвто е именно настоящият случай.
Принципът за равенството, на който се
позовава вносителят, означава равенство на
гражданите пред закона, като законът може
за едно и също право или задължение да
предвижда диференциация. Това обаче не води
до извод за нарушаване на посочения конституционен принцип, когато диференциацията
се основава на определен критерий и на него
отговарят всички от една група субекти (вж.
Решение № 4 от 2014 г. по к. д. № 12/2013 г. и
Решение № 6 от 2010 г. по к. д. № 16/2009 г.).
Конституционният съд последователно се
придържа към разбирането за равенството
пред закона като относителна, а не абсолютна равнопоставеност, както се приема и
в съвременната конституционноправна доктрина и практика (Решение № 5 от 2017 г.
по к. д. № 12/2016 г.). В правовата държава
законодателят е обвързан да урежда сходните
случаи по еднакъв начин, а различните – по
различен начин. Само така може да се гарантира равенството пред закона и да се осигури
справедливост в обществото (Решение № 3 от
2013 г. по к.д. № 7/2013 г.).
Спрямо кандидатите в различни „предходни конкурси“, проведени за един и същ
орган на съдебната власт, получили крайна
оценка в конкурсната процедура не по-ниска
от много добър „5,00“, не са налице сравними
сходни обстоятелства, както се поддържа в
искането, за да се възприеме твърдението за
неравнопоставеност между тях. Конкурсите,
в които те са участвали, са проведени по
различно време, за различен брой вакантни
длъжности и с различен по брой класирани
кандидати, които отговарят включително на
изискването за крайна оценка. Идентично е
положението и при съпоставката със случаите на въобще неучаствали в конкурсната
процедура съдии, прокурори и следователи.
Несъстоятелно би било да се поддържа, че се
нарушават правата на някого в рамките на
конкурсна процедура, в която той не участва.
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Правната възможност за участие в конкурс
няма конституционен ранг. Тя е обвързана
от предпоставките, визирани единствено в
закона, включително по критерия време, и
се отнася за всички.
Атакуваната разпоредба не създава и привилегии по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България. Не може
да се говори за привилегировано положение
на лицата, които се назначават по реда на
чл. 193, ал. 6 ЗСВ, тъй като те са участвали
на общо основание в конкурс за повишаване
или преместване пред същия орган наред с
първоначално к ласираните, поради което
тяхното последващо назначаване е отново
проявление на водещото според действащия закон конкурсно начало. Процедурата
по обявяване, провеждане и финализиране
на конкурс за повишаване в длъжност и за
преместване на съдия, прокурор и следовател
в органите на съдебната власт има своята
нормативна опора в ЗСВ и последващо детайлно развитие в цитираната Наредба № 1
и е еднаква спрямо всички. Идентично е
положението и с изискванията, които законът въвежда към кандидатите, които също
са еднакво приложими по отношение на
всички. Изключена е всякаква привилегия
въз основа на някой от признаците, посочени
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Назначават
се кандидати, получили оценка не по-ниска
от много добър „5,00“, което ги нареж да
измежду най-добрите участвали в конкурса
кандидати. Нещо повече, всеки участник в
конкурсната процедура изначално е наясно с
всички условия на конкурса, включително и
за възможността при наличието на определени
обстоятелства да се ползва от възможността,
предвидена по чл. 193, ал. 6 ЗСВ.
Подобен подход, макар разглеждан в доста
по-широк план, при който овакантено място
се заема от следващия по ред кандидат, съвсем
не е чужд на правната ни система. Така при
предсрочно прекратяване на пълномощията
на народен представител, член на Европейския парламент от Република България или
общински съветник Изборният кодекс предвижда попълването на овакантения мандат от
следващия в листата кандидат по силата на
решение на компетентния орган (Централната
или общинска избирателна комисия).
Аналогично на възприетото в чл. 193, ал. 6
ЗСВ разрешение се съдържа и в Закона за
държавния служител (ЗДСл), който също като
ЗСВ регламентира конкурсното начало като
основно положение на кадровата селекция.
Когато в едногодишен срок се освободи заета
въз основа на конкурс длъжност или друга
длъжност със същите функции, органът по
назначаване издава акт за назначаване на
следващия класиран кандидат (чл. 10д, ал. 12
във връзка с ал. 11 ЗДСл). Тук законодателят
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дори не поставя и изискването за получена
крайна оценка от проведения конкурс, съдържащо се в ЗСВ.
Освен това оспореното законодателно разрешение следва да се разглежда и в контекста
на цялостната концепция на конкурсното начало по начина, по който тя е уредена в ЗСВ.
Възприетият от законодателя централизиран
модел на организация на конкурсите наред
с регламентираната в закона императивна
последователност на обявяването и провеждането им в посока от по-горестоящите към
по-ниските по степен органи на съдебната
власт (чл. 188 – 189 във връзка с чл. 179 и
180 ЗСВ) предпоставя извода, че правните
възможности на съответната колегия на ВСС
да обявява конкурси за всеки отделен случай
на възникнала кадрова необходимост и по
всяко време са силно редуцирани. Очевидно
е, че нормата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ се вписва
в избрания от законодателя конкретен модел на конкурсното начало, заложен в ЗСВ,
осигурявайки бързо, оперативно и гъвкаво,
но същевременно справедливо решение, при
равни възможности за всички участници в
конкурсните процедури.
Когато упражнява контрола по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията, Конституционният съд всякога държи сметка за крайния ефект
и последиците от своите решения – преустановяване действието на норма, която противоречи на Конституцията, или потвърждаване
на конституционосъобразността є (Решение
№ 12 от 2014 г. по к. д. № 10/2014 г.).
В тази връ зка Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
отчита, че алтернативите на възприетото в
чл. 193, ал. 6 ЗСВ разрешение за запълване
на овакантено място в органите на съдебната
власт в 9-месечния срок от приключването
на предходен конкурс са командироването на
съдии, прокурори, следователи или запазване
на възникналото състояние на кадрова необезпеченост на конкретен орган на съдебната
власт, т.е. работа в намален състав. Характерно за първата процедура е, че тя е поставена изцяло в правомощията на съответния
административен ръководител, който взема
всички решения еднолично и по свое усмотрение, и за разлика от конкурсната тя не е
снабдена със същите гаранции за обективност,
прозрачност и безпристрастност, присъщи на
конкурсите за повишаване или преместване.
Нещо повече, ако тази алтернатива намери
приложение, налице е открита и напълно
реална възможност за заобикаляне и дори
за дерогиране на конкурсното начало. Това
е така, защото при действащия ЗСВ (чл. 227,
ал. 2 във връзка с ал. 1) при съгласие на съдия,
прокурор, следовател същият може да бъде
командирован на незаета щатна длъжност
без каквото и да е ограничение във времето.
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В противовес, оспорената норма осигурява
използването в един непродължителен срок
на ресурса на проведен цялостен конкурс,
приключил пред същия орган.
Втората алтернатива е безсмислено да бъде
коментирана. Ясно е, че кадровата необезпеченост на който и да е орган на съдебната власт
неминуемо би създала, а в течение на времето – и задълбочила, проблема с осигуряване
на качествено и справедливо правораздаване
в разумен срок.
С въвеждането на конкурсното начало
се цели избягване именно на субективизма при назначаването и повишаването на
кадрите в съдебната система. Спецификата
на конкурсите осигурява прецизна и обективна оценка на професионалните качества
на кандидатите от съответните конкурсни
комисии, формирани по правилата на ЗСВ,
предвид участието в тях на действащи съдии,
прокурори, следователи.
Класирането на кандидатите става в съответствие с уредените в чл. 192 и 193 ЗСВ
критерии съобразно оценката на техните
нравствени качества и професионална компетентност. Постановяването на окончателния
акт, с който приключва процедурата по провеждане на конкурса, е от изключителната
компетентност на съответната колегия на
ВСС в съответствие с конституционните є
правомощия. При вземане на решението си
кадровият орган не е задължително обвързан
с предложенията на своите помощни органи.
Освен че проверява наличието или липсата
на формалните критерии на закона, той се
произнася и по съществения въпрос – дали
кандидатът притежава необходимите професионални и нравствени качества, за да бъде
повишен или преместен.
Така очертаните характеристики на законодателната уредба на конкурсното начало
налагат извода, че оспорената разпоредба
на чл. 193, ал. 6 ЗСВ в максимална степен
гарантира независимостта на съдиите, прокурорите, следователите, тъй като осигурява
тяхното повишаване чрез механизмите на
един публичен конкурс, в който те са показали високи резултати. В същото време тя
предлага един разумен и балансиран изход
при необходимост от своевременно запълване на овакантени в рамките на един точно
фиксиран, не продължителен срок длъжности
в конкретен орган на съдебната власт. Важно
е изрично да се подчертае, че тук поначало
става дума за възникване на кадрова ситуация
с характер на извънредна, оставаща извън
регулярното планиране, която несъмнено
трябва да бъде преодоляна. Последното е
наложително с оглед осъществяване целите
на правосъдието – съдебната власт следва да
е в състояние, позволяващо є пълноценно да
изпълнява конституционните си функции.
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Заст ъпеното в искането разбиране, че
норма лното фу нк ц иони ране на органи те
на съдебната власт може да бъде осигурено
чрез командироване, не държи сметка и за
същностните отлики в правния статус на командированите и на назначените чрез конкурс
съдии, прокурори, следователи, разглеждани
включително в аспекта независимост.
Сезиращият субект поддържа също, че
разпоредбата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ не съответства на принципа на правовата държава
и изиск ва п розрач нос т, п ред ви д и мос т и
последователност в законодателната уредба. В практиката на Конституционния съд
принципът на правовата държава присъства
в два аспекта: формален и материален (напр.
Решение № 1 от 2005 г. по к.д. № 8/2004 г.).
Като взе предвид съдържанието, очертано от
съвременната правна доктрина и конституционната практика в понятието за правова
държава в материален и формален смисъл,
предвид и на релевираните в искането основания за противоречие с чл. 4, ал. 1 от
Конституцията, Конституционният съд не
установи вътрешна несъгласуваност или противоречие в уредбата на ЗСВ, които да засягат принципи и ценности от конституционен
порядък и да предпоставят обявяването на
оспорената разпоредба за противоконституционна като несъответна на изискването за
правна сигурност. Идеята на законодателя,
обективирана в текста на чл. 193, ал. 6 ЗСВ,
е ясна и цели освободените места да бъдат
преимуществено попълвани не от командировани съдии, прокурори, следователи, а
трайно от такива, непосредствено следващи
класираните в рамките на вече проведен
конкурс, получили оценка минимум много
добър „5,00“.
Това законодателно разрешение се вписва
напълно във философията на закона в неговата цялост, от която е проникнат правният
режим на кариерното израстване на кадрите в
органите на съдебната власт – институтът на
командироването да не се използва за заобикаляне на конкурсното начало, гарантиращо
справедлив кариерен растеж по обективни и
предвидими правила и при прозрачна процедура. Командироването в случаите на незаети
длъжности представлява извънредна и крайна
форма за преодоляване на кадрови дефицит в
органите на съдебната власт, до която следва да се прибягва само по изключение и за
кратко време.
Въз основа на изложеното дотук Конституционният съд прие, че искането на петчленния състав на ВАС за установяване на
противоконституционност на разпоредбата на
чл. 193, ал. 6 ЗСВ е неоснователно, поради
което следва да бъде отхвърлено.
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Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за
Конституционен съд Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на петчленен състав
на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на
разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г.;
посл. изм. и доп., бр. 49 от 12.06.2018 г.).
Съдия Стефка Стоева е подписала решението с особено мнение.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Стефка Стоева
по конституционно дело № 1 от 2018 г.
Подписвам решението с особено мнение
по следните съображения:
Независимостта на съдебната власт, както е прието и в мотивите на решението, е
същностна характеристика на всяка правова
и демократична държава и основен принцип
на Конституцията на Република България
(чл. 117, ал. 2, предл. първо). Кадровото развитие на съдиите, прокурорите и следователите от назначаването до освобождаването от
длъжност е един от най-важните елементи на
тази независимост.
Основната функция на Висшия съдебен
съвет е кадровата. Съгласно вложения от
конституционния законодател замисъл в разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от Конституцията
той има за своя основна задача да гарантира
независимост та на съдебната власт, като
назначава, повишава, понижава, премества
и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите.
Установеният в Закона за съдебната власт
(ЗСВ) начин за назначаване на съдиите, прокурорите и следователите е провеждането на
конкурс, чрез който би следвало да се гарантира, че всички те ще се избират, преместват
и повишават според професионалните им
качества, знания и опит.
Поначало конкурс се провежда, когато има
свободна длъжност или за такава длъжност,
която предстои да бъде освободена. Поради
това и разпоредбата на чл. 188, ал. 1 ЗСВ
задължава административните ръководители в срок до 30 септември на предходната
година да уведомят съответните колегии на
Висшия съдебен съвет за длъжностите, които
се очаква да се освободят през следващата
година. Конкурсът се провежда при спазване
на определени законови процедури и приключва за всички участници в него с избора на
спечелилия кандидат. В случая конкурсът за
назначаване и повишаване на съдии, прокурори
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и следователи би следвало да приключва с
постановяването на решение по чл. 193, ал. 3
ЗСВ, с което съответната колегия на Висшия
съдебен съвет повишава или премества съдия,
прокурор или следовател в съответния орган
на съдебната власт.
По силата на оспорената разпоредба на
чл. 193, ал. 6 ЗСВ по съображения за своевременно попълване на свободните места в
съдебната власт в действителност на практика
се осигурява възможност Висшият съдебен
съвет да абдикира от изпълнение на кадровото си правомощие, независимо че правомощията на държавните органи са право, но
и задължение.
Кадровото обезпечаване на органите на
съдебната власт би следвало по силата на
закона да почива на принципа на плановостта. На свой ред плановостта позволява
осигуряването на финансовата и кадровата
сигурност на съдебната власт. С разпоредбата
на чл. 193, ал. 6 ЗСВ се въвежда друг ред за
назначаване и повишаване на съдии, прокурори и следователи, който не само не почива
на този принцип, а понякога го заобикаля.
Съдиите, прокурорите и следователите,
които се назначават по реда на оспорената с
искането разпоредба, са участници в приключила конкурсна процедура. По този начин се
допуска за неопределен продължителен период
от време назначаване без нарочен конкурс на
длъжности, които не са били заявени и включени в конкурса, което само по себе си е и
нарушение на принципа за правова държава
по силата на чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
С чл. 193, ал. 6 ЗСВ се допуска конституционно нетърпимо противоречие с принципа
за правовата държава във формален смисъл.
Създава се вътрешна колизия в законодателството, у реж дащо стату та на съдиите,
прокурорите и следователите, а оттам – и
затруднения в правоприлагането, израз на
което е и отправеното искане.
Правната сигурност, стабилността и предвидимостта са характеристики на правовата
държава (вж. Решение № 1 от 27.01.2005 г. по
к. д. № 8/2004 г.; Решение № 4 от 11.03.2014 г. по
к. д. № 12/2013 г.; Решение № 3 от 8.07.2008 г.
по к. д. № 3/2008 г.). Плановостта е аспект,
проявление на принципа за правната сигурност и стабилност в дейността на органите
на съдебната власт.
Правовата държава във формален смисъл
изисква ясно и недвусмислено съдържание на
правните понятия. Оспорената разпоредба на
чл. 193, ал. 6 ЗСВ е неясна, поради което дава
възможност за назначаване и повишаване в
органите на съдебната власт непланово и без
конкурси за период, значително по-дълъг от
девет месеца, тъй като не е дефиниран началният момент, от който тече този срок. Тази
законодателна неяснота относно понятието
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„приключване на конкурсна процедура“ създава възможност за превратно и противоречиво
прилагане на закона. В резултат на това вместо
законоустановеният деветмесечен срок да тече
от решението по чл. 193, ал. 3 ЗСВ за избор
на спечелилите конкурса съдии, прокурори и
следователи той започва да тече от приемането
на нарочно решение от съответната колегия
на Висшия съдебен съвет, което става едва
на първото заседание на съответната колегия
след встъпване в длъжност на последния назначен кандидат (в този смисъл е чл. 43, ал. 2
от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
издадена от Висшия съдебен съвет). По този
начин поради включване в конкурсната процедура и времето за съдебно обжалване, и
времето за назначаване на кандидатите на
практика следващият конкурс може да бъде
обявен след повече от три години.
В решението се акцентира върху факта,
че всички съдии, прокурори и следователи
могат да участват в конкурса и че те са
поставени при едни и същи условия. Това е
вярно – допуснатите до участие в конкурса
съдии, прокурори и следователи са равнопоставени. Но оспорената разпоредба не се
отнася до тях – тя допуска неравно третиране
в групата на кандидатите да заемат свободна
длъжност в органите на съдебната власт, които
към датата на провеждане на конкурса нямат
нужния юридически стаж и прослужени години на конкретната длъжност. Всички съдии,
прокурори и следователи, които в рамките на
срока за подаване на документи за участие в
обявен конкурс за конкретни длъжности не
отговарят на изискванията, няма да могат
да участват в своевременно проведен нов
конкурс за заемане на бъдещи освободени
длъжности за необосновано дълъг период
от време, независимо че отговарят вече на
законовите изисквания. Така, като се отчете
минимално необходимият срок за провеждане
на конкурсната процедура и като се добавят
към него срокът по чл. 193, ал. 6 ЗСВ, срокът за обжалване по чл. 187 ЗСВ и срокът
за приемане на решение за приключване на
конкурсната процедура, се създава възможност за недопускане до конкурс за заемане
на свободна длъжност на иначе отговарящи
на всички законови изисквания и желаещи
да я заемат съдии, прокурори и следователи.
Така възможността за кариерно израстване и
реализация на тези потенциални кандидати
се ограничава за несъразмерно продължителен период от време, който далече надхвърля
предвидения от законодателя срок. По този
начин се допуска неравенство, основано на
признак възраст и придобит стаж, за заемане
след проведен конкурс на съответна длъжност
в органите на съдебната власт.
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Така създаденото неравенство накърнява
и възможността за кариерно развитие като
проявление на правото на труд по чл. 48,
ал. 1 от Конституцията, тъй като засегнатите
съдии, прокурори и следователи дори не се
допускат до конкурс за желаната длъжност.
Не на м и ра м у бед и т ел н и арг у мен т и в
подкрепа на тезата, че е налице обективно и
разумно оправдание за създаването на това
неравенство при повишаване и преместване.
Дори да се приеме, че бързината и икономията
са такива в случая, то те не са в отношение
на пропорционалност с използваните средства – повишаване и преместване без конкурс и недопускане на кандидати, които към
момента на освобождаване на длъжността
отговарят на всички законови изисквания. С
оспорената разпоредба на чл. 193, ал. 6 ЗСВ по
никакъв начин не се препятства практиката
за командироване при необходимост на съдии,
прокурори и следователи. Опорочаването на
конкурсното начало не е адекватно средство
за избягване на командироването. Съществуват други ефективни средства за преодоляването на несъвършенствата на уредбата
на командироването, които не ограничават
по такава степен конституционните права на
съдии, прокурори и следователи, които биват
лишени от право да заемат след участие в
конкурс определени длъжности.
Принципът на правовата държава по чл. 4,
ал. 1 от Конституцията изисква съразмерност
на въведеното със закон ограничение на правата, каквото е правото на равенство пред
закона. Принципът за пропорционалност е
съставна част от този за правовата държава (в
този смисъл са Решение № 14 от 4.11.2014 г. по
к. д. № 12/2014 г. и Решение № 1 от 27.01.2005 г.
по к.д. № 8 от 2004 г.), който принцип, според
мен, в случая с чл. 193, ал. 6 ЗСВ не е спазен.
Поради това намирам, че разпоредбата
на чл. 193, ал. 6 ЗСВ противоречи на чл. 4,
ал. 1, на чл. 6, ал. 2 и на чл. 48, ал. 1 от
Конституцията.
Наред с това в практиката си Конституционният съд приема, че в областта на
правата следва да тълкува Конституцията
в съответствие с международните договори, по които Република България е страна
(вж. Решение № 15 от 21.12.2010 г. по к. д.
№ 9/2010 г., Решение № 3 от 4.05.2011 г. по
к.д. № 19/2010 г.). Разпоредбата на чл. 193,
ал. 6 ЗСВ противоречи на чл. 1 от Конвенция
№ 111 относно дискриминацията в труда и
професиите от 1958 г. на Международната
организаци я на т руда, коя то не доп уска
изключване, което води до неравенство във
„възможностите или в третирането в областта
на труда и професиите“.
Конституционен съдия:
Стефка Стоева
7416
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РЕШЕНИЕ № 13
от 27 юли 2018 г.

по конституционно дело № 3 от 2018 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 Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание на 27 юли 2018 г. конституционно
дело № 3/2018 г., докладвано от съдията Анастас Анастасов.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 4, предложение първо от Конституцията на
Република България (Конституцията).
Делото е образувано на 8.02.2018 г. по
инициатива на 75 народни представители от
44-то Народното събрание. Конституционният
съд е сезиран с искане да се произнесе за
съответствието на сключения от Република
България на 21.04.2016 г. международен договор – Конвенция на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие (Конвенцията), съставен
на 11.05.2011 г. в град Истанбул, с Конституцията преди ратификацията му.
Народните представители изтъкват „социалната и обществена значимост на Конвенцията, големият публичен интерес и високата
степен на политическа анга ж ираност на
обществото“, които са ги мотивирали да сезират Конституционния съд. Вносителите на
искането излагат, че в Народното събрание са
постъпили и продължават да постъпват както
положителни, така и отрицателни становища
относно Конвенцията. Според народните представители в отрицателните становища се поддържа, че чрез този международен договор се
въвеждат понятия, несъвместими с българския
обществен ред и непознати в националната
ни правна система, като съдържанието, което
се влага в разпоредбите на Конвенцията, е
различно от общоприетото и традиционното.
Според вносителите в повечето от изразените
отрицателни становища основните доводи за
несъответствие с Конституцията са във връзка с разпоредбите на чл. 3, буква „в“, чл. 12,
§ 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията и употребените в тях изрази: „… „социално изградени
роли“, „стереотипни роли“, както и терминът
„джендър“, като обективни елементи от съдържанието на понятието „пол“…“, в смисъл
съвместими ли са с Конституцията, в това
число и с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от
Основния закон в контекста на дефиниране
на „трети пол“ и създаване на възможност за
сключване на еднополови бракове.
Вносителите посочват още, че съпоставката
на използваните в Конвенцията термини и
изрази със съдържанието на конституционните разпоредби и преценката по същество
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за съответствие на целите, съдържанието и
характера на Конвенцията с Конституцията е
от компетентността на Конституционния съд
в контекста на това, дали и доколко изпълнението на произтичащите от Конвенцията
задължения за Република България е съвместимо с Конституцията на страната.
С определение от 20.03.2018 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество
и е конституирал заинтересувани институции
по делото, поканил е неправителствени организации и изтъкнати специалисти от науката
и практиката, на които е предоставил възможност да представят писмени становища
и правни мнения.
От конституираните институции становища
са представили президентът на Република
България, министърът на външните работи,
министърът на правосъдието, министърът на
здравеопазването и Държавната агенция за
закрила на детето.
В становището на президента на Република
България е застъпено виждането, че Конвенцията съдържа понятия и изрази с неясен
смисъл, което дава основание за различни
и противоречиви тълкувания, създава предпоставки за натоварването на тези понятия
и изрази с „допълнителни“ значения отвъд
познатото им и утвърдено съдържание, но
преди всичко – отвъд ядрото от ценности
на българската Конституция. Според президента натоварването на понятието „пол“
със социалните характеристики, използвани
в Конвенцията, не е в съответствие с ясното
разбиране, съдържащо се в Конституцията,
за равенството между мъжа и жената, за
идентифициране на личността като мъж или
жена (чл. 6, ал. 2 от Конституцията), за доб
роволния съюз (брак или не) между мъжа и
жената, за семейството, на което е поверено
отглеждането и възпитанието на децата, за
особената закрила от държавата на жената
майка (чл. 46 и чл. 47, ал. 2 от Конституцията).
Министърът на външните работи счита,
че „понятията, нормите и режимът на Конвенцията са в пълно съответствие с конституционните принципи, норми и традиции“.
Прави общ преглед на действащото българско
законодателство и на съществуващите международноправни ангажименти и стига до
заключението, че понятията „gender“, „социално изградени роли“ и „стереотипни роли“,
заимствани от социологията, не са нови нито
за международноправната доктрина, нито за
вътрешното право на Република България.
Министърът посочва, че в контекста на Конвенцията терминът „gender“, базиран на двата
пола, мъжки и женски, отчита съществуването
на социално конструирани роли, поведения,
дейности и характеристики, които определено
общество счита за подходящи за жените и за
мъжете. Излага още, че Обяснителният доклад
към Конвенцията изрично посочва, че терминът „gender“ не е предназначен да замести
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понятията „жени“ и „мъже“, а Конвенцията
си служи и с понятието за биологичен пол
(„sex“), което показва, че понятията „gender“ и
„sex“ имат самостоятелно значение. По отношение на задълженията, които ще възникнат
за Република България от ратификацията
на Конвенцията след влизането є в сила, в
становището се поддържа, че те са изцяло
свързани с конкретизиране на мерките по
превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие в контекста на реализиране на равенството между половете.
В становището на министъра на правосъдието се излага позицията, че Конвенцията изцяло съответства на Конституцията и поставя
най-напред задължението за предотвратяване
и борба с насилието срещу жени в по-широката рамка за постигане на равнопоставеност
между жените и мъжете.
В становището си по делото министърът
на здравеопазването не заема конкретна позиция. От една страна, счита, че не възникват
проблеми относно разбирането на понятието „пол“, както и относно прилагането на
посочените от вносителите разпоредби на
чл. 3, буква „в“, чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от
Конвенцията, тъй като основен признак за
определяне на предоставяната с Конвенцията
защита е полът, и то не друг, а единствено
възможните женски и мъжки пол, съответстващи на тяхното биологично определяне
така, както е възприето и от Конституцията,
българския правен ред и българската съдебна
практика. От друга страна, според министъра
проблем би имало при прилагането на чл. 3,
буква „б“, чл. 4, § 3, чл. 12, § 3, при които има
отклонение от принципа за биологичните два
пола – мъжки и женски. Приема, че поради
така вложения смисъл в посочените, а и в
други разпоредби на Конвенцията и липсата
на яснота по отношение на използвани в тях
категории има основание за поставянето на
въпроса дали и доколко изпълнението на
произтичащите от Конвенцията задължения
за Република България би било съвместимо
в някои части с Конституцията.
В становището на Държавната агенция за
закрила на детето се поддържа, че рамковият
характер на Конвенцията следва да се има
предвид при преценката за съответствието є
с Конституцията, като е погрешно за целите
на тази преценка да се използва само българският превод, който е неточен в редица
пунктове, включително в определенията на
основни понятия. Заема позицията за необходимост от ратифициране на Конвенцията и
съответствието є с Конституцията.
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото са представили
неправителствените организации: Фондация
„Български адвокати за правата на човека“,
Фондация „Асоциация Анимус“, Сдружение
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„Алианс за защита от насилие, основано на
пола“, Фондация „Български фонд за жените“
и Институт за модерна политика.
Фондация „Български адвокати за правата на човека“ застъпва становището, че
Конвенцията съответства на разпоредбите и
духа на Конституцията, както и на действащото законодателство за защита от домашно
насилие в България.
Фондация „Асоциация Анимус“ намира, че
Конвенцията съответства на Конституцията
и не влага нищо по-различно от смисъла, в
който се използва „пол“ в българската Конституция, Закона за равнопоставеност на
жените и мъжете или Закона за защита от
дискриминация.
Сдружение „Алианс за защита от насилие,
основано на пола“ застъпва становището, че
разпоредбите на Конвенцията съответстват на
Конституцията, не съдържат непознати в правната ни система понятия, които да са различни
от общоприетите и традиционните и които да
са несъвместими с българския обществен ред,
както и че изпълнението на произтичащите
от Конвенцията задължения за Република
България е съвместимо с Конституцията.
Фондация „Български фонд за жените“
заема категоричната позиция, че Конвенцията
съответства на Конституцията и макар да
изисква изменения на българското законодателство в редица сфери, не предполага никакви
изменения на Основния закон. Излага, че упот-
ребеното в чл. 3, буква „в“ от Конвенцията
понятие е преведено неправилно просто като
„пол“, а в действителност дефиницията се отнася до термин, който обозначава социалните,
а не биологичните измерения на пола и по
никакъв начин не засяга предефинирането
на биологичния пол, и който неправилен
превод е довел до обърквания в преводите
и на други ключови термини, като „насилие
над жените, основано на пола“ в чл. 3, буква
„г“, „идентичност, основана на пола“ в чл. 4,
§ 3, „нестереотипни роли на пола“ в чл. 14,
§ 1 от Конвенцията.
Институтът за модерна политика счита,
че Конвенцията не съответства на Конституцията, тъй като чл. 3, буква „в“ и чл. 4,
§ 3 от Конвенцията нарушават принципа на
правната сигурност, който е съставен елемент
на правовата държава, защото съдържат понятия и изрази, чието съдържание не е ясно,
точно и недвусмислено, с което се създава
непредвидимост на правните последици и на
правния ред; чл. 12 и 14 от Конвенцията не
съответстват на чл. 32, ал. 1, чл. 47, ал. 1 и 2
от Конституцията, както и на достойнството
на личността като фундаментална конституционна ценност, прогласена в преамбюла на
Конституцията; философията на Конвенцията
не съответства на принципа на равенството
и равното третиране на жените и мъжете,
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доколкото се фокусира не върху самото противоправно социално явление – насилието срещу
интимния партньор и в семейството – а се
основава на идеята, че „жените по правило са
жертви, а мъжете по правило са насилници“.
Писмено правно мнение са изразили проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров и
проф. д-р Даниел Вълчев.
Проф. д-р Пенчо Пенев привежда доводи
за несъответствие на Конвенцията с установената с Конституцията на Република България
правна система. Според него, когато става дума
за „пол“, българската Конституция разбира
биологическата му характеристика – полът
е биологически детерминиран и човешкият
индивид е мъж или жена. Според проф. д-р
Пенев възприемането на друга същност, друга
характеристика за понятието „пол“ ще доведе
до недопустими противоречия, тъй като ще
има две паралелни и взаимно несъвместими
същности на едно и също понятие, едното
от които различаващо се от конституционно
установеното. Проф. д-р Пенев обосновава и
несъответствие на чл. 14 от Конвенцията с
чл. 47, ал. 1 от Конституцията. Поддържа, че
Конвенцията възприема възпитателен подход,
включващ държавата „на всички образователни равнища“, и призовава за активно участие
и на други възпитателни структури, както и
неправителствените организации и медиите,
което е в несъответствие с чл. 47, ал. 1 от
Конституцията, който възлага възпитанието
на родителите, а не на държавата или на
неправителствения сектор.
Проф. д-р Пламен Киров поддържа мнението, че Конвенцията в отделни свои текстове
не съответства на конституционни принципи
и норми от българския Основен закон, както и влиза в остър конфликт с българската
конституционна идентичност. Според проф.
д-р Киров чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от
Конвенцията не съответстват на принципа на
правовата държава, доколкото евентуалното
им влизане в сила за Република България би
породило правна несигурност и стълкновение
с българската конституционна идентичност,
тъй като съдържат понятия („gender“, „gender
identity“), които са чужди на българската конституционна и правна система, които нямат
ясно, точно и общоприето правно съдържание
и които биха създали опасни за правната ни
система последици. Проф. д-р Киров излага
още, че чл. 12 и 14 от Конвенцията „контрастират“ на съдържанието на чл. 32, ал. 1 и на
чл. 47, ал. 1 и 2 от Конституцията, тъй като
предизвикват недопустима намеса в личния
живот на гражданите, като задължават българската държава да предприеме мерки за
промени в социалните и културните модели
на поведение на българските граждани с цел
да се изкоренят „стереотипни роли за мъжете
и жените“, без последните по какъвто и да е
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начин да са свързани с насилствени действия,
дискриминационно поведение или каквито и
да са други противоправни актове. В същото
време се предвижда груба намеса на държавата, нарушаваща правата и отговорностите
на родителите, закрепени в Основния закон,
при възпитанието на децата.
Проф. д-р Даниел Вълчев счита, че разпоредбите на чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от
Конвенцията не съответстват на принципа на
правовата държава, прокламиран в преамбюла
и в чл. 4 от Конституцията. Според проф. д-р
Вълчев ратифицирането на Конвенцията би
довело до включването в българския правен
ред на акт, който съдържа понятия с неясен
смисъл, съотношение и обем и влизащи в
противоречие с вече установени в законодателството и съдебната практика понятия.
Излага още, че е налице и предпоставяне
на допълнителни права и на допълнителна
закрила на лица, които са определени не по
обективни критерии, а в зависимост от техни
твърдения относно собствените им вътрешни
преживявания. С оглед на което счита, че
чл. 1, 2 и 3 от Конвенцията не съответстват на
принципа на равенство, прокламиран в чл. 6
от Конституцията. Проф. д-р Вълчев привежда
и доводи за несъответствие на разпоредбите
на чл. 12, § 1 и чл. 14, § 1 от Конвенцията с
разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от Конституцията.
Конституционният съд намира за уместно
най-напред да се спре на някои основни моменти от процеса по създаване на Конвенцията
и на нейните съществени характеристики като
международноправен инструмент за борба с насилието над жени и домашното насилие, които
са от значение за по-нататъшните разсъждения
за произнасянето по същество на искането.
Съгласно Конвенцията автентичният текст
на договора е на английски и френски език, като
двата текста имат еднаква сила. Преценката
на Конституционния съд в производството по
чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от Конституцията за съответствието на сключения
международен договор с Конституцията преди
ратификацията му следва да се извърши въз
основа на превода на текста на Конвенцията
на български език, който е представен по
делото от Министерския съвет на Република
България. Върху този текст на български език
ще се проведат парламентарните дебати при
внасяне на законопроект за ратификация в
Народното събрание, този текст ще бъде обнародван в „Държавен вестник“ след евентуалното ратифициране на Конвенцията и въз
основа на него произтичащите задължения
от меж ду народни я договор за Република
България ще бъдат изпълнявани от страна
на държавата (определение от 23.10.1997 г. по
к. д. № 15/1997 г.).
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Противодействието срещу насилието над
жените е въпрос от фундаментално значение
за Европа и част от основните европейски
ценности. От 90-те години Съветът на Европа
и по-специално неговият Управителен комитет
за равенство между жените и мъжете (Steering
Committee for Equality between Women and
Men – CDEG) полага последователно усилия
в подкрепа на защитата на жените от насилие. Първата цялостна стратегия за превенция на насилието над жени е приетата през
2002 г. Препоръка „Rec(2002)5“ на Комитета
на министрите към страните членки относно
защитата на жените от насилие. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е заела
твърда политическа позиция срещу всички
форми на насилие срещу жени, като е приела
редица резолюции и препоръки относно различните форми на насилие срещу жени. През
2008 г. Комитетът на министрите на Съвета
на Европа създава Специалната комисия за
предотвратяване и борба с насилието срещу
жени и домашното насилие (Ad Hoc Committee
on Preventing and Combating Violence Against
Women and Domestic Violence – CAHVIO) с
мандат за разработване на правнообвързващи
стандарти, които да покриват тези две области – насилието срещу жени и домашното
насилие. През 2011 г. усилията на Съвета на
Европа завършват с изработване на проект за
конвенция, подготвен от CAHVIO, с цел да се
гарантира защитата на жените от всички форми
на насилие и да се предотврати, преследва и
премахне насилието над жени и домашното
насилие (чл. 1, § 1, буква „а“ от Конвенцията).
Конвенци ята на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие е първият всеобхватен
меж дународен договор, който има за цел
да създаде стандарти, въз основа на които
държавите да хармонизират вътрешното си
законодателство в тази материя. Конвенцията
изрично определя насилието срещу жените
като нарушение на правата на човека и форма
на дискриминация срещу жените. Тя включва конкретни разпоредби, които имат за цел
насърчаване на равенството между половете
и статуса на жените в обществото. От тези
правно обвързващи задължения (чл. 4, 6, 12
и 14) се очаква да дадат нов тласък за постигането на равнопоставеност между жените и
мъжете на национално равнище и да се укрепи
обща цел за недискриминация срещу жените.
Конвенцията разширява кръга на признаците
за недопускане на дискриминация и предприема подход на основано на пола разбиране на
насилието над жени и домашното насилие.
Успоредно с провежданата от Съвета на
Европа политика за защита на жените от насилие, основано на пола, и за недискриминация
срещу жените Съветът на Европа в редица
свои актове призовава държавите – членки
на Съвета на Европа, изрично да забранят
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дискриминацията, основана на „полова идентичност“ („gender identity“), в националното си
антидискриминационно законодателство, както
и да включат проблема с човешките права на
„трансджендър лицата“ („transgender people“)
в обхвата на действието на националните
институции за правата на човека, с изрично
позоваване на признака „полова идентичност“
като форма на дискриминация срещу жените.
През 2010 г. Комитетът на министрите на
държавите – членки на Съвета на Европа,
приема Препоръка CM/Rec(2010)5 относно
мерките за борба срещу дискриминацията
въз основа на сексуалната ориентация или
половата идентичност. Съгласно Препоръката
държавите – членки на Съвета на Европа,
следва да предприемат подходящи мерки за
гарантиране на цялостно правно признаване
на смяната на пола на дадено лице във всички
области на живота, по-специално като се даде
възможност за промяна на името и пола в
официалните документи по бърз, прозрачен
и достъпен начин. Държавите членки следва
да предприемат всички необходими мерки, за
да гарантират, че след като смяната на пола
е завършена и законно призната, правото на
лицата да сключват брак с лица от пол, противоположен на техния нов пол, е ефективно
гарантирано. Мерките разглеж дат редица
ключови въпроси за правата на лесбийките,
гейовете, бисексуалните и „трансджендър“
лицата (ЛГ БТ) (lesbian, gay, bisexual and
transgender people – LGBT).
През 2014 г. Съветът на Европа създава
структура, посветена на проблемите със сексуалната ориентация и половата идентичност.
В допълнение секретариатът на Съвета на
Европа създава и работна група „Сексуална
ориентация и полова идентичност“, учредена също през 2014 г. Структурата подпомага
държавите членки при изпълнението на ЛГБТ
препоръките на Комитета на министрите.
През април 2015 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приема решение,
насочено против дискриминацията срещу
„трансджендър“ хората в Европа (Resolution
2048 (2015), Discrimination against transgender
people in Europe). Резолюцията и свързаният
с нея доклад разглеждат различните форми
на дискриминация, включително трудности
при достъпа до работа, жилищно настаняване
и здравни услуги. В резолюцията също така
се подчертава, че Асамблеята е загрижена
за нарушенията на основните права, особено правото на личен живот и физическата
неприкосновеност, пред които са изправени
транссексуалните лица при завеж дане на
дела за юридическо признаване на пола им и
недопустимостта на въвежданите изисквания,
като стерилитет, развод, диагноза на психични
заболявания, хирургични интервенции и други
медицински лечения. Държавите – членки
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на Съвета на Европа, са призовани изрично
да забранят дискриминацията, основана на
„полова идентичност“, в националното си
а н т и диск рим ина ц ион но за конодат елс т во,
както и да включат проблема с човешките
права на „трансджендър“ лицата в обхвата на
действието на националните институции за
правата на човека с изрично позоваване на
полова идентичност, както и да разработят
бързи, прозрачни и достъпни процедури, основаващи се на самоопределение, за смяна
на името и пола в документите на транссексуалните хора, да направят тези процедури
достъпни за всички хора, нуждаещи се от
това, без значение на възраст, медицинско
състояние, финансово положение или съдебно
минало, да обмислят включването на трета
възможност за документен пол за онези, които
се нуждаят от такава.
През 2015 г. Съветът на Европа публикува наръчник за правната страна на смяната
на пола и защита на човешките права на
„трансджендър“ лицата, съгласно който под
„полова идентичност“ („gender identity“) се
разбира: „дълбоко почувстваното вътрешно
и индивидуално усещане на всяко лице за
пола, което може да съответства или да не
съответства на пола, определен при раждането
му, включително личното чувство за тялото,
както и други форми на изразяване на пола,
включително облекло, реч и маниери“.
Изложеното по-горе ясно показва връзката между политиката на Съвета на Европа
за превенция и борба с насилието над жени
като форма на дискриминация срещу жените,
основана на пола, и защитата на някои права
на „трансджендър“ лицата.
Конституционният съд на Република България прецени доводите в искането на народните
представители, в изразените становища от
институциите и неправителствените организации, в представените писмени правни мнения
и приетите по делото писмени доказателства.
За да се произнесе относно съответствието
на Конвенцията с Конституцията, съдът, като
обсъди целите на Конвенцията, възприетите в
нея общи и специални принципи, дефиниции
и политики и разпоредбите на Конвенцията в
тяхната връзка и съотнасяне, установи следното:
Конвенци ята на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие е първият договор в Европа, с който се създава всеобхватна правна
рамка за защита на жените и момичетата от
всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и премахване на насилието
над тях, включително домашното насилие.
Конвенцията поставя премахването на насилието срещу жени в рамките на по-широкия
контекст за постигане на реално равенство
между жените и мъжете, като по този начин
признава насилието срещу жени като форма на
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дискриминация. Тя изразява волята на договарящите държави да прилагат общите принципи
за защита на правата на човека и към жени и
момичета, жертви на насилие, както и спрямо
жертвите на домашно насилие. В основата
на тази воля стои споделеното разбиране на
държавите членки за стремежа на Съвета на
Европа за съхраняване и осъществяване на
общоевропейските принципи и идеали.
В преамбюла на Конвенцията е декларирана волята на държавите – членки на Съвета
на Европа, и на другите подписали страни
за създаването на „една Европа, свободна от
насилие над жени и домашно насилие“. За
тази цел Конвенцията утвърждава връзката
между постигането на равенство между половете и премахването на насилието над жени.
Въз основа на тази предпоставка тя признава
„структурния характер“ на насилието над жени,
както и че то е проява на исторически сложилата се неравнопоставеност в отношенията
между мъжете и жените. Конвенцията последователно отстоява позицията, че насилието
над жени не може да бъде премахнато, без да
се инвестира в равенството между половете, и
само реалното (фактическо и правно) равенство между половете и промяната в нагласите
може наистина да предотврати такова насилие.
В чл. 1 от Конвенцията са декларирани нейните цели. Параграф 1 посочва като конкретна
цел на Конвенцията защитата на жените срещу
всички форми на насилие, както и превенцията, съдебното преследване и премахването на
насилието срещу жени и домашното насилие.
В съответствие с признанието, съдържащо се
в преамбюла, че съществува връзка между
изкореняване на насилието срещу жени и постигането на фактическо и законово равенство
между половете, се посочва, че Конвенцията
ще допринесе за премахване на всички форми
на дискриминация срещу жени и ще насърчи
реалната равнопоставеност между жените
и мъжете. Посочената разпоредба отразява
необходимостта от цялостен подход при защитата и съдействието на всички жертви на
насилието срещу жени и домашното насилие.
Така декларираните цели на Конвенцията
напълно съответстват на основните конституционни принципи на Република България.
В преамбюла на Конституцията се подчертава верността на българския народ към
общочовешките ценности, сред които изрично са посочени хуманизмът, равенството,
справедливостта и търпимостта. Правата на
личността, нейното достойнство и сигурност
са издигнати във върховен конституционен
принцип. Равенството е сред основните начала на действащата българска Конституция.
Въведена е изрична конституционна забрана
за каквато и да е дискриминация, основана на
„пол“ (чл. 6, ал. 2 от Конституцията). Освен
като принцип равенството в достойнството и

БРОЙ 65

ДЪРЖАВЕН

правата е прогласено и като изначално човешко
право в Основния закон. В редица конституционни разпоредби то е конкретизирано и е
вградено в съдържанието на отделни основни
права и свободи. Свидетелство за стремежа на
Република България за защита на основните
човешки права и по-специално за защита на
всички жертви на насилие, включително жените и децата, както и премахването на всички
форми на дискриминация и постигането на
равнопоставеност, е и действащата законодателна уредба: Наказателен кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 2.04.1968 г.; посл. изм., ДВ, бр. 55 от
3.07.2018 г.), Закон за защита от домашното
насилие (обн., ДВ, бр. 27 от 29.03.2005 г.; посл.
доп., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г.), Закон за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.;
посл. изм., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г.), Закон
за равнопоставеност на жените и мъжете (ДВ,
бр. 33 от 26.04.2016 г.), Закон за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 30.09.2003 г.;
посл. изм., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.).
Конституционният съд намира, че въпреки
безспорните си положителни страни Конвенцията е вътрешно противоречива и това
противоречие създава двупластовост в нея.
Така съдържанието на част от разпоредбите
є излиза извън декларираните цели на Конвенцията и нейното наименование.
В чл. 1, § 1, букви „а“ и „б“ от Конвенцията,
за да се определи обектът на защита от всички форми на насилие и на дискриминация, е
използван терминът „жени“, който несъмнено
е основан на биологичното разбиране за половете. Същевременно в чл. 3, буква „в“ сред
легалните дефиниции на Конвенцията (английски и френски език) фигурира понятието
„gender“/„genre“, преведено на български език
като „пол“ със следното съдържание: „социално изградени роли, поведения, дейности и
характеристики, които определено общество
смята за подходящи за жените и за мъжете“.
Единствено в разпоредбата на чл. 4, § 3 от
Конвенцията понятието „gender“/„genre“ е преведено на български език като „социален пол“.
В Конвенцията понятията „sex“/„sexe“ („пол“)
и „gender“/„genre“ („пол“, „социален пол“)
присъстват едно до друго, като социалният
пол фигурира сред признаците за недопускане
на дискриминация по чл. 4, § 3 наред с биологично детерминирания признак пол – „sex,
gender...“/„sexe, genre…“. По този начин полът
като биологична категория („sex“), но и полът
като социален конструкт („gender“), обусловен
от субективните възприятия и представи на
индивида и на обществото за ролята на мъжете и жените, са издигнати в автономни и
равностойни категории на Конвенцията със
собствено правно битие. Понятието „gender“/
„genre“ („пол“) присъства в Конвенцията като
самостоятелна категория, различна от пола
като биологична същност. Конвенцията разде-
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ля биологичното и социалното измерение на
пола и излиза извън рамките на възгледа за
половата бинарност на човешкия вид. С посоченото в чл. 3, буква „в“ съдържание „gender“/
„genre“ („пол“) се превръща в основно, носещо
понятие, което е определящо за смисъла и на
другите използвани в Конвенцията изрази,
базирани на това понятие. Свидетелство за
самостойната роля на понятието „gender“/
„genre“ („пол“) представляват и множеството
разпоредби на Конвенцията, които съдържат
изрази, базирани на това понятие – чл. 2, § 2,
чл. 4, § 3, чл. 6, чл. 14, чл. 18, чл. 49, § 2, чл. 60,
§ 2 и § 3 от Конвенцията. „Gender“ се употребява в изразите: „gender equality“ (преамбюл –
„равнопоставеност на половете“), „gender-based
violence“ (преамбюл, чл. 2, 3, 4, 14 – „насилие,
основано на пола“), „gender identity“ (чл. 4,
§ 3 – „идентичност, основана на пола“), „gendersensitive policies“ (чл. 6 – „политики, отчитащи
особеностите на пола“), „gender perspective“
(чл. 6 – „перспектива, основана на пола“), „nonstereotyped gender roles“ (чл. 14 – „нестереотипни роли на пола“), „gendered understanding of
violence“ (чл. 18, чл. 49, § 2 – „основано на пола
разбиране на насилието“), „gender-based asylum
claims“ (чл. 60 – „молби за убежище, основани
на пола“), „gender-sensitive interpretation“ (чл. 60,
§ 2 – „тълкуване, отчитащо особеностите на
пола“), „gender-sensitive reception procedures“
(чл. 60, § 3 – „процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола“). Тези изрази
в зависимост от интерпретацията могат да
доведат до различни и противоречиви разбирания за философията на Конвенцията. Тя
е първият подписан от Република България
международен договор, в който се дава такава
дефиниция на понятието „пол“ (чл. 3, буква
„в“ от Конвенцията).
Разпоредбата на чл. 4, § 3 от Конвенцията изисква страните по нея да прилагат
разпоредбите на Конвенцията, по-специално
мерките за защита на правата на жертвите
„…без всякаква дискриминация, основана
на пол, социален пол, раса, цвят на кожата,
език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход,
принадлежност към национално малцинство,
имуществено състояние, рождение, сексуална
ориентация, идентичност, основана на пола,
възраст, здравословно състояние, увреждания,
семейно положение, статут на мигрант или
на бежанец или друг статут.“ Според § 53
от Обяснителния доклад към Конвенцията,
съпътстващ създаването є, и в светлината на
широката съдебна практика на Европейския
съд по правата на човека по чл. 14 от Европейската конвенция за защита правата на
човека и основните свободи списъкът по чл. 4,
§ 3 е значително разширен, тъй като следва
да предостави защита от дискриминация по
множество белези на редица уязвими групи.
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В тази категория според доклада попадат и
хората, които не отговарят на това, което
обществото е определило като принадлежащо
към категориите „мъже“ и „жени“.
Въпреки че не урежда конкретно правата
на самите „трансджендър“ хора („transgender
people“), Конвенцията е и първият международен договор, подписан от Република
България, който изрично включва признака
„идентичност, основана на пола“ в чл. 4, § 3
като основание за недопускане на дискриминация. Трябва да се подчертае, че в израза
„идентичност, основана на пола“ („gender
identity“/„l’identité de genre“) става дума не за
„пол“ като биологична категория, а за „пол“
(„gender“) при смисъла, вложен в така дадената дефиниция на понятието в чл. 3, буква
„в“ от Конвенцията. Конвенцията не дава
определение за „идентичност, основана на
пола“ („gender identity“/„l’identité de genre“).
Обяснителният доклад към Конвенцията (§ 53)
определя „половата идентичност“, както следва: „Определени групи физически лица могат
също да се сблъскат с дискриминация въз
основа на тяхната полова идентичност, което
с прости думи означава, че полът, с който
те се идентифицират, не е в съответствие с
пола, който им е отреден по рождение. Това
включва някои категории лица, като например транссексуалните лица, трансвестити,
травестити и други групи от хора, които не
отговарят на това, което обществото е определило като принадлежащо към категорията
на „мъжете“ или „жените“.“
Предвид липсата на определение за понятието „gender identity“/„l’identité de genre“
(„идентичност, основана на пола“) в Конвенцията, неговото съдържание следва да бъде
разбирано освен чрез Обяснителния доклад,
така и в светлината на политиката на Съвета на Европа за защита на някои права на
„трансджендър“ лицата. Актовете на Съвета
на Европа, посочени по-горе, насочени срещу
дискриминацията и насилието въз основа на
сексуална ориентация и полова идентичност,
несъмнено служат за изясняване на смисъла,
вложен в понятията „gender“ („пол“) и „gender
identity“ („идентичност, основана на пола“), в
контекста на подхода на Съвета на Европа за
насърчаване на разбирането, че биологичното
и социалното измерение на пола не са неразривно свързани и съществуват независимо
едно от друго, за възможността на хората за
полово самоопределяне, както и с оглед гарантиране от държавата на цялостно правно
признаване на смяната на пола.
Анализът на термините „gender“/„genre“,
преведен на български език веднъж като „пол“
и втори път като „социален пол“, и „gender
identity“/„l’identité de genre“, преведен на български език като „идентичност, основана на
пола“, сочи, че понятията са свързани и следва
да бъдат разбирани едно чрез друго. Понятие-
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то „gender“/„genre“ със съдържание „социално
изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята
за подходящи за жените и за мъжете“ отразява
определени социални и културни представи за
мъжете и жените, изградени в дадено общество към определен момент. Тези представи
търпят развитие до степен, че по-новите могат
да изключат по-старите, като например, че
полът е биологично детерминиран. От тази
гледна точка един биологичен мъж може да
има „gender“/„genre“ на жена и обратно. Това
води до възможността за избор на индивида по
своя воля на различна „идентичност, основана
на пола“, която може и да не съвпада с биологичната. Така изложеното разбиране изразява
аспекти на „джендър-идеологията“ – сбор от
идеи, убеждения и вярвания, че биологично
детерминираните характеристики на пола са
ирелевантни, а има значение само половата
самоидентификация.
Липсата на единно разбиране за понятието
„gender“/„genre“ се илюстрира и от активната
обществена и политическа дискусия по въпроса „за“ или „против“ джендър-идеологията, която тече повече от две десетилетия в
десетки държави.
Както беше посочено, Конвенцията използва
две понятия за пол – „sex“ и „gender“. Когато
въвежда израза „идентичност, основана на
пола“, той произтича от идеята, че социалното
измерение на пола е независимо от биологичното. Дистанцирането от понятието „пол“ като
биологичен признак – мъж/жена, отдалечава
Конвенцията от декларираните в нея цели за
защита на жените от всички форми на насилие.
Вътрешното противоречие в Конвенцията е
очевидно при съпоставяне на декларираните в
чл. 1 цели на Конвенцията и нейното заглавие
с така дадената в Конвенцията дефиниция за
„пол“. Впрочем самото определение за понятието „пол“ би било ненужно, ако декларираната
цел на международния договор в действителност съответстваше на неговото наименование
„…за превенция и борба с насилието над жени…“.
Тази двупластовост на понятийния апарат, на
смисъла, вложен в използваните понятия, на
практика не води до постигане на равенство
между половете, а заличава разликите между
тях, с което принципът на равенство изгубва
смисъла си.
Правното равенство меж ду половете е
провъзгласено на конституционно ниво в
чл. 6, ал. 2 от Основния закон. То не означава
еднакво третиране на двата пола, а изисква
съобразяване с биологичните особености и
различията между тях. Полът е сред изрично
установените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията
признаци, въз основа на които не се допускат
привилегии или ограничения в правата (Решение № 1 от 27.01.2005 г. по к. д. № 8/2004 г.).
Конституционният текст разглежда биологичния пол като понятие с ясно юридическо
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съдържание. Това се потвърждава както от
обсъждането на разпоредбата като част от
проекта за Конституция „…за равноправието
между мъжа и жената“ (протоколи от заседанията на Комисията по изработване на проект
за Конституция на България от 13.02.1991 г.
и 10.06.1991 г.), така и от практиката на Конституционния съд по тълкуване на чл. 6,
ал. 2, където критерият „пол“ е изключен от
групата признаци, които се придобиват или
изменят в процеса на социалната реализация
на гражданите в обществото (Решение № 14
от 10.11.1992 г. по к. д. № 14/92 г.).
Конституцията и цялото българско законодателство са изградени върху разбирането за
бинарното съществуване на човешкия вид. В
действителност в Конституцията недвусмислено се възприема социалното измерение
на пола във взаимодействие с биологично
детерминираното – чл. 47, ал. 2 от Основния
закон. В посочената конституционна разпоредба биологичният пол „жена“ се свързва
със социалната роля – „майка“, с „раждане“,
с „акушерска помощ“. Накратко, понятието
„пол“ се използва от конституционния законодател като единство от биологично детерминираното и социално конструираното.
Социалното измерение в Конституцията не
създава социален пол, независим от биологичния, както е предвидено в Конвенцията.
На международноправно равнище разбирането за пола като единство на биологично
и социално измерение е залегнало в Римския
статут на Международния наказателен съд (ДВ,
бр. 68 от 16.07.2002 г.). Съгласно разпоредбата
на чл. 7, ал. 3 от Римския статут: „По смисъла на този статут терминът „пол“ означава
двата пола – мъжки и женски, в контекста на
обществото. Терминът „пол“ няма никакво
друго значение освен посоченото.“
Тра д и ц ион но човеш ко т о общес т во с е
изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола,
всеки от които е натоварен със специфични
биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по
рождение и е в основата на гражданския пол.
Значението на гражданския пол при правното
регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на
яснота, безспорност, стабилност и сигурност.
Конституционната дефиниция за брак, така
както винаги е присъствала в българската
правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като
„…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена
върху разбирането за съществуването на два
биологично определени пола – мъжки и женски. Определяйки брака като доброволен съюз
между мъж и жена, Конституцията издига
различния биологичен пол в императив към
встъпващите в брак. Разбирането за брака като
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връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко
в българското правосъзнание и в този смисъл
е в основата на конституционната уредба.
Противно на това конституционно разбиране за пола като биологична категория, понятието „gender“/„genre“ („пол“) като социален
конструкт присъства в Конвенцията отделно
и наред с понятието „sex“/„sexe“. Както беше
посочено, това положение отдалечава приложното поле на Конвенцията от заявените
в нея цели за защита на жените и открива
пространство за противоречивото є прилагане, което е в разрез с принципа на правовата
държава във формален смисъл (чл. 4, ал. 1
от Конституцията).
Конвенцията проправя път към внедряване
на понятията „пол“ и „идентичност, основана на пола“, при така дадената дефиниция в
чл. 3, буква „в“, в българската правна система.
Изискванията на чл. 4, § 3 от Конвенцията
биха наложили в Република България да се
създадат процеду ри, осиг у ряващи правно
признаване на пол, различен от биологичния,
в разрез с Конституцията.
Принципът на правова държава присъства
в практиката на Конституционния съд с познато и утвърдено съдържание, съчетаващо
формален и материален аспект. Днес в европейското правно пространство широко се
споделя разбирането за правовата държава,
което включва както принципа на правната
сигурност – формалния елемент, така и принципа на материалната справедливост – материалния елемент (Решение № 1 от 27.01.2005 г.
по к. д. № 8/2004 г.).
Правовата държава във формален смисъл
(държавата на правната сигурност) изисква
съдържанието на правните понятия да е ясно и
недвусмислено. Повелята за правна сигурност
и предвидимост не допуска съществуването на
две паралелни и взаимоизключващи се понятия за „пол“. Ратифицирането на Конвенцията
би довело до въвеждането в националния
правен ред на понятие, противоречащо на
конституционно установеното.
Принципът на правовата държава е фундамент на установения конституционен ред.
Производството по чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от Основния закон гарантира
въвеждането в националната правна система
на ценностните достижения на международната общност при съхраняването на ядрото
от ценности, установени в Конституцията.
В Конвенцията чрез дефинирането на „пол“
като социален конструкт всъщност се релативизират границите на двата пола – мъж и
жена, като биологично детерминирани. Ако
обаче обществото загуби способността да
прави разлика между жена и мъж, борбата
срещу насилието над жените остава само
формален, но неизпълним ангажимент.
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Конституционният съд счита, че Конвенцията поради разпоредбите на чл. 3, буква „в“
и на чл. 4, § 3, които са носещи за смисъла
на международния договор в неговата цялост,
не съответства на Конституцията. Тъкмо по
отношение на тези разпоредби Конвенцията
не допуска резерви. Съгласно чл. 78, § 1 от
меж дународния договор: „Не се допускат
резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция, с изключение
на резервите, посочени в параграфи 2 и 3.“
Конституционният съд подчертава, че веднъж
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за
Република България този международен договор в съответствие с чл. 5, ал. 4 от Основния
закон се инкорпорира във вътрешното право
и се прилага с предимство пред националното
законодателство, което му противоречи (Решение № 7 от 2.07.1992 г. по к. д. № 6/1992 г.).
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 4, предложение първо от
Конституцията съдът
РЕШИ:
Конвенци ята на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г.
в г р. Истанбул, подписана от Реп ублика
България на 21.04.2016 г., не съответства на
Конституцията на Република България.
Председател:
Борис Велчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Румен Ненков и Георги Ангелов
по конституционно дело № 3 от 2018 г.
Не сме съгласни с постановеното решение,
взето от мнозинството съдии в Конституционния съд, защото обратно на тяхното становище
считаме, че Конвенцията за предотвратяване
и противодействие на насилието над жените
и домашното насилие на Съвета на Европа
(Конвенцията) е съвместима с Конституцията
на Република България.
Поначало, от позициите на своето място и
предназначение, определени с Основния закон,
чрез своите актове Конституционният съд
не участва в борба за обществена подкрепа,
нито може да дава оценка на една или друга
социална теория или идеология. По настоящото дело неговата задача се свеждаше чрез
тълкуване да разкрие точното съдържание на
клаузите на един многостранен международен
договор и на тази основа да прецени дали
е налице съвместимост с духа и буквата на
Конституцията на Република България.
Питането, по което е образувано настоящото конституционно дело, условно съдържа три
пласта – конституционноправен, политически
и културологичен. От значение за решението
е единствено поставеният конституционноправен въпрос – противоречи ли Конвенцията на
текстове от Основния закон.
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Подложената на проверка за конституционност конвенция е приложима по отношение на всички форми на насилие над жени,
включително и при домашно насилие (чл. 2,
т. 1). Наред с това договарящите се страни са
насърчени от нейния чл. 2, т. 2 да я прилагат
в защита на всички жертви на домашното
насилие (т.е. човешки индивиди, които биха
могли да са и от мъжки пол), макар че особено
внимание се обръща пак на посегателствата
над жените. Целите на Конвенцията са ясно
очертани в чл. 1, а именно: а) защита на жените от всички форми на насилие (физическо
и психическо) и във връзка с това – предотвратяване, преследване и преустановяване на
насилието над жените и домашното насилие;
б) принос към преодоляване на дискриминацията на жените и утвърждаване на действително равенство между мъжа и жената; в)
установяване на ясна система от политически
решения и мерки за защита и подпомагане
на жертвите на насилие; г) стимулиране на
международното сътрудничество за отстраняване на насилието над жените и домашното
насилие; и д) осигуряване на подкрепа и съдействие на специализираните организации
и правозащитните органи за постигане на
ефективно сътрудничество и възприемане
на интегриран подход към премахване на
насилието над жените и домашното насилие.
Така посочените цели и обхват на Конвенцията не само са съвместими с духа и буквата
на Конституцията на Република България
(Конституцията), но в пълна степен отговарят
на съдържащите се в нея ръководни принципи
и специални разпоредби, които отричат всякакво неоправдано насилие над човека. Още
в преамбюла на Основния закон неговите
създатели са обявили верността си към такива общочовешки ценности, като хуманизъм,
равенство, търпимост, свобода, достойнство и
сигурност на личността. Държавата изрично
се е ангажирала със защитата на човешкия
живот (чл. 28), противодействието на различните форми на мъчение, жестоко, безчовечно
или унижаващо отношение (чл. 29), както и
обезпечаването на правото на лична свобода
и неприкосновеност (чл. 30). Дори правото на
свободно изразяване и разпространяване на
мнение е ограничено, когато чрез упражняването му се разпалва насилие над личността
(чл. 39, ал. 2).
Понятието „пол“ се използва само в чл. 6,
ал. 2 от Конституцията. То няма легално
определение, поради което съдържанието
му следва да се изведе от общоупотребимия
български език. Според него полът (още биологичен пол, физиологичен пол) е понятие
в биологията, според което група индивиди
от даден биологичен вид, имащ възможност
за полово размножаване, се разграничават
чрез специализацията в производството на
определен вид полови клетки. При хората
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наред с биологичният пол съществува и понятието „полова идентичност“, използвано в
сексологията, психологията и социологията.
Половата идентичност съответства на начина,
по който човек разбира и чувства собствения
си пол („психологически пол“) като един от
четирите елемента на сексуалността. Тя е
различна от „социалния пол“ – основаните
на биологичните полови различия социално
конструирани характеристики и поведения,
свързани с „мъжествеността“ и „женствеността“. В съвременния български език понятието
„пол“ носи всички тези значения.
Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията включва понятието „пол“ като един
от защитените признаци, по които не са
допустими никакви ограничения на правата
или ползването на привилегии. Нормата е
конкретна проекция на прогласените в пред
ходната алинея свобода на хората по рождение
и тяхното равенство по достойнство и права.
Основният закон възприема разделението
на хората по полов признак, без изрично да
отделя групата на лицата, които се намират
в особени гранични състояния, по-често обусловени от биологични фактори (генетични и
хормонални) и по-рядко – от социална среда
(семейство, приятелски връзки и пр.), които
обективно могат да затруднят или изключат
възможността за осъществяване на естествената за човека репродуктивна функция. На този
извод навеждат конституционните разпоредби
на чл. 46, ал. 1 относно гражданския брак и
чл. 47, ал. 2 относно особената закрила, която
държавата дължи на жената майка.
Отделно представителите на сексуалните
малцинства разполагат със специална защита,
произтичаща от всеобщите конституционни
принципи на уважение към човешкото достойнство, неприкосновеност на личността,
равенство пред закона и забрана за дискриминационно отношение по социален признак.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация третира съответната
обществена група като уязвима и изложена на
по-голям риск, поради което изрично забранява всяка пряка или непряка дискриминация,
основана на различията не само по пол, но
и по сексуална ориентация. Във връзка със
забраната за дискриминация обвързващото
право на Европейския съюз допълнително
възприема и признака „генетични характеристики“, несъмнено свързан с биологията на
човешкия индивид по рождение (вж. чл. 21
от Европейската харта на основните права).
Критиците на Конвенцията твърдят, че
със своята неяснота и двусмисленост дава
възможност за нарушаване на гореизложените
принципни положения по българския Основен
закон. С това категорично не можем да се
съгласим, защото нито една нейна клауза не
отваря вратата към утвърждаване на някакъв
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„трети пол“ или обвързва държавата с ангажимент да легитимира като приравни на брака
извънбрачните съжителства, които обективно
съществуват, при това в повечето случаи на
хетеросексуална, а не на хомосексуална основа.
Също като Конституцията Конвенцията
не дава определение на понятията „мъж“
и „жена“, защото изхожда от позицията, че
човешките индивиди могат да бъдат само от
два биологично обусловени пола – мъжки и
женски. Аналогично възприема и гражданския
брак като признат от държавата съюз между
двама „съпрузи“ – мъж и жена. Същевременно ясно и недвусмислено го разграничава от
„партньорството“. Нормативното регулиране
на различните фактически съжителства извън
брачните, обективно съществуващи, както
вече сме отбелязали, по-често на хетеросексуална и по-рядко – на хомосексуална основа,
е предоставено изрично на вътрешното право, т.е. на усмотрението на присъединилата
се страна (например, вж. чл. 3, буква „б“,
чл. 36, т. 3, чл. 46, буква „а“ и чл. 59, т. 1 от
Конвенцията). Следователно суверенно право
на всяка отделна държава е да реши дали да
ги институционализира, или не. В тази насока от многостранния международен акт не
произтича никакво обвързващо задължение.
Неслучайно със своя чл. 9 Конвенцията
предписва държавна подкрепа само за такива
структури на гражданското общество и неправителствения сектор, които си поставят за цел
борбата срещу насилието над жените. Не са
изрично включени организациите, чиито цели
се свеждат до противодействие на домашното
насилие. Очевидната цел на съдоговорителите
е била да бъдат разсеяни подозренията, че под
прикритието на борбата с домашното насилие
международният акт би могъл да се ползва и
като инструмент за стимулиране на проявите
на нетрадиционно партньорство.
В дебата по повод ратифицирането на Конвенцията като основен проблем се постави
съдържанието на дефиницията по чл. 3, буква
„в“ от Конвенцията.
Определителната норма по чл. 3, буква „в“
от Конвенцията не може да се оцени изолирано като несъвместима с Конституцията, без
да се свърже с използването є в конкретни
други разпоредби на подложения на анализ
международен договор. Затова в случая проверката за конституционност трябваше да се
съсредоточи върху въпроса какви задължения
произтичат за страните съдоговорители и на
тази основа да се прецени дали тази обвързаност е съвместима с българския Основен
закон. С постановеното решение обаче е
възприет различен подход, като заключението на мнозинството за конституционна
несъвместимост е основано най-вече върху
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неточно и дори превратно възприемане на
действителното съдържание на чл. 3, буква
„в“ от Конвенцията.
Конвенцията е подписана на двата официални езика на Съвета на Европа – английски
и френски, поради което за установяването на
нейния правен ефект за Република България
са нужни и минимални езикови познания.
Тезата за конституционна несъвместимост се
основава главно на тълкуване на разпоредбата
на чл. 3, буква „в“ от Конвенцията, която,
както вече отбелязахме, не съставлява нищо
друго освен определение на термина „gender“
в английския текст и „genre“ във френския,
така както следва да се възприема по смисъла
на международния акт с оглед на еднаквото и
точното му прилагане от договарящите се страни. Поотделно двата езика използват и друга
дума, която е значително по-сходна с тясното
разбиране за „пол“ като принадлежност към
една от двете биологично обусловени групи
от човешки индивиди, а именно: „sex“ – в английския език, и съответно „sexe“ – във френския език. Същевременно дори повърхностна
справка в речниците за чужди езици сочи, че
съществуват и редица други преводни значения
на „gender“, съответно „genre“, например „род“
в граматиката при превод от английски език,
както и „сорт“, „категория“, „тип“, „вид“ при
превод от френски език. Следователно в случая
чисто лингвинистичният подход е безплоден,
поради което не може да бъде решаващ за
постигане на прецизен тълкувателен резултат.
За правния анализатор е важно не какво е
преводното значение, а какво е конкретното
съдържание по същество на съответния термин, използван единствено за постигане на
целта, т.е. за нуждите на самата Конвенция,
както изрично е обявено още в началото на
нейния чл. 3.
Според определението на чл. 3, буква „в“
под термина „gender“ (“genre“) Конвенцията
разбира: „социално изградени роли, поведения,
дейности и характеристики, които определено
общество смята за подходящи за жените и за
мъжете“. От една страна, самата дефиниция
съвсем ясно и недвусмислено отчита съществуването на двата пола в биологичен аспект – мъжки и женски, като в това отношение
е в пълно съзвучие с българския Основен закон.
От друга – приема, че с оглед на специфичните
особености на традициите и разбирането за
морал в хода на своето историческо развитие
отделните общества оценяват човешките изя
ви като типични, присъщи само за жените и
съответно – само за мъжете. Тази оценка е
динамична, променя се във времето – например, преди 60 – 70 години българското общество е считало тютюнопушенето и носенето
на панталон за мъжка изява, а преди 30 – 40
години така се е оценявало и упражняването
на спортове, като борба, бокс и вдигане на
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тежести. В разпоредбата на чл. 3, буква „в“
няма и намек за фактическо обособяване,
а още по-малко за възможно легализиране
на някакъв биологично неопределен „трети
пол“. Що се отнася до съдържащото се в нея
допускане на възможността за диференцирано
отношение на различните общества, включително и на българското, към определен вид
човешко поведение, би било повече от абсурдно една несъмнена и неоспорима истина да
послужи като основание за установяване на
противоконституционност.
Наистина несъвместимост с Конституцията
може да възникне при конкретното използване
в другите норми на Конвенцията на дефинираното в нейния чл. 3, буква „в“ понятие.
Според нас обаче всички случаи са подчинени
единствено на идеята за противодействие на
проявите на насилие (вж. чл. 2, т. 2, чл. 6,
чл. 18, т. 3, чл. 60 и др.). Никъде в подложения
на правен анализ международен акт не може
да се открие одобряване или поощряване на
такива действия на представители на единия
пол, които обществото счита за характерни
за другия пол, а още по-малко на договарящите се държави се вменява задължението да
стимулират подобно поведение. Единствената
цел е да не се допуска насилие, насочено към
определени лица, само защото имат прояви,
които се възприемат от повечето членове на
обществото като неприсъщи за техния био
логичен пол. В цивилизованите общества
унижаването на човешкото достойнство чрез
използване на психическо и физическо насилие
не може да бъде оправдано с утвърдените навици, предразсъдъци, традиции и други обществени практики, основани на неравенството на
жената по отношение на мъжа (в тази насока
вж. чл. 12 от Конвенцията). В това се състои
неоценената от мнозинството конституционни
съдии сърцевина на Конвенцията, съответстваща изцяло на Конституцията на Република
България, която отрича неоправданото и
непропорционалното насилие дори и спрямо
извършителите на най-тежки престъпления.
В своите становища противници на Конвенцията поддържат, че като предписва на
страните общото задължение за предприемане
на „... мерки за насърчаване на промени в
социалните и културните модели на поведение
на жените и мъжете с цел изкореняване на
предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за
малоценност на жените или на стереотипни
роли за жените и мъжете...“, разпоредбата на
чл. 12, т. 1 от Конвенцията е несъвместима с
българския Основен закон, конкретно с чл. 32,
ал. 1 и чл. 47, ал. 1 и 2 от Конституцията. Акцентът в тази теза се поставя върху очевидно
негативната оценка, която международният
акт дава на идеята за безусловно и безкритично съобразяване, подчиняване и налагане
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в живота на временно преобладаващите в
общественото съзнание стереотипи за това,
каква е житейската роля, отредена отделно на
мъжа и отделно на жената. Веднага трябва да
се подчертае, че оспорваната разпоредба почти
буквално следва редакцията на чл. 5, буква
„б“ от Конвенцията на ООН за премахване
на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г. (ратификационен
указ – ДВ, бр. 76 от 1981 г., в сила за България
от 10.03.1982 г., пълен текст обн. в ДВ, бр. 17
от 2010 г.), с който държавите участнички са
се задължили да „приемат всички надлежни
мерки с цел да се променят социалните и
културните модели на поведение на мъжете
и жените с цел постигане изкореняване на
предразсъдъците и премахването на обичаите
и цялата останала практика, които са основани
на идеята.......за стереотипността на ролята на
мъжете и жените“. Огромното мнозинство от
държавите, които членуват в най-авторитетната и най-масовата световна международна
организация, са подписали и ратифицирали
документа от 1979 г. Сред тях са европейските
държави, включително и Република България.
Следователно хипотетичното възприемане
на лансираната в н якои становища теза,
че подложеният на критика чл. 12, т. 1 от
Конвенцията е несъвместим с националната
Конституция, като краен резултат ще доведе
до отричане на получили всеобщо признание
ценности и съответно – до изпадане на страната в изолация от международната общност.
Според социалната психология под „стереотип“ се разбира обобщеното възприятие за
отличителните черти на хора от определена
обществена група, при което се приема, че
всеки отделен индивид в групата неминуемо
е носител на общата характеристика, дори
това да не е вярно в действителност. Такова
клиширано обобщение понякога може да е
полезно при вземане на бързи решения, но е
вредно, когато без основание механично се
прилага по отношение на отделната личност.
Конвенцията в никакъв случай не отрича
правото на индивида да има свое собствено
мнение, както и възможността във всяко
конкретно общество да господства определено
становище по въпроса какво трябва да е поведението на жената и на мъжа поотделно. От
друга страна обаче, тя има пълното основание
да не одобрява клишираното мислене като
оправдание за прояви на насилие и дискриминация. В този смисъл противопоставянето
на „стереотипните роли за жените и мъжете“
в никакъв случай не може да се разглежда
изолирано от целите и обхвата на Конвенцията,
развити в основополагащите норми на нейните
чл. 1 и 2. Наистина родителите са свободни
да възпитават своите деца, но абсолютно
неприемливо за обществото е чрез това въз-
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питание да им внушават идеи за упражняване
на насилие спрямо онези, които са различни
от тях. В такива случаи коригиращата намеса
на държавата чрез системата на публичното
възпитание е необходима. При това особено
важно е да се подчертае, че предписаният от
Конвенцията подход се свежда до „насърчаване“ на промени в общественото съзнание,
т.е. изключва принудата като средство за
постигане на целта. Следователно съвсем
неоправдано е да се твърди, че изпълнението
на чл. 12, т. 1 от Конвенцията би довело да
конституционно нелегитимна намеса в личния
живот на гражданите. Лишена от всякаква
правна основа и дори още по-абсурдна е тезата, че когато говори за специфичните роли на
жените и мъжете, Конвенцията има предвид
не особеностите на човешкото поведение, а
биологичното предназначение на мъжа да
създава и на жената – да ражда деца. Като
всеки акт с нормативен характер Конвенцията
регулира обществени отношения, без да има
каквато и да е претенция, а и възможност
да се намесва в законите на природата. Тя
не само не отрича правото на родителите
да отглеждат и възпитават децата си (чл. 47,
ал. 1 от Конституцията), както и дължимата
от държавата защита на жената майка (чл. 47,
ал. 2 от Конституцията), но създава условия
за реализиране на конституционните предписания в обществената практика.
Неоснователно е опасението, че изпълнението на произтичащия от чл. 14 на Конвенцията
ангажимент за организиране на образователни
програми, насочени към възпитание на търпимост, взаимно уважение и ненасилнически
методи за решаване на междуличностните
конфликти, включително и изучаването на
из л иза що т о о т ус та новен и т е с т ерео т и п и
поведение, може да подкопае традиционния
морал на българина, устоите на неговия брак и
семейство. Добре планираното обществено възпитание винаги е по-полезно за подрастващите
от „уроците“, които получават на улицата. От
друга страна, поетото задължение в никаква
степен не накърнява суверенното право на държавата да въведе такова образование, каквото
намира за подходящо. В случая изучаването
на обективно съществуващото явление не е
обвързано със задължение чрез обучението да
се създава позитивно отношение към всички
форми на нетрадиционно поведение. Например,
ако приемем, че хомосексуализмът е сериозно
отклонение от типичното, естественото за
съответния пол поведение, което не се счита
за подходящо от обществото, Конвенцията
не установява никаква правна пречка образователните програми да дават отрицателна
оценка на проявите, които са продиктувани
единствено от социални фактори, самоцелна
показност или корист.
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Решението за конституционна несъвместимост на Конвенцията, постановено от мнозинството съдии, се основава на противоречие с
чл. 6, ал. 2 (равноправието между половете) и
чл. 46, ал. 1 (гражданския брак). Позовава се
още и на общия принцип на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията, въпреки че
изложените в него съображения са в конфликт
с този принцип, тъй като не отговарят на изискванията за обективност и яснота, съдържат
редица двусмислия и противоречия.
Преди началото на същностния правен
анализ в мотивите на акта, постановен от
Конституционния съд, изрично се поддържа,
че преценката за конституционност „...следва
да се извърши въз основа на превода на български език на текста на Конвенцията, който
е предоставен по делото от Министерския
съвет на Република България....“. Впоследствие
обаче мнозинството се е отклонило от подхода, който самото то е обявило за принципна
изходна позиция. Например, противно на
заявеното намерение, изрично са посочени
редица разпоредби на Конвенцията, които
включват в съдържанието си дефиницията по
чл. 3, буква „в“, като са цитирани извадки на
английски език, въпреки че френският език
е напълно равностоен още от самото подписване на международния договор. Според
нас тази очевидна непоследователност не е
случайна. Ако действително беше използван
само българският превод, съдържанието на
понятието „пол“ такова, каквото е по смисъла
на Конвенцията, би се свело до общественото
мнение по въпроса кои роли, изяви, постъпки,
действия и пр. са присъщи отделно на мъжете
и отделно на жените. Би било съвсем ясно, че
става дума за външната обществена оценка
на определен тип поведение, която не само
не отрича биологичната природа на човека,
а дори точно обратното – изхожда от нея. В
рамките само на българския текст обаче би
било трудно, дори невъзможно за мнозинството
да свърже проверката за конституционност
със странични, неотносими към предмета на
делото въпроси, като идентифицирането на
половата принадлежност според субективната
воля на индивида (т.е. със самоидентифициране), действията на международната общност
в защита на лицата, които са с нестандартната сексуална ориентация или по природа
се намират в гранично състояние от гледна
точка на проявените полови белези, сложната
био-етическа проблематика на промяната в
сексуалните характеристики чрез медицинска
интервенция и пр.
В мотивите на постановеното решение
преднамерено се ползва чуждоезична терминология, за да се насочи вниманието към
достъпни предимно на английски език публикации, отразяващи политиката на Съвета
на Европа по мерките, насочени срещу дис-
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криминацията в случаите на нестандартна
сексуална ориентация и биологично обусловена полова неопределеност, както и така
наречената „джендър идеология“ във връзка
с поддържаната от отделни нейни представители идея за полово самоопределение (т.е.
самоидентифициране) на отделния индивид.
По този начин, вместо проверката за конституционност да се съсредоточи върху истинското
съдържание на Конвенцията, на читателя се
внушава, че международният договор има
и някакво друго, съзнателно прикрито съдържание и дълбоко законспирирани цели,
които са извън принципно обявената от него
задача за противопоставяне на насилието над
намиращи се в състояние на повишен риск
обществени групи. Според нас обаче съображения, които са основани на политика и
идеология, надхвърлят предмета на дължимия
по настоящото дело правен анализ. Смущаващ
е фактът, че Конституционният съд встъпва
в неподходящата за неговото положение роля
на политически и идеологически съдник.
Също така питаме дали от постановеното
решение следва конституционна несъвместимост и съответна неизпълнимост по отношение на българската държава на определена
категория актове на първата, най-масовата
правозащитна междудържавна организация
на демократична Европа.
Постановеното с гласовете на мнозинството съдии решение използва с явно негативна
конотация израза „социален пол“. Не приемаме такъв подход, основан на предварително
внушена обществена нагласа, защото е несъвместим с основните принципи на правото.
Юридическото понятие „пол“ не може да има
друго съдържание освен социално, защото
самото право регулира единствено обществени (социални) отношения, но е безсилно
пред природата. Това е валидно за всички
случаи на придаване на правно значение на
разграничението между човешките индивиди по пол, включително и когато основният
фактор „биология“ се свързва с общественото
мнение, както конкретно е подходила Конвенцията, или с личностната самооценка,
към която международният договор няма
никакво отношение.
Дори при най-добросъвестен прочит на
мотивите на постановеното решение не може
да бъде открита ясна и недвусмислена констатация, че определена разпоредба на Конвенцията е несъвместима с определен принцип или
конкретно предписание на Конституцията на
Република България. Има само едно изключение. Мнозинството съдии са приели, че чл. 4,
§ 3 на Конвенцията противоречи на принципа
на правовата държава по следните причини:
първо, защото при липсата на изрично определение на понятието „идентичност, основана на
пола“ (в мотивите цитатът освен на български
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език е допълнен с извадка от английския и
френския текст) ще доведе до непреодолими
трудности при прилагането на международния
акт, и второ, защото налага на българската
държава да създаде „...процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от
биологичния...“. Според нас и двете тези са
необосновани. Както сме посочили по-горе,
понятието „пол“ по смисъла и за нуждите
на Конвенцията е дефинирано съвсем ясно и
недвусмислено в нейния чл. 3, буква „в“. То не
само не съдържа отрицание на разделението на
хората на мъже и жени, а напротив – изрично го признава. Без да отрича биологичната
природа на човека, определението се основава
на обществената оценка, макар и динамична
във времето, за мъжки и женски роли, прояви, действия, поведения и пр. Става дума за
една истина, за едно явление, което винаги
е било характерен елемент и на българската
народопсихология. От чл. 4, § 3 на Конвенцията не произтича никаква обвързаност за
държавата нормативно да признае някакъв
нов пол, различен от мъжкия и женския, а
единствено задължението да противостои на
различните форми на насилие над жените и
домашното насилие, както и да сътрудничи с
международната общност в това отношение.
Като възприема, неправилно според нас,
конституционното понятие за пол като основано единствено и само върху биологичните
различия между хората, позовавайки се на
принципа на правовата държава, в мотивите
на решението, макар и не съвсем ясно и категорично, се поставя и въпросът за несъвместимост на Конвенцията с конституционната
дефиниция за гражданския брак. Наистина
чл. 46, ал. 1 от Конституцията урежда брака
като доброволен съюз между мъж и жена, така
че в това отношение половото разграничение
(de lege lata) е хетеронормативно. Както вече
сме посочили обаче, нито един текст от Конвенцията не задължава Република България
да въвежда хомосексуалните или какъвто и да
е друг вид бракове, поради което и в тази насока липсва конституционна несъвместимост.
С оглед на действителния смисъл и съдържание на клаузите на Конвенцията (най-вече
определението по чл. 3, буква „в“) разсъжденията на мнозинството съдии, изградени върху
нововъведеното от тях в българския език досега
непознато за нас понятие за „половата бинарност“ като основа, върху която традиционно
се изгражда човешкото общество, а във връзка
с това и тезата им, че „...биологичният пол е
детерминиран по рождение и е в основата на
гражданския пол...“, са неотносими към конкретната проверка за конституционност. Повод
за тревога е, че мотивите на Конституционния съд могат да се ползват като ръководни
принципи и извън предмета на конкретното
дело. Затова при липсата на конституционно
определение изразяваме несъгласие с тясното
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и схоластичното разбиране за разделението
на хората по пол като базирано единствено
и само върху външно изразените първични и
вторични полови белези. Както навсякъде по
света, и у нас в България също се раждат хора
с неопределена, неясно изразена биологична
принадлежност, които не носят отговорност
за това, което природата им е отредила. Във
връзка с тази обективно съществуваща реалност актуални са въпросите дали такива хора
подлежат на защита срещу дискриминация
по полов признак, към кой от двата пола
следва да бъдат причислени и кой да има
решаващата дума за това. Проблематиката в
това отношение е твърде сложна, за да може
да бъде решена с две-три изолирани и твърде
повърхностни констатации.
Във връзка с горното решението предизвиква у нас още въпроси, които се надяваме да
останат реторични. Първо, дали мнозинството
би се съгласило, че биологично обективно
съществуващите индивиди с неопределени
или смесени полови белези („интерсексуални“ – хермафродити, кастрати), за разлика от
включените в статистически доминиращото
мнозинство с ясно изразена сексуалност, не
разполагат със защита срещу дискриминация
по признака „пол“. Второ, дали същото се
отнася и за лицата, чийто социален или психологически профил е различен от съответния
профил на хората от мнозинството. Верните
отговори на поставените въпроси не могат да
бъдат достигнати, без да бъде съобразявана
и най-обикновената човечност, наречена в
преамбюла на Конституцията със също привнесената в българския език дума „хуманизъм“
като обозначение на една от най-висшите конституционни ценности. За нас няма съмнение,
че всички горепосочени различия попадат под
защитата на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Конвенцията и особено българският є
превод от правна гледна точка е далеч от
съвършенството. Конституционноправното
понятие за пол обаче се съдържа единствено
в чл. 6, ал. 2 от Конституцията и като родово
понятие включва както биологичния, така и
психологичния и социалния пол, при това
само като основание за недопускане на дискриминация. Със същата цел и в абсолютно
същия спектър понятието се употребява и
в подложената на конституционна проверка
Конвенция, поради което липсва противоречие
между нейните разпоредби и конституционния
принцип на правовата държава. Затова възприетата в тази насока теза на мнозинството за
конституционна несъвместимост с принципа
на правовата държава е неоснователна.
Не можем да спестим и въпроса дали мнозинството би се отказало от заключението
си за конституционна несъвместимост, ако в
превода на български език беше използвана
друга дума или израз вместо думата „пол“,
която се съдържа и в чл. 6, ал. 1 от Кон-
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ституцията. Здравият разум трудно може да
приеме, че решението на Конституционния
съд, най-високопоставени я блюстител на
правата и законните интереси на гражданите, вместо върху непредубеден, обективен и
точен анализ по същество на съдържанието
на многостранния международен договор се е
основало главно върху превода на един правен
термин, установен на два чужди езика.
Общественият дебат по повод ратификацията на Конвенцията за противодействие и
предотвратяване на насилието над жените и
домашното насилие се разви като нечестен,
манипулативен политически проект за привличане на електорат на фона на показна защита
на традиционния морал и националните традиции на българина. Отначало се поддържаше
тезата, че Конвенцията е ненужна и излишна,
после стана вредна и опасна, защото лансирала
идеята за „трети пол“. Дори беше предложен
референдум, който без всякакво съмнение
щеше да премине под знака на разисквания
дали предварително обърканият гласоподавател е „за“ или „против“ хомосексуализма,
еднополовите бракове, гей парадите и т.н.
Сега всичко приключва с обявяването на
конституционна несъвместимост, т.е. хората
трябва да са спокойни за своето бъдеще.
Според нас обаче това спокойствие може да
се окаже измамно и преходно.
Приемаме, че основното, естественото
предназначение на човека е да продължи
своя род и че възпроизводството трябва да
става в общуване между мъже и жени. По
принцип не одобряваме вулгарното и демонстративното показване на интимния сексуален
живот на хората пред широка публика. По
тези въпроси обаче Конвенцията въобще не
взема отношение. Затова тя не може да бъде
квалифицирана нито като консервативна,
нито като либерална. Нейният фокус е друг, а
именно – борбата с насилието. Същевременно
не можем да се въздържим да констатираме,
че радетелите за неотклонно еднопосочно
сексуално поведение на мъжете и жените като
че ли заобикалят отговора на такъв изключително актуален проблем на българското
общество като тежката демографска криза.
Само за сведение, по статистиката на ООН за
2017 г. България е на незавидното 210-о място
в света по прираст на новородени деца, като с
изключение на Германия, която е със сходни
показатели, с по-висока раждаемост са всички
останали държави, институционализирали
еднополовите съжителства.
Дори при консервативни, клерикални и
тоталитарни управления винаги има отделни индивиди от единия биологичен пол с
прояви, достигащи в крайната си форма до
хомосексуализъм, които обществото е оценявало като типични за другия пол. Такива
хора българският народ обикновено нарича
„женчовци“ и съответно – „мъжкарани“. Нека
си припомним, че сред тях е имало популярни
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актьори и певци, добри лекари, всепризнати
юристи, елитни спортисти и т.н. За добро или
за лошо, това явление съпътства човешкото
общество от началото на неговото съществуване. Опитите да бъде забранено със закон
винаги са се проваляли. От друга страна,
разбира се, в никакъв случай на хората не
може да бъде наложено да го възприемат
като нещо добро, като нещо положително,
но това не прави и самата Конвенция, която
само констатира една обективна реалност,
т.е. една истина, без никъде да предписва
мерки за нейното подкрепяне и стимулиране
от държавата. Международният акт единствено застава на позицията, че реакция под
формата на физическо и психическо насилие
над човешки същества е абсолютно неприемлива в общества, които считат себе си за
цивилизовани.
Решението на Конституционния съд представлява „услуга“ за политиците от всички
цветове – предотвратява възможен конфликт
в управляващата коалиция и съвпада с позицията на по-голямата част от парламентарната
и извънпарламентарната опозиция. Съответно
е и на обществената нагласа в момента. Времето обаче ще е съдник дали то въплъщава
онази безпристрастност, гражданска смелост
и доблест, които са присъщи на независимото правосъдие. Съмняваме се, че конституционна юрисдикция в друга демократична
европейска държава би приела, че истината
може да е несъвместима с Основния закон
на страната, че борбата срещу различните
форми на насилие може да бъде противопоставена на конституционните изисквания.
Може би Конвенцията за противодействие и
предотвратяване на насилието над жените и
домашното насилие е несъвършена, може би
тя няма да бъде онзи ефективен международен инструмент, каквито са очакванията на
нейните създатели, но в противопоставянето
на българските политици и държавни институции има една негативна символика, която
определено сочи на отдалечаване от идеала
за „чиста и свята република“. Можем само да
предполагаме какви са истинските причини
за отказа да се наредим до мнозинството
цивилизовани и демократични европейски
държави в търсенето на лек срещу насилието като най-тежка форма на унижаване на
човешкото достойнство. Във връзка с това
отбелязваме само като пример, че още в
Резолюцията на Общото събрание на ООН
от 10 юни 20 0 0 г. от носно дейст ви я та и
инициативите за прилагане на Пекинската
декларация и съответната платформа за действие многократно е употребена английската
дума „gender“, с която днес единствено по
съображения за постигане на политическа
изгода, но без каквото и да е основание, се
плаши българското общество. Твърде жалко
е, че самоизолирането на България от международната общност, което произтича от
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решението на Конституционния съд, става
когато бруталната агресия се е превърнала
в част от нашето ежедневие в домовете, по
улиците, в обществения транспорт, на стадионите, в училищата, в парковете и т.н.
Конституционни съдии:
Румен Ненков
Георги Ангелов
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Филип Димитров
по конституционно дело № 3 от 2018 г.
Не съм съгласен с решението по конституционно дело № 3/2018 г., с изводите на
мнозинството, както и с подхода към тях, по
следните съображения:
Констит уционни ят съд би следвало да
разгледа искането за обявяване на противоконституционност в следните насоки:
1. Съществува ли текст или принцип в българската Конституция, който да се намира в
противоречие с целите, обсега или конкретни
разпоредби на Конвенцията?
2. Съществуват ли вече като част от българската правна система други актове, които съответстват на съдържанието на Конвенцията?
и
3. До какво се свежда отговорността, поета
от правителството, респ. от парламента, за да
се установи има ли и какви рискове от бъдещи действия, които биха могли да застрашат
конституционния ред?
Разглеждайки искането, без да разграничи отчетливо тези елементи, мнозинството
попадна в объркване и в контекста на особено шумна политическа кампания (която
Конституционният съд, разбира се, не може
да пренебрегва, но трябва да оценява с подобаващата му прецизност) стигна до постановеното решение.
Конвенцията определя целите и обхвата
си в чл. 1 и 2 изключително в рамките на
насилието над жени и домашното насилие.
Обстоятелството, че тази проблематика е
третирана в други законодателни и ратифицирани от България международни актове
(подробно изброени в решението) ни наймалко не отменя правото на правителството
да подпише нов международен акт, който
създава допълнителни гаранции за международно сътрудничество при спазването на
тези норми. (Тъкмо това е и новото в Конвенци ята – анга ж имент за по-разг ърнати
мерки за защита срещу насилието над жени и
домашното насилие. Дали обаче България не
трябва поради бедност да откаже закрила на
пребивани жени, не е конституционен въпрос,
а въпрос на изпълнителната и донякъде на
законодателната власт.)
Мнозинството избра като основен аргумент
за мотивиране на решението си приемането,
че с позоваването на пола в неговото социално измерение (употребата на термините
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„gender“ или „genre“) се изразявала „идеята,
че социалното измерение на пола е независимо
от биологичното“.
Така мнозинството, макар и формално
да посочва неразривната връзка между биологичната и социалната характеристика на
пола, всъщност имплицитно е възприело
тезата, развита в становището на президента,
че полът (и като даденост, и като поведение)
по българската Конституция бил само биологично определен. Тази теза е съвършено
несъстоятелна. Цитирайки чл. 47, ал. 2 от
Конституцията, мнозинството изтъква, че е
употребен „терминът жени, който е несъмнено основан върху биологичното разбиране
за пола“. По силата именно на чл. 47, ал. 2
защитата на жената е свързана с нейната
социална роля точно толкова, колкото и с
биологичната. (При това майчинството съвсем не е задължително да е „биологично“.)
Тъкмо това има предвид и Конвенцията, а не
измисляне на някакъв „небиологичен“ пол.
Такова разбиране съвпада с поддържаното в
края на мотивите към настоящото решение
и е удивително, че мнозинството не е успяло
да долови това съвпадане.
Мнозинството е отделило твърде много
внимание на преводаческите усилия във връзка с понятието „gender“ или „genre“ – усилия
напълно излишни, защото преводът е въпрос
само на улеснение и изясняване за ратифициращите страни. Единствените меродавни за
приложението на Конвенцията (включително
и като част от националното законодателство)
са текстовете на двата езика – английски и
френски, така че всеки термин може да бъде
превеждан и описателно, стига това да изяснява смисъла му. В езиците, в които типичната
дума за пол „sex“ има двойствено звучене,
терминът „gender“ или „genre“ освобождава
понятието от еротичното му звучене, което
на български думата „пол“ постига успешно,
но в никой език на тези думи не се придава
„небиологично“ значение.
В мотивите към решението са изброени
изчерпателно всички случаи, в които е употребено понятието за пол, натоварено със
социалните му характеристики („gender“ или
„genre“), и в нито един от тези случаи не се
говори за трети пол или за нещо друго освен
жени и мъже. Напротив, отхвърляйки насилието над жени, изрично се споменава, че има
нестереотипни полови роли, т.е. има хора,
чието социално полово поведение е „особено“
(т.е. отклонява се от типичното за съответните
полове, „gender“ или „genre“, които си остават
два). Да се мисли, че е противоконституционна
забраната да се упражнява по тази причина
насилие върху тях, е абсурдно. Създава се
обаче едва ли не впечатлението, че тезата на
мнозинството по същество обявява за противоконституционна например забраната да се
пребиват трансвестити – нещо, което проти-
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воречи и на приципите на Конституцията, и
на всички действащи анти-дискриминационни
и наказателноправни разпоредби.
Друга погрешна интерпретация на мнозинството е свързана с понятието „идентичност, основана на пола“ („gender identity“).
Съществуването на хора, които в поведението
си се отклоняват от традиционните мъжки
или женски роли (и желаят да е така), е
житейски, а не нормативен факт и никоя
конституция или закон (дори нацистки или
комунистически) не може да определи дали
тях ги има, или не, а само дали могат да
бъдат изтребвани (в случая с нацизма), дискриминирани и изселвани (при комунизма),
или снабдени с елементарна защита срещу
насилие, каквото предвижда Конвенцията.
Очевидно публичното признаване на един
съществуващ факт помага, а не вреди при
гарантирането на тази защита. Да се твърди
(както в някои от постъпилите становища),
че някаква „българска конституционна идентичност“ противоречала на признаването на
съществуващи факти от живота, е нелепо. Да
се твърди, че Конституцията забранява да се
говори за това, понеже то „не цели постигане на равенство между половете, а заличава
разликите между тях, с което принципът
на равенството загубва смисъла си“, е също
необяснимо. Как точно става заличаването
на разликата между половете за мен (и вероятно за други със също така обикновени
възприятия като моето) остава загадка. Но
от това се извежда увенчаващата мотивите
към решението фраза, че „ако обществото
загуби способността да прави разлика между
жена и мъж, борбата срещу насилието над
жените остава само формален, но неизпълним
ангажимент“. Излиза, че според конституционния законодател изясняването на факта, че
има лесбийки или трансвестити означава, че
мъжете и жените ще станат еднакви. Слава
Богу, нищо в текста на Конституцията не
показва, че конституционният законодател
е имал подобни мисли.
Бурната социална реакция на българското
общество, макар и подстрекавана от неверни
тълкувания и внушаване на фалшиви страхове,
очевидно отразява някои реални опасения,
свързани с възможността ратификацията на
Конвенцията:
а) да се окаже способ за проправяне на
път към признаване на еднополовия брак, и
б) да открие пътя за екстравагантни неправителствени организации към насаждане
по „законен“ начин сред децата на „свръхосвободени“ идеи (като самоназоваващата се
така „джендър идеология“ – „gender ideology“).
Първото опасение е неоснователно. Според чл. 46, ал. 1 от българската Конституция
бракът е съюз между мъж и жена. Конститу-
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ционни изменения не стават чрез конвенции,
а единствено по начин, описан в глава IX от
Конституцията.
Второто опасение има своите основания.
Факт е, че понякога разумни класически
либерални идеи се защитават от тесногръди
либералфанатици или екстравагантни авантюристи по съответен за манталитета им начин.
Конституционният съд не е призван да гадае
дали такива ще се втурнат към българските
училища и дали някое правителство няма да
ги допусне там – нещо, което то има всичката
власт да възпре, а при наличие на обратна
политическа воля то би могло да ги допусне
със или без обсъжданата Конвенция.
Понятието „джендър идеология“ (с което
българското общество се запозна напоследък)
е точно толкова популярно, колкото понятията
„екофашизъм“ (ecofascism) и „феминистонацистка“ (feminazi). Общото е, че и трите понятия
могат да се използват от ентусиазирани интелектуалци, но нямат никаква правна стойност.
Не съществу ва обаче никак во основание – поради страх от това, че някое правителство няма да си свърши работата или
че някои родители се считат неспособни да
възпитават децата си – да се обявява за противоконституционна международна конвенция,
която не противоречи на никакъв текст или
принцип на българската Конституция.
Конституционен съдия:
Филип Димитров
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Константин Пенчев
по конституционно дело № 3 от 2018 г.
Моето мнение е, че няма несъответствие
на Конвенцията на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г.
в гр. Истанбул, подписана от Република България на 21.04.2016 г., с Конституцията на
Република България.
1. За да постанови решение за несъответствие на Конвенцията с Конституцията,
Конституционният съд се е мотивирал по
следния начин:
1.1. Съдът приема, че разпоредбите на
чл. 3, буква „в“ и чл. 4, § 3 от Конвенцията
противоречат на чл. 6, ал. 2 и чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Тъй като по тези разпоредби са недопустими резерви (чл. 78), то
те правят цялата Конвенция несъвместима
с Конституцията.
1.2. Приема се, че разпоредбите на чл. 3,
буква „в“ и чл. 4, § 3 определят пола както като
биологична категория, така и като социален
конструкт, обусловен от субективните възприятия и представи на определено общество
за ролята на мъжете и жените. Това двояко
разбиране за понятието пол противоречи на
чл. 6, ал. 2 от Конституцията, която разпоредба
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има предвид биологичен, а не социален пол.
Цитира се и Тълкувателно решение № 14 от
1992 г. на Конституционния съд, съгласно
което признакът пол е изключен от групата
признаци, които се придобиват или изменят
в процеса на социалната реализация на гражданите в обществото.
1.3. Приема се освен това, че Конвенцията
противоречи и на принципа на правовата
държава, установен в преамбюла и чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Правовата държава във
формален смисъл изисква съдържанието на
правните понятия да е ясно и недвусмислено.
Конвенцията, дефинирайки понятието пол
освен като биологичен, така и като социален
конструкт, прави невъзможно приемането на
закони в изпълнение на Конвенцията и води
в крайна сметка до нестабилност на правната
система.
2. Не споделям тези правни изводи по
изложените по-долу съображения:
2.1. В чл. 3, буква „в“ е определено понятие
то пол, валидно само за целите на Конвенцията,
като „социално изградени роли, поведения,
дейности и характеристики, които определено
общество смята за подходящи за жените и за
мъжете“. Понятието социална роля на пола
вече е възприето в нашето законодателство.
В Закона за равнопоставеност на жените и
мъжете в § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба е посочено, че „мъжете и жените са
свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията
на социалната роля на своя пол“. В същия
закон като принцип на държавната политика
по равнопоставеност на мъжете и жените в
чл. 2, т. 5 е посочено преодоляване на стереотипите, основани на пола.
2.2. Очевидно целта на Конвенцията, както
и на Закона за равнопоставеност на жените
и мъжете, е защита на свободата на всеки
индивид, мъж или жена, да определя своето
поведение, независимо от установените в
определено време и в определено общество
стереотипи за социалните роли на мъжа и
жената, без да се поставя под каквото и да
било съмнение разбирането за биологичната
същност на пола.
2.3. Разпоредбата на чл. 4, § 3 от Конвенцията също не създава ново понятие за пол,
различно от биологичния. Съгласно тази
разпоредба мерките за защита на жертвите,
предвидени в Конвенци ята, следва да се
прилагат, без каквато и да било дискриминация, на основание изброените в текста
признаци. Неоснователни са опасенията в
мотивите на решението, че понятията, като
„социален пол“ и „идентичност, основана
на пола“, въвеждат нови критерии за пол,
различни от биологичните, което освен че
нарушава чл. 6, ал. 2 от Конституцията, би
довело и до правен хаос, несъответстващ на
правовата държава.
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2.4. В спорния текст са изброени и други
признаци извън посочените по-горе, на основание на които дискриминацията е недопустима – например възраст, здравословно
състояние, увреждания, сексуална ориентация. Тези признаци, също както и признаците
„социален пол“ и „идентичност, основана
на пола“ не присъстват в разпоредбата на
чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Някои от тях
(възраст, здравословно състояние, увреждания, сексуална ориентация) се използват и в
действащото законодателство – чл. 4, ал. 1 от
Закона за защита от дискриминация, чл. 15
от Закона за борба с трафика на хора, чл. 3
от Закона за социалното подпомагане, чл. 2
от Закона за насърчаване на заетостта, чл. 75,
ал. 5, т. 2 от Закона за радиото и телевизията,
чл. 8, ал. 3 от Кодекса на труда, чл. 231, ал. 1
от Кодекса за социално осигуряване и др.
2.5. Тези признаци попадат в общия, конституционно установен в чл. 6, ал. 2, признак
„лично положение“ и обогатяват неговото
съдържание. Признакът „лично положение“
включва физическите, психическите и интелектуалните специфики на отделния човек,
както и всеки друг значим, траен и същностен за личността белег. Този признак няма
еднозначно, изначално определено обективно
съдържание. Уврежданията, възрастта, здравословното състояние и сексуалната ориентация
са белези на личното положение. Очевидно
е, че съдържанието на този признак подлежи
на допълване и обогатяване в процеса на обществено развитие. Считам, че идентичността,
основана на пола, като част от психическите
специфики на индивида също е белег на личното положение.
2.6. Следователно и разпоредбата на чл. 4,
§ 3 от Конвенцията не влага в понятието пол
друг смисъл извън биологичния. Тя посочва
нови същностни за личността белези, които
се включват в признака „лично положение“,
изключващ дискриминацията при осъществяване мерките на защита по Конвенцията.
2.7. По изложените съображения смятам,
че липсва несъответствие на Конвенцията
на Съвета на Европа за превенция и борба
с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11.05.2011 г. в гр. Истан
бул, подписана от Република България на
21.04.2016 г., с Конституцията на Република
България.
3. Съществуващата негативна емоционална
нагласа в обществото към Конвенцията би
следвало да бъде отчетена при вземане на политическото решение дали този международен
договор да бъде ратифициран. Общественото
мнение обаче не може да влияе върху правната
преценка за съответствието на Конвенцията
с Конституцията.
Конституционен съдия:
Константин Пенчев
7384
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 2 АВГУСТ 2018 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на икономиката, приет
с Постановление № 447 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и
98 от 2016 г. и бр. 49 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „двама“ се заменя
с „трима“.
§ 2. В чл. 22 т. 16 се отменя.
§ 3. В чл. 27, т. 6 думите „води и поддържа
регистъра на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ
по отношение на органите на управление и
контрол и на ликвидаторите на търговските
дружества“ се заличават.
§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ числото
„10“ се заменя с „11“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„110“ се заменя със „109“.
3. На ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността“ числото „38“ се
заменя с „37“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7454

РЕШЕНИЕ № 531
ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област
Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие във връзка с § 41,
т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7
и 15 от 2018 г.), Решение № 604 на Минис-
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терския съвет от 2016 г. за утвърждаване на
минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост – морски плаж
„К и т ен – Атл и ма н“, общ и на При морско,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обектът на концесията по този договор
е морски плаж „Китен – Атлиман“, община Приморско, област Бургас, с обща площ
74 461 кв. м, заемащ част от територията на
поземлен имот с идентификатор 37023.501.36 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на гр. Китен, община Приморско,
област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър от 21 декември 2007 г., индивидуализиран съгласно Акт за
изключителна държавна собственост № 435 от
5 февруари 1999 г. и специализираната карта и
регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с протокол № 21-232 от 13 май 2015 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ 36
292 кв. м, определена въз основа на данните
от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от
актуалните кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на поземлен имот с
идентификатор 37023.501.36.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания и е
в размер 36 292 кв. м, с точки по границите,
определящи контура на активната плажна
площ на морския плаж от № 1 до № 298 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.4. От активната плажна площ е изключена
площта на белите и сивите пясъчни дюни в
размер 36 057 кв. м.
1.5. От активната плажна площ е изключена
площта, заета от обекти на инфраструктурата,
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в размер 1740 кв. м и площта, заета от каменист плаж, в размер 372 кв. м.
1.6. От общата площ на морски пла ж
„Китен – Атлиман“ е изключена площта на
съоръжение „водна пързалка“ с площ 312 кв. м.
1.7. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 553 метра с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 191 включително, определени в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.8. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.8.1 прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.8.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното и медицинското обслужване, за санитарнохигиенното поддържане, за осигуряване на
водното спасяване, за обезопасяване на прилежащата акватория, за спортно-развлекателна
дейност и за заведения за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.8.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.8.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.8.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.8.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
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3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава, освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 2 октомври 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила
от 2 октомври 2019 г., при условие че до тази
дата са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията;
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8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.8;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат равностойни като достъп до морето със
зоните с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя
възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, и може
да бъде разрешена само след одобряване
съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за
биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
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8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор пред отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени
представители на концедента при условия и
по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
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8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяването на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упражняват от концесионера само при условие че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
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поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени
от финансови институции, определени по
съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 96 175 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 7,20 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
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11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
обектите и съоръженията и принадлежностите
по т. 1.8.2 – 1.8.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.8.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.8.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.8.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и на
1 шезлонг в зоната за платени плажни прина длеж ности за срока на концеси ята – с
относителна тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за мерки относно опазването на околната среда и защитените територии – с относителна тежест 20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 67 322,50 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
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19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комиси я та за защ и та на конк у ренц и я та
в 10 -дневен срок от обнародването м у в
„Държавен вестник“ по реда на Закона за
концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7389

РЕШЕНИЕ № 532
ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Созопол – централен“, община Созопол, област
Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие във връзка с § 41,
т. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7
и 15 от 2018 г.), Решение № 604 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на
минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост – морски плаж
„Созопол – цент ра лен“, община Созопол,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обектът на концесията по този договор е морски плаж „Созопол – централен“,
община Созопол, област Бургас, обособена
част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, с обща
площ в размер 16 616 кв. м, заемащ територията на поземлен имот с идентификатор
67800.505.136 и поземлен имот с идентификатор 67800.504.296 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Созопол, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-60 на
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изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър от 4 октомври 2007 г., индивидуализиран съгласно
Акт за изключителна държавна собственост
№ 446 от 11 март 1999 г. и специализираната
карта и регистри, приети с протокол № 5 от
4 декември 2012 г. на комисията по чл. 18
от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за
създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия
с площ 13 179 кв. м, определена въз основа
на данни т е о т п риетата спец иа л изи ра на
карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална
карта и кадастрални регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори
67800.505.136 и 67800.504.296.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
поставяне на преместваеми обекти и разполагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и е
в размер 13 179 кв. м, с точки по границите,
определящи контура на активната плажна
площ на морския плаж, от № 1 до № 235 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.4. От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер 1309 кв. м, площта, заета от
каменист плаж, в размер 388 кв. м и затревена
площ, заета от габиони, в размер 1740 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 500 метра и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 138 включително, определени в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1 прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
по с т а вен и и кои т о ще б ъдат по с т а вен и
върх у обекта на концеси ята, необходими
за здравното и медицинското обслужване,
за сани тарно-х иг иенното под държане, за
осигуряване на водното спасяване, за обезо
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пасяване на прилежащата акватория, и за
спортно-развлекателна дейност, и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава, освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 2 октомври 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила не
по-рано от 2 октомври 2019 г., при условие че
до тази дата са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
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6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработването на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане
на плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъ-
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дат равностойни като достъп до морето със
зоните с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя
възмездно на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, дюните, флората, както и съхранението на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска
характеристика.
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, да увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
превозни средства, провеждане на офроуд
състезания, изхвърляне на отпадъци извън
определените за това места, добив на пясък
и разполагане на каравани и палатки върху
морския плаж;
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8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор на отговорните
за това лица и да осигурява информация и
достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
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8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услугите по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 могат да се упражняват от концесионера само при условие че
в офертата, с която той е спечелил конкурса,
е посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
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10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 120 593 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 13 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свърза-
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ни с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяването на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниската цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна
тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане
на морския плаж – с относителна тежест 20
на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 84 415,10 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комиси я та за защ и та на конк у ренц и я та
в 10 -дневен срок от обнародването м у в
„Държавен вестник“ по реда на Закона за
концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7388
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РЕШЕНИЕ № 533
ОТ 31 ЮЛИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга за морски плаж „Златни
пясъци“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване
на минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна
държавна собственост – морски плаж „Златни
пясъци“, община Варна, област Варна, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Златни пясъци“, община Варна, област Варна,
с обща площ 144 007 кв. м, заемащ територията на поземлен имот с идентификатор
10135.513.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, к. к. Златни
пясъци, одобрени със Заповед № 300-5-64
на изпълнителния директор на Агенцията
по кадастъра от 8 август 2003 г., индивидуализиран съгласно Акт за изключителна
държавна собственост № 1478 от 24 януари
2015 г. и специализираната карта и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с протокол № 5 от 12 и 13 февруари
2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба
№ 1 от 16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ
142 670 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на
морския плаж и чрез съвместяване с данните
от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот
с идентификатор 10135.513.75.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за
разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
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ни принадлеж ности, свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания, и е в размер 142 670 кв. м, с
точки по границите, определящи контура на
активната плажна площ на морския плаж от
№ 1 до № 843 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.4. От активната плажна площ е изключена
площта на временно заливаемите площи в
размер 15 кв. м, площта на обекти на инфраструктурата, включително подпорни стени, в
размер 1238 кв. м и площта, заета от частите
на сгради с идентификатори 10135.513.253.73,
10135.513.75.2, 10135.513.253.27, 10135.513.253.37,
в размер 84 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2603 метра с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 949 включително, определени в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1 прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване, и за санитарнохигиенното поддържане, за осигуряване на
водното спасяване, за обезопасяване на прилежащата акватория и за спортно-развлекателна
дейност, и заведения за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
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3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава, освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 1 януари 2020 г.
6. Концесионният договор влиза в сила не
по рано от 1 януари 2020 г. и при изпълнение
на следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
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7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условията на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.1.2. подизпълнителите на услугите по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработването на специализираните схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
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дането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
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8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услугите по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
9.3. Правата по т. 9.2 може да се упражняват от концесионера само при условие че в
офертата, с която той е спечелил конкурса,
е посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните раз-
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мери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 1 712 599 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 16 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
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15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишното концесионно плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
17.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 1 198 819,30 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7422

РЕШЕНИЕ № 534
ОТ 31 ЮЛИ 2018 Г.

за откриване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – север“, община Приморско, област
Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие във връзка с § 41,
т. 3 от преходните и заключителните разпо
редби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7
и 15 от 2018 г.), Решение № 604 на Минис-
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терския съвет от 2016 г. за утвърждаване на
минимални критерии за комплексна оценка
на офертите при провеждане на конкурс за
определяне на концесионер на морски плаж
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура – конкурс за предоставяне на концесия на обект, изключителна държавна собственост – морски плаж
„Приморско – север“, община Приморско,
област Бургас, наричан по-нататък „обект на
концесията“.
1.1. Обектът на концесията по този договор е морски плаж „Приморско – север“,
община Приморско, област Бургас, с обща
площ 193 297 кв. м, заемащ територията на
поземлен имот с идентификатор 58356.73.69
по кадаст ралната карта и кадаст ралните
регистри на землището на гр. Приморско,
община Приморско, област Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-106 на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 декември 2008 г.,
индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 467 от 1 април
1999 г. и специализираната карта и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с протокол № 21-232 от 13 май 2015 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г.
1.2. Активната плажна площ на морския
плаж по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие представлява територия с площ
49 065 кв. м, определена въз основа на данните
от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от
актуалните кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на поземлен имот с
идентификатор 58356.73.69.
1.3. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на
платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване
върху територията на плажа, включително
върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и
улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания и е
с размер 49 065 кв. м, с точки по границите,
определящи контура на активната плажна
площ на морския плаж от № 1 до № 192 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
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1.4. От активната плажна площ е изключена площта на облесените дюни, площта на
белите и площта на сивите дюни – в размер
144 229 кв. м, и площта, заета от обекти на
инфраструктурата – в размер 3 кв. м.
1.5. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 900 метра с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 136 включително, определени в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. прилежащата акватория с широчина
200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;
1.6.2. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения,
поставени и които ще бъдат поставени върху
обекта на концесията, необходими за здравното
и медицинското обслужване и за санитарнохигиенното поддържане, за осигуряване на
водното спасяване, за обезопасяване на прилежащата акватория, и за спортно-развлекателна
дейност, и заведения за бързо обслужване,
определени с концесионния договор;
1.6.3. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.2, определени
с концесионния договор.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията, поддържан със средства, осигурени от
концесионера на негов риск срещу правото
му да получава приходи от потребителите на
услугите или от трети лица срещу задължението на концесионера да извършва концесионно
плащане към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.2 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.3 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в конкурсната процедура, които
не могат да се увеличат за срока на действие
на концесионния договор, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
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3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Задължителни дейности.
4. Определя максимален срок на концесията
20 години, като за първа година на концесията
се приема периодът от датата на влизането в
сила на концесионния договор до 31 декември
на същата календарна година.
4.1. Срокът по т. 4 започва да тече от деня
на влизането в сила на концесионния договор
и не може да се продължава, освен ако закон
не го допуска.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор,
но не по-рано от 16 юли 2019 г.
6. Концесионният договор влиза в сила от
16 юли 2019 г., при условие че до тази дата са
изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Предлаганите задължителни дейности,
други дейности и услуги, осъществявани на
обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигуряват:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. водно спасяване;
7.2.4. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.5. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.6. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.7. поддържане на обекта на концесията;
7.2.8. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.9. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.5;
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8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура с временни връзки;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията, като осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. площите за свободно разполагане на
плажни принадлежности по т. 7.2.2 да бъдат
равностойни като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
на посетителите на морския плаж;
8.2.4.3. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система при недопускане изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2.3 – 7.2.8;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок дължимите концесионни плащания;
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8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за добро изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, да увредят или да доведат
до промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги, които не са предмет на комплексната
оценка по т. 17;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата – платени плажни
принадлежности, обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
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8.3.1. право на собственост върху всички
приращения върху обекта на концесията и
прилежащата акватория;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на концесионните плащания и на другите задължения
на концесионера по концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч. на цените по
т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите, без наличие
на незаконно строителство върху обекта на
концесията и/или неправомерно поставени
преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги по т. 3.1 – 3.5 и за
извършването на дейностите по т. 7.2.3 – 7.2.6
и 7.2.9, както и да отдава под наем преместваеми обекти и съоръжения.
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9.3. Правото по т. 9.2 може да се упражнява от концесионера само при условие, че
в офертата, с която е спечелил конкурса, е
посочил дали ще ползва подизпълнители и
за кои видове дейности и дали ще отдава под
наем преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени с
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за първата година от срока на концесията участникът, определен за концесионер,
представя банкова гаранция за цялостно изпълнение на концесионния договор в размер
50 на сто от пълния размер на предложеното
от него концесионно плащане с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка следваща година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно плащане – в размер 50 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.2. за добро изпълнение на задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в размер 30 на сто от
размера на дължимото концесионно плащане
с включен ДДС за предходната година;
10.1.2.3. за добро изпълнение на останалите задължения по концесионния договор,
извън задълженията по т. 8.2.4.3 и 8.2.15 – в
размер 30 на сто от размера на дължимото
концесионно плащане с включен ДДС за
предходната година.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва годишни
концесионни плащания с включен ДДС без
гратисен период, дължими за всяка година от
срока на концесията, платими по банков път.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно плащане е 23 278 лв. без ДДС,
определено съгласно методика, приета от
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Министерския съвет, въз основа на база за
изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
плащане се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не може да бъде
по-малък от 1,30 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
плащания с включен ДДС се извършват от
концесионера, както следва:
11.3.1. за първата година от срока на концесията – еднократно в срок до 14 дни от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока на
концесията дължимото концесионно плащане
с включен ДДС се извършва на две равни
вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – авансово плащане – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – окончателно плащане – до 30 ноември.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на
страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяването на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
13. Концедентът не дължи на концесионера
компенсация по Закона за концесиите.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2 – 1.6.3.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.3, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.3. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.3
към съответните общи мрежи.
16. Концесионерът се определя чрез конкурс.
17. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
17.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионното плащане) – с относителна
тежест 40 на сто.
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17.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
17.3. Предложение за мерки относно опазването на околната среда и защитените територии – с относителна тежест 20 на сто.
18. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 16 294,60 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция.
19. Процедурата за предоставяне на концесията се организира от министъра на туризма и се провежда от комисия, назначена
от министър-председателя.
20. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7423

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Централното
военно окръжие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността и организацията на работа
на Централното военно окръжие.
Чл. 2. (1) Централното военно окръжие
(ЦВО) е военно формирование от въоръжените сили, структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната със седалище: гр.
София, ул. Георги Бенковски № 12.
(2) Централното военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната. Финансовите средства
за изпълнение на миси ята, фу нк циите и
задачите на ЦВО се осигуряват от бюджета
на Министерството на отбраната (МО) за
съответната година.
(3) Реализираните приходи на ЦВО се
отчитат в съответствие с нормативната база
и установения ред в МО.
Чл. 3. Дейността на ЦВО се осъществява
в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ЗОВСРБ), Правилника за прилагане на Закона
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за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г.
(ППЗОВСРБ), Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ),
Правилника за прилагане на Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България,
приет с ПМС № 145 от 2012 г. (ППЗРВСРБ),
Кодекса на труда, Наредбата за военния отчет
на български граждани и техника за мирно и
военно време, приета с ПМС № 167 от 2012 г.,
Наредбата за условията и реда за провеждане на
мобилизация, приета с ПМС № 211 от 2012 г.,
Наредбата за отсрочване на запасни и техниказапас от повикване във въоръжените сили при
мобилизация, приета с ПМС № 114 от 2013 г.,
Наредбата за условията и реда за разкриване и
осигуряване дейността на курсове по начална
и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците
от средните училища приета с ПМС № 43 от
2013 г., Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията
и реда за адаптация на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия при освобождаване от
военна служба (ДВ, бр. 95 от 2010 г.), както и
други нормативни и административни актове
на министъра на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНОТО
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 4. Централното военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет
в мирно и военно време, поддържането и
съхраняването на регистри, изготвянето на
военноотчетни документи, административното
обслужване и предоставянето на услуги на
българските граждани;
2. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационни задачи на военните
окръжия;
3. организира планирането, оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса
във военновременни те форми ровани я от
въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 от ЗОВСРБ;
4. организира набирането на кандидати
за военнослужещи във въоръжените сили,
за служба в доброволния резерв, за обучение
във висшите военни училища, за курсове по
начална и специална военна подготовка;
5. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води
отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
6. организира провеждането на преглед на
готовността за предоставяне на техника-запас
с мобилизационно назначение и обобщава
резултатите от проведените прегледи;
7. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния
отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
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8. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища и в
курсовете за начална и специална военна
подготовка;
9. организира подготовката на гражданите на Република България в 9-и и 10-и
клас за усвояване на знания, свързани със
задълженията им по отбраната на страната,
действията за оцеляване при кризи от военен
характер, както и за мисиите и задачите на
въоръжените сили;
10. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани
без военна подготовка и на тези с професии
и специалности, необходими на въоръжените
сили за военно време;
11. участва в организирането и провеждането на дейностите по адаптацията на
военнослужещите при освобождаване от военна служба и съдейства за осигуряването на
успешен преход към цивилната сфера;
12. изпълнява и други задачи, възложени
от министъра на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 5. (1) Централното военно окръжие е
организирано в ръководство, отдели и сектори.
(2) Към ЦВО се създават подчинени териториа лни ст ру кт у ри – военни окръж и я
I степен и военни окръжия II степен.
(3) Ръководството на ЦВО се състои от
началник, заместник-началник и други военнослужещи и цивилни служители на пряко
подчинение на началника.
Чл. 6. Непосредственото ръководство на
отделите, секторите и военните окръжия се
осъществява от техните началници, които носят отговорност за изпълнението на задачите,
свързани с тяхната дейност.
Чл. 7. (1) Централното военно окръжие се
ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на ЦВО е пряко подчинен
на министъра на отбраната.
(3) Началникът на Централното военно
окръжие осъществява непосредственото ръководство на ЦВО и е пряк началник на
военните окръжия.
(4) В изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО издава заповеди.
Чл. 8. (1) Началникът на ЦВО:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЦВО;
2. организира разработването и утвърждаването на правила, програми, планове и
отчита тяхното изпълнение пред министъра
на отбраната;
3. организира изпълнението на актовете на
министъра на отбраната и взаимодействието с
административните звена на Министерството
на отбраната, Българската армия, структу-
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рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, с държавни органи, ведомства и
организации;
4. ръководи изготвянето на ежегоден доклад за дейността на ЦВО и го представя на
министъра на отбраната;
5. представлява ЦВО пред трети лица,
организации и учреждения в страната;
6. ръководи изготвянето на проектите за
бюджетна сметка, за Единния финансов план
за материално-техническо осигуряване (МТО)
и за Единния поименен списък на обектите
за строителство и строителни услуги в частта
им за ЦВО и ги представя на министъра на
отбраната за утвърждаване;
7. ръководи процеса на планиране, програмиране, бюджетиране и координира управлението на риска в отбранителната програма за
осигуряване изпълнението на задачите в ЦВО;
8. ръководи създаването на организация
за прилагане на двустранното счетоводно записване съобразно разпоредбите на Закона за
счетоводството и вътрешните правила за счетоводна политика на ЦВО и военните окръжия;
9. ръководи логистичното и финансовото
осигуряване на ЦВО;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на цивилните
служители в рамките на утвърдените разходи
за заплати в бюджета;
11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на
ЦВО;
12. отговаря за изпълнението на бюджета на
ЦВО и представя на министъра на отбраната
периодични и годишни отчети за законосъ
образното му изпълнение;
13. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси в ЦВО;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с цивилните служители
по чл. 5, ал. 1, а при оправомощаване от
министъра на отбраната – сключва, изменя
и прекратява договорите за военна служба с
военнослужещите и резервистите, назначава
ги и ги освобождава от военна служба и от
служба в доброволния резерв;
15. у твърж дава длъжностните характеристики на военнослужещите и цивилните
служители по т. 14;
16. изготвя предложения за утвърждаване
от министъра на отбраната на измененията
и допълненията в длъжностните разписания
на ЦВО и на военните окръжия;
17. ръководи дейността по атестирането
на военнослужещите в ЦВО съгласно нормативната уредба в действащите законови и
подзаконови актове;
18. контролира изпълнението на нормативните актове при изпълнение на задачите,
поставени на структурните звена на ЦВО и
на военните окръжия;
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19. организира управлението и експлоатацията на имуществото, предоставено за
ползване на ЦВО;
20. организира обмена на информация
между ЦВО и централните и местните органи
на властта, както и техните администрации;
21. ръководи дейността на ЦВО по въпросите на адаптацията на военнослужещите
при освобождаването им от военна служба;
22. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от министъра на отбраната;
23. осъществява контрол по изпълнение
на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
относно основните правила за защита на
личните данни на физическите лица;
2 4. ос ъщес т вя ва кон та к т и с мед и и т е,
комуникация с обществеността, социален
диалог и сътрудничество със синдикалните
организации в ЦВО.
(2) При изпълнение на функциите по ал. 1
началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(3) Функциите и правомощията на началника на ЦВО в негово отсъствие от страната, при
невъзможност да ги изпълнява в цялост или
частично или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от заместник-началника
на ЦВО, а когато той отсъства – от определен
за всеки конкретен случай военнослужещ.
Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на административните актове на министъра на отбраната и
на началника на ЦВО;
2. организира подготовката, разработването
и изпълнението на годишния и месечните
планове за дейността на ЦВО и на военните
окръжия;
3. координира дейността на структурните
звена на ЦВО и взаимодействието с административните звена на Министерството на
отбраната, Българската армия, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и държавните органи, ведомства
и организации;
4. координира дейностите по осъществяване на ефективно управление на материално-техническите и финансовите средства на
Централното военно окръжие, като прави
предложения до началника на ЦВО, свързани
с осигуряването на баланс между наличните
ресурси и извършваните разходи;
5. осъществява контрол за спазване на вът
решния трудов ред и дисциплината спрямо
личния състав на ЦВО;
6. отговаря и следи за правилната експлоатация и техническото обслужване на
служебните транспортни средства;
7. координира дейността по медицинско,
психологично, социално-битово осигуряване,
както и аварийната и пожарната безопасност;
8. ръководи дейностите по управление на
риска в отбранителната програма, координира
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разработването и изпълнението на програмния меморандум и съгласува тримесечните
отчети по дейността;
9. подпомага началника на Централното
военно окръжие в ръководството на цялостната
дейност на ЦВО, като издава по делегирани
правомощия разпореждания и указания;
10. следи за изпълнение на изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/679 относно основните правила за защита на личните данни на
физическите лица;
11. изпълнява и други функции и задачи,
възложени му от началника на ЦВО.
Чл. 10. (1) Главният юрисконсулт на ЦВО
е пряко подчинен на началника на ЦВО. Той:
1. осигурява в правно отношение цялостната дейност на ЦВО;
2. съгласува и/или дава становища за
законосъобразност по всички проекти на административни актове на началника на ЦВО;
3. осигурява методическа правна помощ на
личния състав на ЦВО и на началниците на
военните окръжия, като им предоставя устни
или писмени становища по правни въпроси,
свързани с дейността на ЦВО и на военните
окръжия;
4. осъществява процесуалното представителство на ЦВО и военните окръжия;
5. осъществява контрол по отношение на
законосъобразността на процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и при
изготвянето и сключването на договорите;
6. участва в производства по реализиране
на имуществена и административно-наказателна отговорност;
7. изготвя или участва в изготвянето на
проекти на административни актове, касаещи
дейността на ЦВО;
8. изпълнява и други задачи, възложени
му от началника на ЦВО и от заместникначалника на ЦВО.
(2) Старшият юрисконсулт на ЦВО е пряко
подчинен на главния юрисконсулт на ЦВО и
подпомага дейността му при изпълнение на
функциите по ал. 1.
Чл. 11. Финансовият контрольор е пряко
подчинен на началника на ЦВО. Той:
1. извършва в ЦВО предварителен контрол
за законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и
с указанията на министъра на финансите, по
ред, определен с вътрешни правила;
2. извършва конкретни проверки преди
вземането на решение или извършването на
действия, свързани с финансовата дейност
на ЦВО;
3. изпълнява и други задачи, произтичащи
от нормативните актове, регламентиращи контрола на финансовата дейност и на военните
окръжия, възложени му от началника на ЦВО.
Чл. 12. (1) Сектор „Сигурност на информацията“ е административно звено по сигурността.
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(2) Началникът на сектор „Сигурност на
информацията“, той и служител по сигурностт а
на информацията ръководи сектора и е пряко
подчинен на началника на ЦВО. Той:
1. организира, осъществява, координира,
методически ръководи и контролира прилагането на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) относно дейностите по
физическата, персоналната, документалната,
индустриалната, криптографската сигурност
и сигурността на АИС и мрежи в ЦВО;
2. разработва план за охрана на ЦВО чрез
физически и технически средства и следи за
неговото изпълнение;
3. организира изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно
основните правила за защита на личните
данни на физическите лица;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и
документите в ЦВО;
5. дава становища по Закона за обществените поръчки относно това, дали поръчката
включва, изисква или съдържа класифицирана
информация по смисъла на Закона за защита
на класифицираната информация;
6. организира правилното размножаване,
изпращане, предаване, пренасяне и приемане
на материали, съдържащи класифицирана
информация, до и от други организационни
единици или военни формирования;
7. уведомява Държавната комисия по сигурност на информацията (ДКСИ) при изтичане
на срока на разрешенията, при напускане или
преназначаване на служители, както и при
необходимост от промяна на разрешението,
свързано с достъп до определено ниво на
класификация на информацията в ЦВО;
8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка
промяна, отнасяща се до обстоятелствата,
свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения в ЦВО;
9. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация в
ЦВО и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
10. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията в ЦВО;
11. разработва план за защита на класифицираната информация в ЦВО при положение на война, военно или друго извънредно
положение;
12. организира и провежда обучението на
служителите от ЦВО и военните окръжия в
областта на защитата на класифицираната
информация.
(3) Сектор „Сигурност на информацията“
подпомага началника на Централното военно
окръжие, като:
1. организира прилагането на националната
политика по защитата на класифицираната
и некласифицираната информация в ЦВО и
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военните окръжия, в областта на физическата,
персоналната, документалната, индустриалната, криптографската сигурност, сигурността
на автоматизираните информационни системи
и мрежи (АИС/М) и контрола на пропускателния режим в ЦВО;
2. осъществява организирането, съхранението, използването, експертизата, обработването
и приемането на създадени от дейността на
ЦВО и военните окръжия документи в учрежденския архив към сектора; организира
съхранението на архивните единици до изтичане на сроковете и предаването им в дирекция „Държавен военноисторически архив“ –
гр. Велико Търново, или до тяхното унищожаване;
3. извършва проверки по Закона за защита
на класифицираната информация и Правилника за прилагане на Закона за защита на
класифицираната информация в ЦВО и военните окръжия;
4. осигурява деловодната дейност и организацията на документооборота за документи,
материали и електронни носители, съдържащи
национална класифицирана информация, класифицирана и некласифицирана информация
на НАТО и ЕС, в Централното военно окръжие в съответствие с изискванията на ЗЗКИ,
ППЗЗКИ, както и подзаконовата нормативна
уредба по прилагането им;
5. осигурява деловодната дейност и организацията на документооборота на некласифицирана информация в ЦВО в съответствие с
изискванията на Инструкцията за деловодната
работа, Закона за държавния архивен фонд,
Правилника за прилагане на Закона за държавния архивен фонд, както и подзаконовата
нормативна уредба по прилагането им;
6. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по сигурността на информацията
(ДКСИ), Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДАНС), дирекция „Специална
куриерска служба“, дирекция „Сигурност на
информацията“ – МО, и дирекция „Държавен военноисторически архив“ – гр. Велико
Търново;
7. участва в изготвянето на документите
по сигурността, необходими за акредитиране
на автоматизираните информационни системи
и мрежи за класифицирана информация и
администрирането им в процеса на тяхното
развитие и експлоатация;
8. организира изпълнението на изискванията на Наредбата за задължителните общи
условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи и/или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, приета с ПМС
№ 99 от 2003 г., както и Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната
информация, приета с ПМС № 263 от 2003 г.;
9. организира, провежда и води на отчет
текущото и тематичното обучение на служителите от ЦВО и военните окръжия при
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работа в подсистемите и модулите от Автоматизираната информационна система на
Министерството на отбраната и Българската
армия (АИС на МО и БА);
10. разработва анализ на риска относно
заплахите за физическата сигурност и план
за физическата сигурност на класифицираната
информация в ЦВО;
11. участва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурност
та на АИС/М, както и на криптографските
мрежи в ЦВО и военните окръжия;
12. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите
за резултатите от управлението на риска в
програмата, предоставя данни, касаещи дейността на сектора за изготвяне на отчетите
за степента на изпълнение на програмата;
13. изготвя проекти на заповеди, анализи,
отчети, доклади, сведения и други документи,
свързани с дейността на сектора.
Чл. 13. Сектор „Човешки ресурси“:
1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките
ресурси на ЦВО и оказва методическа помощ
на военните окръжия в тази област;
2. изготвя или участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО, свързани с човешките ресурси;
3. изготвя проекти, поддържа и актуализира
длъжностните разписания на ЦВО и военните
окръжия, поименното разписание на длъжностите и длъжностните характеристики на
служителите в ЦВО;
4. изготвя и поддържа актуалното състояние
на поименното разписание на длъжностите
по длъжностни разписания за ЦВО в „Автоматизираната система за управление на
човешките ресурси“ (АСУ на ЧР);
5. изготвя и съгласува актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения на цивилните
служители по чл. 5, ал.1, а при оправомощаване на началника на ЦВО от министъра на
отбраната съгласува актовете по назначаване, преминаване и освобождаване от военна
служба и служба в доброволния резерв, както
и за повишаване във военно звание на военнослужещи от Централното военно окръжие
и военните окръжия;
6. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и
служебните дела на военнослужещите в ЦВО,
както и на началниците на военни окръжия
I степен;
7. планира и организира обучението на
военнослужещите и цивилните служители от
ЦВО и военните окръжия с цел повишаване
на тяхната квалификация, преквалификация
и кариерното им развитие;
8. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
и осъществява методическа, организационна
и техническа помощ на военните окръжия;
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9. организира дейността по осигуряването
на безопасни и здравословни условия на труд,
както и спазването на мерките за безопасност;
10. организира дейността по осигуряването
на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители;
11. организира служебното време на военнослужещите, работното време на цивилните
служители и тяхното отчитане извън нормалната му продължителност;
12. изготвя проекти на заповеди, анализи,
отчети, доклади, становища, сведения и други
документи, свързани с дейността на сектора;
13. изготвя отговори на заявления, жалби
и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
14. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите
за резултатите от управлението на риска в
програмата, предоставя данни, касаещи човешките ресурси, за изготвяне на отчетите
за степента на изпълнение на програмата;
15. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 14. (1) Отдел „Планиране, анализ на
военния отчет, комплектуване и адаптация“
(ПАВОК А) е организиран в три сектора,
подчинени на началника на отдела. Секторите в отдела са: „Бойна готовност, анализ
на военния отчет и комплектуване“, „Набиране на кандидати за военна служба, курсове
по начална/специална военна подготовка и
адаптация“ и „Планиране и програмиране“.
(2) Сектор „Бойна готовност, анализ на
военния отчет и комплектуване“:
1. изготвя план за бойна готовност на ЦВО,
план за комплектуване на военновременните
формирования и структури по чл. 50, ал. 2
от ЗОВСРБ със запас и модел за работа на
оперативната група на началника на ЦВО;
2. организира дейността по планиране,
оповестяване и доставяне на запасни и техника-запас във военновременните формирования
от въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 от ЗОВСРБ;
3. организира воденето на военния отчет в
мирно и военно време, поддържането и съхраняването на регистри, както и изготвянето
на военноотчетни документи;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас
за военните формирования на въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
5. подготвя предложения за възлагане на
мобилизационни задачи на военните окръжия
за комплектуване на военните формирования
на въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 от ЗОВСРБ;
6. организира попълването на текущия
некомплект на военните формирования със
запасни и техника-запас;
7. организира ежегодното сверяване между
военните окръжия и военните формирования/
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структури на съответствието между заявените
и планираните запасни и техника-запас за
комплектуване на военновременните формирования;
8. организира провеждането на преглед на
готовността за предоставяне на техника-запас
с мобилизационно назначение и обобщава
резултатите от проведените прегледи;
9. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и водене
отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
10. обобщава информацията и изготвя
предложения за обявяване, присвояване и
повишаване във военно звание на личния
състав от резерва;
11. организира дейност та на военните
окръжия по военния отчет, по въвеждането
на данни в модулите „Отчет на ресурсите
от резерва“ и „Кандидати“ от АСУ на ЧР,
обобщава информацията по военния отчет
и изготвя предложения за подобряване на
работата;
12. организира оповестяването на резервистите и собствениците на техника-резерв
чрез военните окръжия;
13. изготвя периодични и годишни обобщени анализи, отчети, доклади, сведения и
други документи, свързани с дейността на
отдела и на ЦВО;
14. изготвя и участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО;
15. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на отдела.
(3) Сектор „Набиране на кандидати за военна служба, курсове по начална/специална
военна подготовка и адаптация“:
1. организира дейността на военните окръжия по набирането на кандидати за висшите
военни училища, за военна служба и за служба
в доброволния резерв;
2. изготвя планове и процедури за набиране
на кандидати за начална и/или специална
военна подготовка;
3. организира подготовката на граждани на
Република България в 9-и и 10-и клас за усвояване на знания, свързани със задълженията
им по отбраната на страната, действията за
оцеляване при кризи от военен характер, както
и за мисиите и задачите на въоръжените сили;
4. организира рекламно-информационната дейност за популяризиране на военната
професия, службата в доброволния резерв
и обучението в курсове по начална и/или
специална военна подготовка;
5. организира набирането и приемането на
документи на кандидати за военнослужещи,
за резервисти и кандидати за обучение във
висшите военни училища, както и за курсове по
начална и/или специална военна подготовка;
6. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани без
военна подготовка и на български граждани
с професии и специалности, необходими на
въоръжените сили за военно време;
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7. планира, организира, координира и отчита резултатите от извършените дейности по
адаптацията на военнослужещите, освободени
от военна служба;
8. изготвя и у частва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО;
9. изпълнява и други задачи, възложени от
началника на отдела.
(4) Сектор „Планиране и програмиране“:
1. разработва и актуализира Стратегическия
план за дейността на ЦВО;
2. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ЦВО и извършва предварително
съгласуване на годишните планове за дейността на военните окръжия I степен;
3. обобщава месечните и годишните анализи за дейността на военните окръжия;
4. изготвя периодични и годишни обобщени
анализи, отчети, доклади, сведения и други
документи, свързани с дейността на отдела
и на ЦВО;
5. разработва и актуализира програмен
меморандум на отбранителната програма,
изготвя план за управление на риска, отчети
за степента на изпълнението на програмата
и доклади за резултатите от управлението на
риска в ЦВО;
6. участва в разработването на Единния
финансов план за материално-техническо
осигуряване и Единния поименен списък на
обектите за строителство и строителни услуги
в частта им, касаеща ЦВО;
7. съгласува изготвените месечни заявки
за необходимите финансови средства на ЦВО;
8. извършва анализ на състоянието на
годишния бюджет на ЦВО, на показателите
за изпълнение и на възникналите рискове в
отбранителната програма на ЦВО;
9. извършва контрол върху дейността на
военните окръжия, свързан с разработването,
актуализирането и отчитането по меморандумите на програмните елементи на военните
окръжия I степен;
10. извършва контрол на изготвените доклади за резултатите от управлението на риска
на военните окръжия I степен;
11. изготвя и участва в разработването
на проекти на административни актове на
началника на ЦВО;
12. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на отдела.
Чл. 15. Сектор „Финанси“:
1. ра зп редел я г од и ш н и т е бюд же т и за
издръжка на военните окръжия съобразно
утвърдения бюджет на ЦВО;
2. изготвя годишен бюджет за финансовите средства за издръжка на ЦВО и военните
окръжия;
3. изготвя и обобщава месечните заявки за
необходимите финансови средства на ЦВО и
военните окръжия и ги представя за одобре-
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ние в дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“ – МО;
4. извършва промяна на текущия бюджет и
актуализира състоянието на годишния бюджет
на ЦВО съгласно бюджетните указания и
процедурите в Министерството на отбраната;
5. организира и осъществява разходването
на финансовите ресурси по бюджета на ЦВО и
военните окръжия, като прилага принципите
на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на
ежедневната дейност;
6. разработва счетоводната политика, организира финансовата дейност и счетоводната
отчетност съгласно действащата нормативна
уредба;
7. организира и извършва финансово-счетоводно обслужване на дейностите, свързани с
формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване
на военнослужещите и цивилните служители
в ЦВО;
8. координира, коригира и предлага за
утвърждаване разходите и плащанията на
военните окръжия;
9. оказва методическа помощ и контрол
на военните окръжия по управление на финансовите средства;
10. изготвя Единния финансов план за
материално-техническо осигуряване в частта
му за Централното военно окръжие на база
указанията на първостепенния разпоредител
с бюджет и началника на ЦВО, както и предложения за изменението му;
11. изготвя отчета за Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване
в частта му за Централното военно окръжие
на база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
12. участва в разработването на Единния
поименен списък на обектите за строителство
и строителни услуги в частта, касаеща ЦВО
и военните окръжия;
13. организира и осъществява финансовосчетоводните дейности на ЦВО в съответствие
с действащата нормативна уредба, в това
число счетоводното отчитане и движение на
дълготрайните активи, материалните запаси
и финансовите ресурси;
14. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност,
определени в съответствие със Закона за счетоводството, вътрешноведомствената уредба
на Министерството на отбраната и ЦВО;
15. организира своевременното заплащане
и отчитане на разходите на ЦВО;
16. участва в извършването на контрол
върху дейността на военните окръжия, свързан
с финансовото осигуряване, и прави предложения за подобряване на работата;
17. изготвя обобщени периодични и годишни
анализи, отчети, проекти на заповеди, стано-
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вища, доклади, сведения и други документи,
свързани с финансовото осигуряване на ЦВО
и военните окръжия;
18. участва при разработването на програмния меморандум на ЦВО и на докладите
за резултатите от управлението на риска в
програмата, предоставя данни, касаещи финансовото осигуряване, за изготвяне на отчетите
за степента на изпълнение на програмата;
19. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 16. (1) Отдел „Логистика и комуникационно-информационно осиг у ряване“ е
организиран в два сектора и група, подчинени
на началника на отдела – сектор „Логистично
осигуряване“, сектор „Комуникационно-информационно осигуряване“ и група „Въоръжена охрана и оповестяване“.
(2) Сектор „Логистично осигуряване“:
1. организира дейността по материалното
и комунално-битовото осигуряване в ЦВО и
военните окръжия;
2. оказва методическа помощ на военните
окръжия по управление на собствеността и
транспортните средства;
3. обобщава потребностите на ЦВО и военните окръжия за изготвянето на Единния
финансов план за материално-техническо осигуряване в частта му за Централното военно
окръжие на база указанията на първостепенния
разпоредител с бюджет и началника на ЦВО;
4. изготвя Единния поименен списък на
обектите за строителство и строителни услуги
в частта за ЦВО и военните окръжия;
5. обобщава потребностите за следващия
планов период, за което изготвя заявки и
спецификации по позиции и ги предлага на
началника на ЦВО за включване в Единния
финансов план за материално-техническо
осигуряване на Министерството на отбраната;
6. организира движението на дълготрайни активи и материални запаси (завеждане
на отчет, съхранение и снемане от отчет),
осигурени за дейността на ЦВО и военните
окръжия;
7. организира провеждането на инвентаризация и проверки в срокове и периодичност,
определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба
на Министерството на отбраната, както и
бракуването на материални запаси;
8. организира и осигурява поддържането
на сградния фонд и санитарно-хигиенните
условия в ЦВО;
9. организира и осъществява транспортното
осигуряване в ЦВО;
10. контролира дейност та на военните
окръжия, свързана с материалното и техническото осигуряване, и изготвя предложения
за подобряване на работата;
11. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, проекти на заповеди,
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докладни записки, становища, сведения и
други документи, свързани с логистичното
осигуряване;
12. планира, организира и координира
дейностите в ЦВО относно подготовката и
провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки и осигурява изпращането в установените срокове на информацията,
свързана с обществените поръчки, до Агенцията по обществени поръчки;
13. поддържа регист ър на ск лючените
договори за обществени поръчки в ЦВО и
осъществява контрол върху изпълнението на
договорите;
14. участва в разработването на програмните меморандуми, в отчетите за степента
на изпълнението им и при управлението на
риска в програмата в съответствие с Единния
финансов план за материално-техническо
осигуряване в частта му за ЦВО и утвърдения Единен поименен списък на обектите за
строителство и строителни услуги за ЦВО и
военните окръжия;
15. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на отдела.
(3) Сектор „Комуникационно-информационно осигуряване“:
1. извършва поддръжка и администриране
на комуникационно-информационната система (включително и за оповестяване при
промяна степента на бойна готовност), офис
техниката и сигнално-охранителната техника
на ЦВО с цел изправното им функциониране
по ежедневие и при промяна на степента на
бойна готовност;
2. определя изискванията за осигуряване
функционирането на комуникациите в ЦВО
и военните окръжия;
3. организира и координира изграждането
и въвеждането в експлоатация на мерки по
защита на класифицираната информация на
автоматизираните информационни системи
или мрежи в организационната единица;
4. подпомага военните окръжия в процеса
на въвеждане в експлоатация, поддръжка и
снемане от експлоатация на комуникационноинформационните им системи, офис техниката
и сигнално-охранителната им техника;
5. съблюдава за спазване на лицензионните
права, произтичащи от ползването на софтуер
в ЦВО и военните окръжия;
6. изпълнява мероприятия за постигане на
свързаност на ЦВО и военните окръжия към
комуникационно-информационната система
на Министерството на отбраната, държавната
администрация и фирми, предоставящи комуникационно-информационни услуги;
7. планира, организира, въвежда в експлоатация и експлоатира автоматизирани информационни системи и мрежи за поддръжка на
модулите „Отчет на ресурсите от резерва“ и
„Кандидати“ от АСУ на ЧР и др.;
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8. участва в процеса на създаване на организация за недопускане на нерегламентиран
достъп до класифицирана информация в областта на комуникациите;
9. поддържа и администрира официалната
интернет страница (www.comd.bg) и пощенския
сървър (www.mail.comd.bg) на ЦВО, следи за
тяхното актуално състояние, хостване и достъп
до ресурсите им;
10. осигурява процеса на предоставяне от
търговски фирми на мобилни комуникационни
услуги на личния състав от ЦВО и военните
окръжия;
11. участва в процеса на водене на отчет
на съоръженията от преносната среда на комуникационно-информационната система на
ЦВО (проводни, радио-, оптични и мобилни
комуникации, телефонни централи и др.),
компютърната техника и периферия, както
и офис техниката на ЦВО (компютри, сигнално-охранителна техника, офис техника,
сървъри и др.);
12. изготвя и организира изпращането на
документи в Министерството на отбраната,
касаещи експлоатацията, планирането и разширяването на спектъра от услуги, предоставяни на потребителите от комуникационноинформационните системи на ЦВО;
13. изготвя проекти на заповеди, указания,
докладни записки, становища, анализи, правила, методически пособия, планове и други
документи, свързани с предоставянето на
КИС и услуги за ЦВО и военните окръжия;
14. изготвя правила, касаещи експлоатацията и реда за работа с комуникационни
средства (телефонни апарати, телефонни централи, мобилни телефони и др.), използвани
в ЦВО и военните окръжия;
15. осъществява контрол по изпълнението
на мероприятията, свързани с осигуряването
на защитата и сигурността на използване на
комуникационните, компютърните и сигнално-охранителни системи на ЦВО и военните
окръжия;
16. участва в процеса на разработване и
координиране изпълнението на документи,
касаещи обучението и подготовката на специалисти, експлоатиращи комуникационните,
компютърните и сигнално-охранителните
системи на ЦВО и военните окръжия;
17. поддържа необходимата информация
за устойчиво и надеждно функциониране на
комуникационно-информационната, сигнално-охранителната и офис техниката на ЦВО
и военните окръжия;
18. подпомага началника на ЦВО при
определяне насоките за развитие, създаване
на организация и осъществяване на контрол
при внедряването на нови информационни и
комуникационни технологии в ЦВО и военните окръжия;
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19. изпълнява дейности по въвеждане и
редактиране на информацията в уебсайта на
ЦВО;
20. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на отдела.
(4) Група „Въоръжена охрана и оповестяване“:
1. носи денонощно дежурство в ЦВО съгласно утвърдените от началника на ЦВО
правила и документи;
2. извършва оповестяването на личния
състав на Централното военно окръжие в заповяданите срокове съгласно Плана за бойна
готовност на ЦВО и схемата за оповестяване;
3. проверява за предаването и съхранението
на ключовете за работните стаи (складовете)
в ЦВО;
4. следи за изправността на средствата за
оповестяване и управление на ЦВО;
5. следи за спазването на правилата за
противопожарна безопасност в ЦВО и прилежащия район, като при възникване на пожар
действа съгласно инструкциите;
6. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на отдела.
Чл. 17. (1) Военни окръжия I степен организационно се разкриват в градовете: Варна,
Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и Русе.
(2) Военното окръжие I степен по ал. 1 е
организирано в ръководство и сектор „Военен
отчет, комплектуване, набиране и адаптация“
с офиси за водене на военен отчет в съответните общини/райони, като:
1. води военния отчет, изготвя военноотчетни документи, поддържа, съхранява регистри
за личния състав от резерва и запаса и за
техника-резерв и техника-запас и обобщава
информация от съответните военни окръжия
II степен;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника в общините/районите;
3. ръководи дейностите по военния отчет
на гражданите и техниката в офисите за водене на военния отчет в общините/районите;
4. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от общините/
районите до пунктовете за приемане на запас
на военновременните формирования и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
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8. изготвя План за бойната готовност и
План за комплектуване на военновременните
формирования и структурите по чл. 50, ал. 2
от ЗОВСРБ със запасни и техника-запас;
9. осигурява комплектуването на военновременните формирования и структурите със
запасни и техника-запас;
10. изпълнява планове и процедури за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка;
11. обобщава предложенията за присвояване
на и повишаване във военно звание на резервисти и запасни от военно окръжие I степен
и подчинените му военни окръжия II степен;
12. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси
от резерва;
13. оказва методическа помощ на местната
администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
14. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет;
15. извършва актуализирането на данните
от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)
на водещите се на военен отчет български
граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена
регистрацията на същата;
16. провежда мероприятия по набиране
на кандидати за военна служба, за служба в
доброволния резерв, за обучение във висшите
военни училища, за начална и/или специална
военна подготовка и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на
документите;
17. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба, за служба в доброволния
резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна
подготовка на територията на областите;
18. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
19. създава необходимата организаци я
за обучението на гражданите на Република
България в 9-и и 10-и клас на средното им
образование, свързано със задълженията им
по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и
за мисиите и задачите на въоръжените сили;
20. участва с представители в заседанията
на областните съвети за сигурност и общинските/районните съвети за сигурност;
21. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията
на военнослужещите, освободени от военна
служба;

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

22. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани;
23. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на военното окръжие;
24. изпълнява денонощно дежурство и създава условия за своевременно оповестяване
на военното окръжие I степен и подчинените
военни окръжия II степен при привеждане в
по-висока степен на бойна готовност;
25. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на военното окръжие;
26. извършва предварително съгласуване
на годишните планове за дейността на подчинените военни окръжия II степен;
27. разработва програмен меморандум на
програмния елемент, изготвя тримесечни
отчети за степента на изпълнението му и
доклади за резултатите от управлението на
риска в програмния елемент;
28. организира и контролира изразходването на отпуснатите финансови средства в
съответствие с утвърдения годишен бюджет;
29. въвежда данни в модулите „Отчет на
ресурси от резерва“ и „Кандидати“ в АСУ „ЧР“;
30. организира поддръжката на сградния
фонд, дълготрайните активи и материалните
запаси, предоставени на военното окръжие;
31. планира финансови и материални средства за функциониране на военно окръжие
I степен и подчинените му военни окръжия
II степен;
32. организира експлоатацията на транспортните средства на военното окръжие I
степен;
33. осъщес т вява деловодната дейнос т,
комуникационното осигуряване, обмена на
информаци я с възлите от А ИС на БА и
електронната поща с подчинените военни
окръжия II степен;
34. организира планирането и провеждането на подготовката на резервистите от
доброволния резерв от състава на военното
окръжие I степен;
35. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО и заместник-началника
на ЦВО.
Чл. 18. Военното окръжие II степен е организирано в ръководство и сектор „Военен отчет,
комплектуване, набиране и адаптация“ с офиси
за водене на военен отчет в общините, като:
1. води военния отчет в съответната област,
изготвя военноотчетни документи, поддържа
и съхранява регистри за личния състав от
резерва и запаса и за техника-резерв и техника-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника в общините от областта;
3. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за водене
на военния отчет в общините;
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4. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от общините на
областта до пунктовете за приемане на запас
на военните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените сили
и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
8. изготвя План за бойната готовност и
План за комплектуване на военните формирования от въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със запасни и
техника-запас;
9. осигурява комплектуването на военните формирования от въоръжените сили и
структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ със
запасни и техника-запас;
10. изпълнява планове и процедури за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка;
11. изготвя предложения за присвояване на
и повишаване във военно звание на резервисти
и запасни в областта;
12. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в областта;
13. оказва методическа помощ на местната
администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
14. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет в областта;
15. извършва актуализирането на данните
от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)
на водещите се на военен отчет български
граждани и за техника от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена
регистрацията на същата;
16. провежда мероприятия по набиране
на кандидати за военна служба, за служба в
доброволния резерв, за обучение във висшите
военни училища, за начална и/или специална
военна подготовка и подпомага кандидатите при подготовката и комплектуването на
документите;
17. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба, за служба в доброволния
резерв, за обучение във висшите военни училища, за начална и/или специална военна
подготовка на територията на областта;
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18. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
19. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за обучението на
гражданите на Република България в 9-и и
10-и клас на средното им образование, свързано със задълженията им по отбраната на
страната, действията за оцеляване при кризи
от военен характер, както и за мисиите и
задачите на въоръжените сили;
20. участва с представители в заседанията
на областния съвет за сигурност и общинските
съвети за сигурност;
21. планира, провежда и отчита резултатите от извършените дейности по адаптацията
на военнослужещите, освободени от военна
служба;
22. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от областта;
23. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на военното окръжие;
24. създава условия за своевременно оповестяване на военното окръжие при привеждане
в по-високи степени на бойна готовност;
25. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на военното окръжие;
26. осъществява деловодната дейност, комуникационното осигуряване, обмена на информация с АИС на БА и електронната поща
със съответното военно окръжие I степен;
27. въвежда данни в модулите „Отчет на
ресурси от резерва“ и „Кандидати“ в АСУ „ЧР“;
28. организира поддържането на сградния
фонд, дълготрайните активи и материалните
запаси, предоставени на военното окръжие;
29. изготвя финансови заявки за необходимите материални средства до военно окръжие
I степен в съответствие с утвърдения годишен
бюджет на военното окръжие;
30. организира експлоатацията на транспортните средства на окръжието;
31. организира планирането и провеждането
на подготовката на резервистите от доброволния резерв от състава на военното окръжие;
32. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на военно окръжие I степен.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 19. (1) Организацията на работата в
Централното военно окръжие се осъществява
по реда на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ, подзаконовите
нормативни актове по прилагането им, Устава
за войсковата служба на въоръжените сили на
Република България и вътрешните правила
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за организация на работата, утвърдени от
началника на ЦВО.
(2) Началникът на Цент ра лното военно окръжие осъществява непосредственото
ръководство на ЦВО и е пряк началник на
военните окръжия. Той се подпомага от заместник-началника на ЦВО, началниците на
отдели и началниците на сектори, които носят
отговорност за изпълнението на поставените
им конкретни задачи, при осъществяване на
своята дейност.
(3) Началникът на военно окръжие I степен
осъществява непосредственото ръководство
на личния състав на военното окръжие и е
непосредствен началник на подчинените му
военни окръжия II степен.
(4) Началникът на военно окръжие II степен
осъществява непосредственото ръководство на
личния състав на военното окръжие.
(5) Непосредственото ръководство на военните окръжия се осъществява от техните
началници, които носят отговорност за изпълнението на поставените им задачи, свързани
с осъществяване на тяхната дейност.
(6) Военнослужещите и цивилните служители от ЦВО и военните окръжия отговарят
пред прекия си началник за изпълнение на
възложените им задачи в съответствие с
длъжностните им характеристики.
Чл. 20. (1) Входящата преписка се регистрира във входящ регистър, воден от съответната
регистратура, с отбелязване на датата на
получаването на всеки документ.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка,
която се разпределя съобразно адресата или
съдържанието є.
(3) Изходящите от ЦВО и военните окръжия некласифицирани документи се съставят
в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа името и подписа на служителя, изготвил
документа, на ръководителя на съответното
звено, който е съгласувал документа, както и
датата на изготвяне. Документите, съдържащи
класифицирана информация, се изготвят в
строго съответствие с изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и правилника за неговото прилагане.
Чл. 21. Нормалната продължителност на
работното време в ЦВО и военните окръжия
е 8 часа дневно и 40 часа седмично при пет
дневна работна седмица.
Чл. 22. Редът за влизане в сградите и
пропускателният режим за личния състав,
длъжностните лица и гражданите се определят със заповеди на началника на ЦВО и на
началниците на военни окръжия.
Чл. 23. (1) При изпълнение на задачите си
Централното военно окръжие осъществява
взаимодействие с административните звена
на Министерството на отбраната, структу-
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рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, Българската арми я, държавни
органи, ведомства и организации, както и
неправителствени организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на
основата на:
1. действащите нормативни актове в Република България и актовете на министъра
на отбраната;
2. утвърдени от министъра на отбраната
планове, програми и други, регламентиращи
конкретния случай на взаимодействие.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други
държавни и местни органи, ведомства и организации в страната включва:
1. обмен на информация относно дейността
на резерва;
2. провеждане на семинари, конференции,
курсове и др.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и отменя
Правилника за устройството и дейността на
Централно военно окръжие (ДВ, бр. 54 от
2016 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
7359

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-862
от 24 юли 2018 г.

за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на
семействата на загиналите при изпълнение
на служебните си задължения държавни
служители в Министерството на вътрешните работи, изпаднали в тежко материално
положение
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за подпомагане с парични средства
на служителите и членовете на семействата
на загиналите при изпълнение на служебните
си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи (МВР),
изпаднали в тежко материално положение.
Чл. 2. Право на подпомагане с парични
средства имат лицата по чл. 1, изпаднали в
тежко материално положение:
1. поради болест, злополука или смърт на
служителя;
2. поради болест, злополука или смърт на
член от семейството;
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3. при загуба на имущество в резултат на
пожари, стихийни бедствия и аварии;
4. при други обстоятелства, довели до тежко материално положение по независещи от
служителя причини.
Раздел II
Подаване на заявления
Чл. 3. Лицата по чл. 1 подават заявление
по образец, приложение към настоящата наредба, лично, чрез член на семейството или
законен представител до комисията по чл. 6.
Чл. 4. Заявлението се подава чрез ръководителя на съответната структура по чл. 37
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР), в която работи или е работил
служителят. Ръководителят извършва проверка и препраща заявлението и придружаващите
го документи с мнение до председателя на
комисията по чл. 6.
Чл. 5. Към заявлението се прилагат следните документи в зависимост от тяхната
приложимост:
1. документи за удостоверяване на декларираните в заявлението-декларация доходи
на семейството за предходните шест месеца;
2. решение за лечение в чужбина на Централната комисия за лечение в чужбина при
Министерството на здравеопазването – в
случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
3. разрешение за лечение в чужбина по
реда на чл. 80ж от Закона за здравното осигуряване – в случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
4. разпореждане за пенсиониране от териториално поделение на Националния осигурителен институт – в случаите по чл. 2, т. 1 и 2;
5. експертно решение на териториална
експертна лекарска комисия (Националната
експертна лекарска комисия) или медицинско
удостоверение от експертна лекарска комисия
на Медицинския институт на МВР (Централната експертно-лекарска комисия или регионална
експертна лекарска комисия) – в случаите по
чл. 2, т. 1 и 2;
6. у достоверение за наследниц и – п ри
смърт на член от семейството – в случаите
по чл. 2, т. 2;
7. документ за актуална банкова сметка на
заявителя, по която да се преведат паричните
средства – във всички случаи по чл. 2;
8. други документи, които имат отношение
към конкретния случай.
Раздел III
Организация на работата на Комисията за
материално подпомагане и разглеждане на
заявленията
Чл. 6. (1) Заявленията се разглеждат от Комисията за материално подпомагане в състав:
1. административния секретар на МВР;
2. директора на дирекция „Планиране и
управление на бюджета“ (ДПУБ);
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3. директора на дирекция „Човешки ресурси“;
4. директора на дирекция „Правно-нормативна дейност“;
5. директора на дирекция „Координация и
административно обслужване“ (ДК АО);
6. представител на Медицинския институт
на МВР, определен от директора.
(2) Председател на комисията е административният секретар на МВР.
(3) Комиси ята се подпомага от двама
секретари – служители от ДК АО и ДПУБ,
определени от директорите.
Чл. 7. (1) При отсъствие на член на комисията същият се представлява от заместващия
го служител.
(2) В случаите, когато служителят, за когото е подадено заявление за помощ, е член
или е членувал в синдикална организация на
служителите в МВР, на заседанието може да
присъства с право на един глас упълномощен
представител на съответната синдикална организация на МВР.
(3) На заседанието на комисията по чл. 6
може да присъства ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР, чрез когото е подадено
заявлението.
Чл. 8. (1) Председателят на комисията по
чл. 6 насрочва провеждането на заседание
всяко тримесечие, като уведомява писмено
членовете є.
(2) При необходимост председателят може
да насрочи провеждането на извънредно заседание.
(3) За проведеното заседание и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва
от членовете на комисията по чл. 6 и се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
Чл. 9. (1) Комисията по чл. 6:
1. разглежда заявления за отпускане на
парични средства;
2. при необходимост събира допълнителни
данни за семейното, материалното и имотното
положение, както и за здравословното състояние на нуждаещите се, включително от длъжностни лица, държавни и общински органи.
(2) Решенията на комисията се вземат с
обикновено мнозинство. При равенство на
гласовете решаващ глас има председателят
на комисията по чл. 6.
(3) Отпускането на парични средства на
служители и техните семейства се извършва
в рамките на утвърдените финансови средства
за съответната финансова година.
Чл. 10. (1) При взето решение за отпускане
на парични средства ДК АО изготвя проект
на заповед за изплащането им за всеки отделен случай.
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(2) Всеки проект на заповед съдържа имената, ЕГН, постоянните адреси, IBAN на банковите сметки, конкретните суми за изплащане
на всички лица, които имат право да получат
парична помощ по конкретното заявление.
Чл. 11. В седемдневен срок от издаването
на заповедта на министъра на вътрешните
работи за отпускане на паричните средствата
председателят уведомява писмено лицата,
подали заявление за отпускане на парични
средства чрез ръководителите на структурите
по чл. 37 ЗМВР, за решението на комисията
по чл. 6. При отказ за отпускане на парична
сума се посочват мотивите за отказа.
Чл. 12. (1) Изплащането на паричните средства се осъществява в рамките на разчетените
средства по бюджета на МВР за съответната
финансова година.
(2) Дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ изплаща паричните средства в срок
до седем дни от получаване на заповедта на
министъра на вътрешните работи.
(3) Паричните средства се изплащат безкасово (по банков път).
Чл. 13. Определените със заповедта на
министъра на вътрешните работи парични
средства в случаите на загинал при изпълнение на служебните си задължения държавен
служител се изплащат по банковата сметка,
фигурираща в документа по чл. 5, т. 7.
Чл. 14. Оригиналът на протокола, всички
приложени към него документи и документите, свързани с изплащането на паричните
средства, се съхраняват от ДПУБ.
Чл. 15. Отчитането на изплатените парични
средства се извършва съгласно указанията за
изпълнение на бюджета на МВР за съответната
бюджетна година.
Чл. 16. При промяна на обстоятелствата по
чл. 2 и документите по чл. 5 до датата на уведомяването по чл. 11 лицата, подали заявление,
се задължават в десетдневен срок да уведомят
комисията по чл. 6 за съответната промяна.
Чл. 17. Неправомерно изплатени или недобросъвестно получени парични средства
по реда на настоящата наредба подлежат
на възстановяване с лихвата, определена за
държавните вземания.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „семейство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във
фактическо съпружеско съжителство, както
и техните деца до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и до
двадесет и пет годишна възраст при обучение
във висше училище.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
Министър:
Валентин Радев

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

Приложение
към чл. 3

ДО
П Р Е ДС Е Д А Т Е Л Я
Н А КОМ ИСИ Я ТА
ЗА МАТЕРИАЛНО
П ОД П О М А ГА Н Е
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
От ............................................................................
(длъжност, собствено, бащино и фамилно име/законен
представител, собствено, бащино и фамилно име)
с месторабота ........................................................
Постоянен адрес или адрес за кореспонденция:
гр. (с.) …………………, област .................................... ,
ул. ................................... № …., бл. …..…, вх. …….,
ет. ……....., ап. ………., тел.: ......................................
Документ за самоличност: л.к. № .................... ,
издаден от ……………………………………, на ................ г.,
ЕГН .........................................................................
Моля, да ми бъде отпусната парична помощ
в размер на ........................................................... ,
(цифром и словом)
необходима за ........................................................
..................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Семейно положение:
Семейството ми се състои от:
1. Съпруг(а)/лице във фактическо съпружеско
съжителство .......................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………………….…, живеещ (а) в гр. (с.) ......... ,
обл. …………………, ул. ..................................... № .....
професия/дейност ................................................ ,
здравословно състояние ......................................
2. Дете .................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………………….…, живеещо в гр. (с.) ……………………,
обл. …………………….., ул. ………………………………. №......
професия/дейност ................................................ ,
здравословно състояние ......................................
3. Дете ................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН …………………….…, живеещо в гр. (с.) ............ ,
обл. …………………….., ул. …………………………… № ........
професия/дейност ................................................ ,
здравословно състояние ......................................
4. Членувам/не членувам в Синдикална организация към МВР
..................................................................................
(изписва се пълното наименование на синдикалната
организация)
II. Доходи на семейството за предходните шест
месеца ............................................................... лв.
III. Притежавани имоти, собственост на съпруга, съпругата/всяко от лицата във фактическо
съжителство ...........................................................
..................................................................................
IV. Прилагам следните документи:
..................................................................................
гр. (с.) ......................
област .....................
дата: ....................... .
7361

Декларатор: ......................
(подпис)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от републиканския бюджет на лечението на
българските граждани за заболявания, извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 16, 48 и 95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и
96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63,
89 и 100 от 2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г., бр. 31, 62 и 95 от 2014 г. и
бр. 37 от 2016 г.)
§ 1. В заглавието думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 3 думата „СПИН“ се
заменя с „ХИВ инфекция“.
§ 3. В чл. 2б, ал. 1 след съюза „и“ думата
„представители“ се заменя с „представител“.
§ 4. В чл. 14 ал. 5 се отменя.
§ 5. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Лекарствените продукти могат да се
предписват за срок три месеца на пациенти
в стабилно състояние, което не изисква ежемесечен контрол.“
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заявките на лечебните заведения, в
които се предписват лекарствените продукти
по реда на чл. 22, ал. 4, са за срок три месеца.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Отчетите на лечебните заведения, в
които са предписани лекарствени продукти по
реда на чл. 22, ал. 4, са за срок три месеца и
се изпращат в Министерството на здравеопазването по реда на ал. 2 по образец съгласно
приложение № 11а.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 3“.
§ 8. В чл. 27а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата
„разпределените“ се добавя „и разходваните“,
а думите „брой болни за предходната година“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „приложение № 11а“ се
заменят с „приложение № 11б“.
§ 9. В чл. 33 ал. 5 се изменя така:
„(5) Заявките за получаване на methadone
hydrochloride се изготвят, като необходимите
количества не трябва да надвишават седмичните сборове на дневните дози за двумесечно
лечение на всички пациенти в програмата,
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заедно с резерв, определен по реда на чл. 13,
ал. 2 от Наредба № 2 от 2012 г. за условията и
реда за осъществяване на програми за лечение
с агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди (ДВ, бр. 49 от 2012 г.).“
§ 10. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „т. 7“ се заменят с
„т. 8 и ал. 5“.
§ 11. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
Министерство
на здравеопазването
....................................
(лечебно заведение)

ПРОТОКОЛ №
.........../20 ........г.
за предписване на
лекарствени продукти
за лечение на
инфекциозни
заболявания
(ХИВ инфекция
и туберкулоза)

Днес, ........................., комисия в състав (име
и фамилия, специалност):
Д-р ...........................................................................
Д-р ...........................................................................
Д-р .......................................................................... ,
разгледа представената от лекуващия лекар медицинска документация, включваща анамнезата
и обективния статус на пациента:
Име: .........................................................................
ЕГН:
Личен код (за пациенти с ХИВ инфекция):
Адрес (гр./с., ул. №):
Въз основа на горното комисията установи, че
пациентът страда от:
(разгърната диагноза)
Телесна маса: .........................................................
Проведено лечение до момента: ........................
Ефект от лечението: .............................................
Промяна в лечението: ..........................................
Причини за промяната: .......................................
Друга информация: ..............................................
*В резултат на проведените изследвани я
комисията прецени, че пациентът е в стабилно
състояние и предлага лекарствените продукти да
бъдат предписани за срок три месеца (посочват се
проведените изследвания и резултатите от тях).
*Само за пациенти с ХИВ инфекция.
Комисията предлага по-нататъшното лечение
да започне/продължи със следните лекарствени
продукти:
Лекарствен продукт
Лекарствена форма
Лекарствена концентрация
Количество за едномесечен курс
Протоколът е валиден до
Ръководител на
лечебното заведение:

Членове:
1. .....................................

(подпис, печат)

2. .....................................
3. .....................................
“
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§ 12. Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 14, ал. 2
Наименование на лечебното заведение
Карта № .............../................ 20 ... г.
за предписване и получаване на лекарствени продукти по реда на Наредбата за реда за заплащане от
държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Име:

ЕГН:
Личен код (за пациенти
с ХИВ инфекция):

Адрес:
Заболяване:

МКБ

Лекар:

подпис

Предписани лекарствени продукти
дата

наименование

количество

печат
Отпуснати лекарствени продукти

лекар
(подпис,
печат)

дата

количество

фармацевт
(подпис,
печат)

“

§ 13. Приложение № 6 към чл. 18 се изменя така:

„Приложение № 6
към чл. 18

Журнал
за издадените протоколи за предписване на лекарствени продукти
Лечебно заведение:.....................................................
Гр. ...................................................................................
Рег. № .............................................................................
Пореден №

№ на протокола

Дата на
издаване

Срок на
валидност

Пациент
(име, фамилия)

§ 14. Приложение № 8 към чл. 20, ал. 2 се изменя така:

ЕГН/Личен код
(за пациенти с
ХИВ инфекция)

“

„Приложение № 8
към чл. 20, ал. 2
Рецептурна бланка – МЗ № ...................................................................................................................................
за лекарствени продукти, заплащани от държавния бюджет..........................................................................
Наименование на лечебното заведение – Рег. №...............................................................................................
Лекар (име) ……………………………………………………….......….............................................................................................
УИН на лекаря .................................................. Дата на издаване на рецептата:..............................................
Заболяване по МКБ ...................................................................................................................................................
Протокол № ....................................................... Дата: …….........................................................................................
Rp.
1
2
3
Лекар:
(подпис и печат)
Пациент (име):
.....................................................................………………….............
ЕГН:
Личен код (за пациенти с ХИВ инфекция):
Адрес:
Гр. (с.):
Отпуснал:
Получил:
Маг.-фарм.
(подпис и печат)
Дата:“

„Приложение № 11а
към чл. 24, ал. 3

(име, подпис)

Бр.
бол
ни на
тримесечно
предписване/
отпускане

(на изпращане на отчета)

Бр.
бол
ни на
двумесечно
предписване/
отпускане

Изготвил:

ТърМярка Общ
говско
(опаброй
наиме- ковки/ болни
новаброй
през
ние на табл./
пърБр.
лекарфлавия
бол
ствекони) месец ни на
ния
на
ежемепроотчет- сечно
дукт
ния
предпериписод
ване/
отпускане

Общ
брой
болни
през
втория
месец
на
отчетния
период
Бр.
болни
на
ежемесечно
предписване/
отпускане

Налич- Полу- Налич- Забеност на чено
ност
лежка
лекаркона
ството личе- лекарв нача- ство ството в
Бр.
Бр.
Бр.
болни болни болни лото на през края на
периода пери- периода
на
на
на
и сро- ода и
и сроеже- двуме- триковете
срок кове на
месечно
мена
годност
сечно пред- сечно на годност
годпо подпредписпредколиписване/
пис- по под- ност
количества
ване/ отпус- ване/
чества
(към
отпус- кане
от(към
дата
кане
пусдата
.....)
кане
.....)

(име, подпис и печат)“

Ръководител на лечебното заведение:

Бр.
Бр.
болни болни
на
на
двуме- тримесечно
сечно
предпредписписване/
ване/
отпус- отпускане
кане

Общ
брой
болни
през
третия
месец
на отчетния
период

ДЪРЖАВЕН

Дата:

№ Наиме- Копо
новаличеред
ние
ство
на
лелекаркарствения ствепроно
дукт
в-во
(по
в доазбучен зова
ред на
едиINN)
ница

ОТЧЕТ
за получените и изразходвани лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболяванията по чл. 2, ал. 1, т. 3
за периода от ....................... до .............................
на: ...............................................................................
(име на лечебното заведение и града)

§ 15. Създава се ново приложение № 11а към чл. 24, ал. 3:
БРОЙ 65
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§ 16. Създава се приложение № 11б към чл. 27а, ал. 3:
„ Приложение № 11б

към чл. 27а, ал. 3

ОТЧЕТ
за получените и изразходвани радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове
и радионуклидни прекурсори
за периода от ................................ до ...................................
на: ..............................................................................................
(име на лечебното заведение и града)
№

Наименование
на радиоактивните лекарствени продукти,
радионуклидните генератори,
китове и радионуклидните
прекурсори

КолиТърговско
чество
наименов дозова
вание
единица

Брой
болни,
на които е
проведено лечение

Брой
диагностицирани
болни

Дата: ...............................................................................................

Получено
ИзразходНеобхоколичество вано колидимост
през пери- чество през
от преода и срок
периода
разпредена годност
ление

Изготвил:

(на изпращане на отчета)
(име, подпис)

Ръководител на
лечебното заведение:
(име, подпис и печат)“

Заключителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в наредбата думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.

7380

Министър:
Кирил Ананиев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1717
от 25 юли 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5090
от 25.07.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
51500.506.293 с площ 2163 кв. м, намиращ се в
к.к. Слънчев бряг-запад, гр. Несебър, община
Несебър, област Бургас.

7385

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1718
от 25 юли 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5091
от 25.07.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Търговище,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 73626.201.186 с площ 3471 кв. м, намиращ
се в гр. Търговище, община Търговище, област
Търговище.

7386

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 1719
от 25 юли 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5092

от 25.07.2018 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив,
представляващ: поземлен имот с идентификатор 56784.238.60 с площ 2385 кв. м, намиращ се
на бул. Пещерско шосе, гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, ведно с построените
в него 3 сгради с идентификатори: 56784.238.60.1,
56784.238.60.2 и 56784.238.60.3.

7387

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 367
от 14 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ17-ГР00-159 от 26.01.2017 г. от Кирил
Михайлов с искане за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – план за застрояване (ПЗ) на урегулиран поземлен имот УПИ
ХI-636 в кв. 24, кв. Бенковски, представляващ
поземлен имот с идентификатор 68134.503.636 по
КККР на район „Сердика“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 46, том VIII, дело № 1420 от 13.02.1991 г.
за урегулиран поземлен имот ХI-636 – „за жс“,
в кв. 24, кв. Бенковски; скица № 15-1332 от
3.01.2017 г. на СГКК – София, за поземлен имот с
идентификатор 68134.503.636 (стар идентификатор
няма, номер по предходен план 636, парцел УПИ
ХI-636), комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от
ЗКИР, мотивирано предложение и пълномощно
на името на Теодор Бадемов.
Заявлението с мотивираното предложение са
разгледани от отдели „УП“, „БДПП“ и „ПНО“.
Със Заповед № РА-50-323 от 16.05.2017 г. на
главния архитект на Столичната община е разрешено да се изработи проект за ПУП – изменение
на план за регулация и застрояване в обхват
УПИ ХI-636, образуване на два нови УПИ ХХI636 – „за жс“, и УПИ ХI-636 – „за жс“, запазване
на съществуващата жилищна сграда в УПИ ХI636 – „за жс“, изграждане на нова свободностояща жилищна сграда в УПИ ХХI-636 – „за жс“,
и обособяване на задънена улица от о.т. 171а до
о.т. 171б, кв. 24, кв. Бенковски, район „Сердика“.
С п и с м о и з х . № С А Г 17-Г Р 0 0 -1 59 [1] о т
18.05.2017 г. на началник-отдел „Устройствено
планиране“ заповедта е изпратена за сведение и
изпълнение в район „Сердика“ и до заявителите.
Със за явление вх. № СА Г17-ГР00 -159[3]от
8.08.2017 г. е внесен проект за ИПРЗ. Към заявлението са приложени: пълномощно на името на
Теодор Бадемов; проект за ПУП – ИПРЗ; скица
№ 15-1332 от 3.01.2017 г. на СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.503.636;
извадка от действащ застроителен план; копие от
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архитектурен проект на съществуващата сграда;
удостоверение от СГКК – София, № 25-63365 от
3.08.2017 г. за съгласуване на проекта за ПУП.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ – СО,
и върнат за преработка съгласно становище на
отдел „Устройствено планиране“.
Внесен е коригиран проект за ПУП със заявление вх. № САГ17-ГР00-159[4] от 13.10.2017 г., в
който не са отстранени всички забележки.
С писмо № САГ17-ГР00-159[5] от 2.11.2017 г.
заявителите са уведомени за представяне на нова
графична част.
С ъ с з а я в лен ие вх . № С А Г17-Г Р 0 0 -1 59 [6]
от 9.11.2017 г. е внесен преработен проект за
ПУП – ИПРЗ. Към заявлението е приложена
декларация за липса на дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ при СО
под № СЕК 17-ГР94-472 от 11.10.2017 г.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-159[7] от 1.12.2017 г.
проектът е изпратен в район „Сердика“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
С писмо № САГ17-ГР00-159[8] от 8.01.2018 г. на
главния архитект на район „Сердика“ проектът е
върнат без постъпили възражения. Приложени са
доказателства за извършеното обявяване.
Проектът за ИПРЗ за УПИ ХI-636 е разгледан
на заседание на ОЕСУТ и приет с решение по т. 1
от протокол № ЕС-Г-10 от 6.02.2018 г. в условията
на чл. 71, ал. 1 от Наредба № 2 от 2004 г. на МРРБ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за изменение на ПУП е направено от
заинтересовано лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно Кирил
Михайлов като собственик на поземлен имот с
идентификатор 68134.503.636 по КККР на район
„Сердика“. 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 ИПРЗ и ПУР от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Основание за одобряване на ИПРЗ и ПУР е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-86 от 2.06.1989 г.
на председателя на ИК на ОбНС „Сердика“, а
кадастралната карта на район „Сердика“ е одоб
рена със Заповед № РД-18-53 от 20.11.2011 г.,
което представлява изменение в устройствените
условия, при които е одобрен действащият ПР.
Във връзка с горното проектът е изработен
върху одобрена и влязла в сила кадастрална
карта, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
В проекта за изменение на плана за регулация се предвижда ИПР на УПИ ХI-636 за
създаването на нови УПИ ХХI-636 – „за жс“, и
УПИ ХI-636 – „за жс“, в кв. 24, за ПИ с идентификатор 68134.503.636 по КККР, кв. Бенковски,
район „Сердика“.
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В проекта за изменение на плана за улична
регулация се предвижда създаване на задънена
улица от о.т. 171а (нова) до о.т. 171б (нова) с цел
регулационно осигуряване на достъп до УПИ
ХХI-636 – „за жс“.
Лицето (изход) към улица на новопроектираните УПИ ХХI-636 – „за жс“, и УПИ ХI-636 – „за
жс“, в кв. 24, се осигурява по съществуващата и
по новопредвидената задънена улица, с което е
спазен чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Новопроектираните УПИ ХХI-636 – „за жс“,
и ХI-636 – „за жс“, в кв. 24, отговарят на изискванията за минимална площ и лице към улица
съгласно разпоредбите на чл. 19 от ЗУТ.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собственика им да ги използва съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
В проекта за изменение на плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващата жилищна сграда в УПИ ХI-636 – „за жс“, и
изграждане на нова свободностояща жилищна
сграда в УПИ ХХI-636 – „за жс“, указана като
ниско застрояване при к.к. ≤10 м за 3-етажната
част и Н<10 м за „г+2“.
Застрояването в новообразувания поземлен
имот отговаря на изискванията на чл. 31, ал. 1
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.
Изменението на действащия план за застрояване цели осигуряване на законосъобразно и
целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП
на СО по искане на собствениците и съобразно
изменението на плана за регулация.
Спазен е чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО с представянето
на декларация за липса на дървесна растителност.
Новопроектираните УПИ ХХI-636 – „за жс“,
и УПИ ХI-636 – „за жс“, попадат в устройствена
категория „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), в която съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2, т. 4 от ЗУЗСО
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.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столичната община.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице, за изграждане на улица,
публична общинска собственост, основание по
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка.“
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, т. 4 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, § 24 от ЗИДЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-10 от 6.02.2018 г.,
т. 1, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
за УПИ ХI-636 – образуване на нови УПИ ХХI636 – „за жс“, и УПИ ХI-636 – „за жс“, за поземлен
имот с идентификатор 68134.503.636 по КККР на
район „Сердика“, кв. 24, местност Кв. Бенковски,
район „Сердика“, по кафявите и зелените линии,
цифри, букви, щрихи и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Проект за изменение на план за улична
регулация – създаване на задънена улица от о.т.
171а (нова) до о.т. 171б (нова), кв. 24, местност
Кв. Бенковски, район „Сердика“, по кафявите и
зелените линии, цифри, букви, щрихи и зачертавания съгласно приложения проект.
3. Проект за изменение на план за застрояване за нови УПИ ХХI-636 – „за жс“, и УПИ
ХI-636 – „за жс“, кв. 24, местност Кв. Бенковски,
район „Сердика“, съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
съседните имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната 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 обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Сердика“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.

7304

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 368
от 14 юни 2018 г.
С писмо вх. № САГ17-АХ00-313-[2]/17.08.2017 г.
в Направление „Архитектура и градоустройство“
на СО са постъпили за съгласуване/одобряване
и последващи процедури по утвърждаването им
4 схеми за разполагане на преместваеми съоръжения от главния архитект на район „Надежда“.

ВЕСТНИК
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К ъм п ис мо т о с а п ри лож ен и: А ПО С
№ 2487/5.11.2015 г. за поземлен имот с идентификатор 68134.1382.2183; справка по кадастрална
карта за ПИ с идентификатор 68134.1382.2183;
справка по кадастрална карта за ПИ с идентификатор 68134.1387.2072; удостоверение от началникотдел „УОСЖФРКТД“, че ПИ с идентификатор
68134.1387.2072 е публична общинска собственост;
АПОС № 2089/3.06.2013 г. за УПИ I – „За парк“,
включващ поземлени имоти с идентификатори 68134.1387.2026 и 68134.1387.2027; справка
по кадастрална карта за ПИ с идентификатор
68134.1387.2026.
Предвид горното схемата за поставяне на
преместваем обект павилион с търговска функция – кафе, в ПИ с идентификатор 68134.1387.2072,
кв. 18, м. Бул. Ломско шосе, с покрита площ
18 кв. м и открита площ 40 кв. м е предложена
и изработена от район „Надежда“.
Територията в обхвата на схемата попада в
зелената система на Столична община – зона
„Тго“ – Терени на локални градини и озеленяване
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвиденият преместваем обект обслужва основната паркова функция и включва покрита
площ – павилион, и открита площ – маси за
консумация на открито, и е съобразен с допустимото застрояване, описано в чл. 12, т. 5 от
ЗУЗСО – преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ,
които не заемат повече от 10 на сто от площта
на имота.
Схемата съдържа обща и подробна част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните,
монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична
община (ПОРИМДЕРДТСО). Към схемата е съставена таблица с данни за всеки обект съгласно
чл. 21, ал. 3 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Проектът за схема е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Д75/28.09.2017 г., т. 12.
Изработеният проект за схема е изпратен за
съгласуване до директора на Дирекция „Зелена
система“ – ланд. арх. Димитър Данчев, с писмо
изх. № САГ17-АХ00-313-[3]/13.11.2017 г. на главния
архитект на Столична община.
С писмо № СОА17-ВК66-158/1/4.12.2017 г.
Дирекция „Зелена система“ съгласува схемата
със становище „Да не се засягат зелени площи
и растителност“.
С писмо изх. № САГ16-АХ00-313-[8]/31.01.2018 г.
на главния архитект на Столична община проектът
за схема е изпратен до кмета на район „Надежда“
за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане. Обсъждането е проведено на 14.03.2018 г.,
като на него са присъствали представители на
районната администрация и граждани на район
„Надежда“.
С писмо № РНД18-ВК08-191/1/23.04.2018 г. на
главния архитект на район „Надежда“ проектът
за схема е върнат без възражения. Приложени
са доказателства за проведеното обществено
обсъждане.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Територията в обхвата на схемата попада
в зона „Тго“ – Терени на локални градини и
озеленяване, която съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1
от ЗУЗСО е част от зелената система на СО.
Съгласно приложение № 2 към чл. 5 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО терените на зелената
система на СО попадат в VI зона.
Видно от чл. 34, а л. 4 и чл. 47, а л. 6 от
Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО във връзка
с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ компетентен да одобри
схемата за преместваем обект е Столичният
общински съвет.
В съответствие с чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО схемата съдържа обща и
подробна част и таблица с данни за обекта – вид,
функция, покрита и открита площ.
Дирекция „Зелена система“ (с писмо № СОА17ВК66-158/1/4.12.2017 г.) съгласува проекта за схема,
с което е спазено изискването на чл. 19, ал. 3,
т. 2 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемата е съобщено в съответствие с изискването на чл. 128, ал. 3 във
връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
Във връзка с проекта за изработена схема е
проведено обществено обсъждане на 14.03.2018 г.
без постъпили предложения и възражения.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ,
както и на чл. 12 от ЗУЗСО за провеждане на
обществено обсъждане.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване наймалко на 2 м свободна ширина за преминаване
на пешеходци.
При одобряване ЗРКП на м. Бул. Ломско шосе,
частта на кв. 18, с Решение № 23/19.03.2001 г. на
СОС не е действала разпоредбата на чл. 62, ал. 9
от ЗУТ и не е одобрена задължителната сега към
този вид планове план-схема на преместваемите
обекти, поради което същата се одобрява като
неразделна част от този ПУП на основание чл. 62,
ал. 9 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 34, ал. 4 и
чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната
дейност на територията на Столична община и
решение на ОЕСУТ № ЕСД-75/28.09.2017 г., т. 12,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за схема за поставяне на преместваем обект – кафе, с покрита площ 18 кв. м. и
открита площ 40 кв. м в поземлен имот с идентификатор 68134.1387.2072, кв. 18, м. Бул. Ломско
шосе, район „Надежда“, като неразделна част от
ПУП, одобрен с Решение № 23 от 19.03.2001 г. на
СОС, съгласно приложения проект.
Решението и одобрената схема да се публикуват на интернет страницата на Столична
община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129,
ал. 5 от ЗУТ.

ВЕСТНИК
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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 в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7275
РЕШЕНИЕ № 369
от 14 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпило заявление вх. № САГ17АХ00-219/29.03.2017 г. от директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
с искане за издаване на разрешение за поставяне
на временни разглобяеми постройки с търговска
цел в парка зад Националната библиотека.
Към заявлението са приложени: скица за
поземлен имот с идентификатор 68134.407.156, с
вписан собственик: държавата; скица за сграда с
идентификатор 68134.407.156.1, с вписано право на
ползване на Народна библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“; удостоверение от СГКК – София –
2 бр.; схема за поставяне на преместваеми
обек т и по ч л. 56 о т ЗУ Т в к в. 545; А П ДС
№ 07833/6.12.2011 г. за поземлен имот с идентификатор 68134.407.156, върху който правата за
управление са предоставени на Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.
План-схемата за поставяне на преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане
(обща и подробна част) в градината около Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
и Докторската градина, кв. 545 и 545а, м. Зона
Г-12, район „Оборище“, е изработена служебно от
Направление „Архитектура и градоустройство“
във връзка с горното заявление.
Схемата е изпратена до директора на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
с писмо изх. № САГ17-АХ00-219-[1]/3.05.2017 г.
Територията в обхвата на план-схемата попада
в зелената система на Столична община – зона
„Тго“ – Терени на локални градини и озеленяване съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО. Предвидените преместваеми обекти
и елементи на градското обзавеждане включват покрит и открит бар, маси за консумация
на открито, павилион за охрана и тоалетна и
обслужват основната паркова функция, като са
съобразени с допустимото застрояване, описано
в чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО – преместваеми обекти
по чл. 56 от ЗУТ, които не заемат повече от 10
на сто от площта на имота.
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План-схемата е разработена в обща и подробна част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработеният проект за план-схема е изпратен
за съгласуване до директора на Дирекция „Зелена
система“ – ланд. арх. Димитър Данчев, и до директора на Националния институт за недвижимо
културно наследство – арх. Красимир Тодоров,
с писмо изх. № САГ17-АХ00-219-[3]/29.09.2017 г.
на главния архитект на Столична община.
С писмо № СЕК17-ВК66-140/1/19.10.2017 г.
Дирекция „Зелена система“ съгласува схемата.
Със становище изх. № 33-НН-576/7.11.2017 г.
Министерството на културата също съгласува
проекта за план-схема.
Проектът за план-схема е приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Д21/15.03.2018 г.
До главния редактор на „Държавен вестник“ е изпратено обявление за изработените проекти за схеми (писмо изх. № СА Г17АХ00-219-[6]/22.03.2018 г. на главния архитект на
Столична община).
С писмо изх. № CAГ17-АХ00-219-[7]/22.03.2018 г.
на главния архитект на Столична община проектът за план-схема е изпратен до кмета на район
„Оборище“ за съобщаване и провеждане на обществено обсъждане. Обсъждането е проведено
на 25.04.2018 г., като на него са присъствали
представители на районната администрация и
граждани на район „Оборище“.
С писмо № РОБ 18-ВК08-560-[6]/28.05.2018 г.
на кмета на район „Оборище“ проектите за схеми
са върнати без възражения. Представена е документация за проведеното обществено обсъждане.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Територията в обхвата на план-схемата попада в зона „Тго“ – Терени на локални градини и
озеленяване, която съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от
ЗУЗСО е част от зелената система на СО. Съгласно приложение № 2 към чл. 5 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО терените на зелената система
на СО попадат в VI зона. Освен това двете градини
са обявени за паметници на градинско-парковото
изкуство с писмо № 4458 от 26.09.1988 г.
Видно от чл. 34, ал. 4 и чл. 47, ал. 6 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62,
ал. 9 от ЗУТ компетентен да одобри план-схемата
за преместваеми обекти и елементи на градското
обзавеждане е Столичният общински съвет.
С писмо изх. № УС-15-485/1.09.2017 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
приема изработения проект за план-схема в частта
на градината около Националната библиотека
във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 1 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
В съответствие с чл. 21, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО план-схемата съдържа
обща и подробна част.
Дирекция „Зелена система“ (с писмо № СЕК17ВК66-140/1/19.10.2017 г.) и Министерството на културата (становище изх. № 33-НН-576/7.11.2017 г.)
са съгласували проекта за план-схема, с което е
спазено изискването на чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 от
Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
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Изработването на план-схемата е обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 30 от 2018 г., с което
е спазен чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9
от ЗУТ. Проектът за план-схема е публикуван
на интернет страницата на район „Оборище“ и
е обявен в сградата на район „Оборище“ с оглед
изискванията на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.
Във връзка с проекта за изработена план-схема
е проведено обществено обсъждане на 25.04.2018 г.
без постъпили предложения и възражения.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ,
както и на чл. 12 от ЗУЗСО за провеждане на
обществено обсъждане.
Спазено е изискването на чл. 14, т. 8 от Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО за осигуряване наймалко на 2 м свободна ширина за преминаване
на пешеходци.
При одобряване ИПРЗ за създаване на парцел
„За Народна библиотека и озеленяване“ в кв. 545
и парцел „За озеленяване и КОО“ в кв. 545а със
Заповед № РД-09-50-269 от 30.03.2001 г. на главния
архитект на София не е действала разпоредбата
на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и не е одобрена задължителната сега към този вид планове план-схема на
преместваемите обекти, поради което същата се
одобрява като неразделна част от този ПУП на
основание чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 34, ал. 4
и чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните,
монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична община и решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Д-21/15.03.2018 г. Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за план-схема за поставяне
на преместваеми обекти и елементи на градското
обзавеждане (обща и подробна част) в градината
около Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“ и Докторската градина, кв. 545 и 545а,
м. Зона Г-12, район „Оборище“, като неразделна
част от ПУП, одобрен със Заповед № РД-09-50269/30.03.2001 г. на главния архитект на София,
съгласно приложения проект.
Решението и одобрената план-схема 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.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването му пред Административния
съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Оборище“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
7235
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РЕШЕНИЕ № 370
от 14 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ17-ГР00-2837/18.12.2017 г. от
„Софийски имоти“ – ЕАД, с искане за разрешаване изработването на план-схема за поставяне на
преместваеми увеселителни обекти и преместваем
обект – заведение за бързо хранене, в УПИ I – „За
парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4,
идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по
КККР на район „Възраждане“.
Към заявлението са приложени: мотивирано предложение, комбинирана скица, АЧОС
№ 848/18.07.2002 г. и скица за ПИ с идентификатор 68134.305.79.
Със Заповед № РА50-890 от 29.12.2017 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 8 и чл. 62, ал. 9 от ЗУТ е разрешено изработването на план-схема по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ към
действащия ПУП, одобрен с Решение № 354 по
протокол № 15 от 26.06.2008 г. на СОС.
Съгласно писмо рег. № РВЕ18-ВК08-41/2/
30.03.2018 г. на главния архитект на район „Възраждане“ заповедта е разгласена по реда на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
За УПИ I – „За парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4, идентичен с ПИ с идентификатор
68134.305.79, е издадена виза за проектиране на
сграда за обслужване на посетителите с височина
до 10 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион-кула
за стартова площадка с височина 10 м. Визата е
издадена на 6.12.2017 г. от главния архитект на
Столична община.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 18 -А Х 0 0 -1 2 /
4.01.2018 г. е внесена за одобряване план-схема за
поставяне на преместваеми обекти в УПИ I – „За
парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4,
идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79
по КККР на район „Възраждане“, от „Софийски
имоти“ – ЕАД.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-2684-[7]/16.02.2018 г.
на главния архитект на Столична община проектът за план-схема е изпратен до кмета на район
„Възраждане“ за съобщаване и провеждане на
обществено обсъждане.
Проектът е представен на 12.03.2018 г., а окончателното обсъждане е проведено на 29.03.2018 г.,
като на тях са присъствали представители на
районната администрация и граждани на район
„Възраждане“.
С писмо № РВЕ18-ВК08-1685/12/12.04.2018 г.
на кмета на район „Възраждане“ проектът за
план-схема е върнат без възражения. Приложени са доказателства за проведеното обществено
обсъждане.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-2837-[3]/
9.03.2018 г. е представен Топографски план контролно заснемане на дървесна растителност по
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверено от НАГ – БДПП
на 16.02.2018 г. със становище „Да не се засяга
заснетата декоративна растителност“.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-2837-[7]/
4.05.2018 г. са представени съгласувания на схемата
от експлоатационните предприятия: „Топлофи-
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кация София“ – ЕАД, с № СГ-384/14.03.2018 г.;
„Ч Е З Р а з п р е д е л е н и е Б ъ л г а р и я “ – А Д , о т
28.03.2018 г.; „Овергаз мрежи“ – АД, с № ОМЕ20010-6235/29.03.2018 г.; „Виваком БТК“ – АД, от
3.04.2018 г.; „Сиберия – Техно Лайтинг“ – ДЗЗД, от
4.04.2018 г.; „Софийска вода“ – АД, от 25.04.2018 г.
с приложени изходни данни.
Проектът за план-схема е приет от ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Д-40/31.05.2018 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Територията в обхвата на план-схемата попада
в зона „Зп“ – Зона за градски паркове, която
съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от ЗУЗСО е част от
зелената система на СО. Съгласно приложение
№ 2 към чл. 5 от Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
(Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО) терените на
зелената система на СО попадат в VI зона.
Предвидените преместваеми обекти са с
увеселителна функция и за бързо хранене и са
съобразени с допустимото застрояване, описано
в чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО – преместваеми обекти
по чл. 56 от ЗУТ, които не заемат повече от 10
на сто от площта на имота.
Схемата е разработена в обща и подробна
част съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата за
ПОРИМДЕРДТСО.
По отношение на откритата площ от 100 кв. м
за разполагане на открит бар същата включва и
площта за разполагане на маси за консумация
на открито.
Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ в Дирекция „Териториално
планиране“ към Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столична община е съгласувал проекта за план-схема, представена е
съгласувана схема с дружествата доставчици на
вода, енергия и електронни съобщения, с което
е спазено изискването на чл. 19, ал. 3, т. 2 от
Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО.
Изработването на схемите е съобщено посредством обявления в районната администрация, в
сгради в близост до парка и други в съответствие
с изискването на чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 62,
ал. 9 от ЗУТ.
Във връзка с проектите за изработени схеми е
проведена процедура по обществено обсъждане,
която приключва на 29.03.2018 г. без постъпили
предложения и възражения.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ,
както и на чл. 12 от ЗУЗСО за провеждане на
обществено обсъждане.
На основание чл. 34, ал. 4 по отношение на
откритата площ за разполагане на маси за консумация на открито и чл. 47, ал. 6 от Наредбата
за ПОРИМДЕРДТСО във връзка с чл. 62, ал. 9
от ЗУТ компетентен да одобри план-схемата за
преместваеми обекти и съоръжения по чл. 34,
ал. 1 е Столичният общински съвет.
При одобряване на ИПЗ на УПИ I – „За парк“,
кв. 1, м. Парк „Възраждане“, с Решение № 354
по протокол № 15 от 26.06.2008 г. на СОС не е
одобрена задължителната към този вид планове
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план-схема на преместваемите обекти, поради
което същата се одобрява като неразделна част
от този ПУП на основание чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 от ЗУТ във връзка с чл. 34, ал. 4
и чл. 47, ал. 6 от Наредбата за преместваемите
обекти, за рекламните, информационните, монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Д-40/31.05.2018 г.
Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за план-схема за поставяне
на преместваеми обекти (обща и подробна част)
и маси за консумация на открито на територията
на район „Възраждане“, УПИ I – „За парк“, кв. 1,
м. Парк „Възраждане“, Зона Б-5-4, идентичен с
ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на
район „Възраждане“, по реда на чл. 62, ал. 9 от
ЗУТ, като неразделна част от ПУП, одобрен с
Решение № 354 по протокол № 15 от 26.06.2008 г.
на СОС, съгласно приложения проект.
След изготвяне на паркоустройствения проект същият да бъде представен за разглеждане в
Постоянната комисия по опазване на околната
среда, земеделие и гори и в Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура,
достъпна среда и жилищна политика.
Решението и одобрените схеми да се публикуват на интернет страницата на Столична
община – Направление „Архитектура и градо
устройство“ (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 в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“, пред
Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Възраждане“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7284
РЕШЕНИЕ № 399
от 28 юни 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ17-ДР00-493-[1]/2.02.2018 г. от „Билд
Рент“ – АД, с искане за продължаване (довършване) на процедурата по одобряване на ПЗ на
УПИ III-2113 – „За обществено обслужване“,
кв. 1, м. Дружба 1 – I и II част, район „Искър“,
като неразделна част от плана за застрояване
на м. Дружба 1 – I и II част, одобрен с Решение
№ 555 по протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет.
Към заявлението са приложени: проект за план
за застрояване на УПИ III-2113 – „За обществено
обслужване“, кв. 1, м. Дружба 1 – I и II част,
район „Искър“; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР; скица № 15-27550 от 21.01.2016 г.
от СГКК – София, за имот с идентификатор
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68134.1500.2113 (номер по предходен план: 2113,
кв. 1); нотариален акт № 101, том I, peг. № 1954,
дело № 94/30.06.2011 г. за имот пл. № 2113 на
името на „Билд Рент“ – АД; молба по а.х. дело
№ 4454/2017 г. на АССГ за оттегляне на подадена жалба срещу Решение № 555 по протокол
№ 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет
с искане за прекратяване на производството;
пълномощно.
Със за явление вх. № СА Г17-ДР00 -493-[2]/
11.05.2018 г. от „Билд Рент“ – АД, е внесен проект
за ПЗ на УПИ III-2113 – „За обществено обслужване“, с предвиждане на свободностояща сграда
„4+м“ с Н=15,0 м.
Служебно по преписката е приложена извадка
от ПЗ, одобрен с Решение № 555 от 28.07.2016 г.
на Столичния общински съвет, на м. Дружба
1 – I и II част, в частта на кв. 1. С т. 5 от решението ПЗ не се одобрява по решение на ОЕСУТ
за изброените урегулирани поземлени имоти,
включително за УПИ III-2113 – „За обществено
обслужване“, кв. 1.
Приложени са протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-53/12.07.2016 г., т. 3, допълнено с решение по
протокол № ЕС-Г-55/19.07.2016 г., доп. т. 10, с
които е приет проектът за ПРЗ на м. Дружба
1 – I и II част, и Решение № 555 от 28.07.2016 г.
на Столичния общински съвет.
Служебно е приложено влязло в сила на
15.03.2018 г. определение за прекратяване на
производството по а.х. дело № 4454/2017 г. на
АССГ, II отделение, 28 състав, поради оттегляне
на жалбата.
Внесеният проект за ПЗ на УПИ III-2113 – „За
обществено обслужване“, кв. 1, е разгледан и
приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕСГ-35/15.05.2018 г., т. 11.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за застрояване
за УПИ III-2113 – „За обществено обслужване“,
кв. 1, м. Дружба 1 – I и II част, е направено от
заинтересованото лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ като собственик на имот с идентификатор 68134.1500.2113, от който е образуван УПИ
III-2113 – „За обществено обслужване“, кв. 1,
м. Дружба 1 – I и II част, като планът за регулация е одобрен с Решение № 555 от 28.07.2016 г.
на Столичния общински съвет.
Горното се установява от представените документи за собственост и скица от СГКК – София.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
А дминистративното производство по одобряване на ПЗ в частта на УПИ III-2113 – „За
обществено обслужване“, кв. 1, м. Дружба 1 – I и
II част, е проведено като част от производството
по одобряване на цялостния ПЗ на м. Дружба
1 – I и II част, одобрен с Решение № 555 от
28.07.2016 г. на Столичния общински съвет. УПИ
III от кв. 1 попада в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за него
са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ
и е проведено обществено обсъждане по чл. 121,
ал. 1 от ЗУТ, проведени са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
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Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 555 от 28.07.2016 г.
на Столичния общински съвет са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за застрояване.
С т. 5 от Решение № 555 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет план за застрояване
не се одобрява по решение на ОЕСУТ за изброените УПИ, включително за УПИ III, кв. 1,
което прави фактическия състав недовършен в
тази му част.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г53/12.07.2016 г., т. 3, е приет проект за ПРЗ на
м. Дружба 1 – I и II част, като е предложено на
СОС при одобряване на текстовата и графичната част на ПЗ да бъдат изключени УПИ III2113 – „За общ. обсл.“, от кв. 1, УПИ I-2643 – „За
жс“, от кв. 12, УПИ VI-879 – „За жс“, от кв. 18-а,
и УПИ I-1651, 2409 – „За жс“ от кв. 62, като
ПЗ се преработи за тези УПИ в съответствие с
решение на ОЕСУТ по т. 20 на протокол № ЕСГ-94/16.12.2014 г.
С решение на ОЕСУТ по т. 20 на протокол
№ ЕС-Г-94/16.12.2014 г. е уважено становището
на кмета на район „Искър“ застрояването, което
се предвижда за нови сгради, да е с максимална
височина до 15 м.
С внесения проект за ПЗ на УПИ III-2113 – „За
обществено обслужване“, кв. 1, м. Дружба 1 – I
и II част, е изпълнено решението на ОЕСУТ за
максимална височина до 15 м.
Предвидено е застрояване със свободностояща
сграда „4+м“ с Н=15 м.
Паркирането се осигурява с предвиждане на
подземни гаражи, с което се спазва чл. 43, ал. 1
от ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 2 и 5,
чл. 32, ал. 1 и чл. 22, ал. 6, изр. 1 от ЗУТ.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени
разстояния до регулационни граници и между
сградите, включително през улица.
Застрояването е съобразено със сервитута на
канал 80/120яб.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк), съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, предвид
което предвиденото застрояване е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-35/15.05.2018 г., т. 11,
и Решение № 555 от 28.07.2016 г. на Столичния общински съвет Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за застрояване
на УПИ III-2113 – „За обществено обслужване“,
кв. 1, м. Дружба 1 – I и II част, район „Искър“,
съгласно приложения проект, представляващ
неразделна част от плана за застрояване на
м. Дружба 1 – I и II част, одобрен с Решение
№ 555 по протокол № 19/28.07.2016 г. на Столичния общински съвет.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
2. При издаване на виза за проектиране и
одобряване на разрешение за строителство в
УПИ III-2113, кв. 1, да не се допуска вход-изход
от имота към ул. Капитан Димитър Списаревски
поради непосредствената близост до натоварено
кръстовище от първостепенна улична мрежа.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
7285

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 43-7
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2, чл. 136, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за територията между път І-6 „Бургас – София“, път І-9
„Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул.
Транспортна, в разширението на строителните
граници на гр. Бургас в устройствени зони 13/
Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП
на гр. Бургас, с което се обособяват обслужващи
улици, инфраструктурни коридори, пешеходни
зони, нови квартали от кв. 1 до кв. 30 и се урегулират в тях нови УПИ, отредени „За КПС“, „За
ТП“ и „За инженерно-техническа инфраструктура
и озеленяване“, съгласно черните, сините, червените, зелените и кафявите линии и надписи
върху плана и таблица с баланс на територията,
които са неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр.
Бургас, пред Административния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
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Председател:
К. Луков
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РЕШЕНИЕ № 43-8
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и
чл. 135, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1 и
ал. 7 от ЗОС Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ ІХ-690 и ХІІ-690 в кв. 18
по плана на ж.к. Лазур, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.576 и 07079.607.577 по КК
на гр. Бургас, с което УПИ ІХ-690, отреден „За
жилищно строителство и КОО“, и УПИ XII-690,
отреден „За учебен център“, се обединяват в един
нов общ УПИ ІХ, отреден за ПИ с проектен
идентификатор 07079.607.622 по КК на гр. Бургас,
с функционално отреждане „За детска градина“,
с предвидено ново свободно застрояване, при
запазване на съществуващата сграда, и с установяване на показатели за застрояване по чл. 40 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони – за детска градина, както
следва: плътност – до 30 %, Кинт. – до 0,6, и
озеленяване – над 40 %, описани в матрица и
таблица, съгласно сините, червените, зелените,
кафявите и черните линии и надписи върху плана,
който е неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
7391

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1106
от 31 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 108, ал. 2
от ЗУТ, Решение № 1045 от протокол № 40 от
26.04.2018 г. на Общинския съвет и Решение № 9
от протокол № 1 от 24.01.2018 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Велико Търново Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за външно трасе за електрозахранване на ПИ № 000164 в землището на
с. Беляковец, местност Церито, община Велико
Търново – трасето на кабелното ел. захранване
започва с подземен кабел БКТП в урбанизираната зона на населеното място, преминава по
улица ОТ 196-201, продължава извън границите
на населеното място в ПИ 03798.000.161, полски
път, публична общинска собственост, навлиза в
захранвания имот ПИ № 000164.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7168
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РЕШЕНИЕ № 1130
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 62, ал. 1 от АПК във връзка с
Решение № 1106 по протокол № 42 от 31.05.2018 г.
на ВтОС и Решение № 59 от протокол № 5 от
30.05.2018 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново, с
което се допълва предходно Решение № 9 от протокол № 1 от 24.01.2018 г. на ЕСУТ, Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Допълва свое Решение № 1106 по протокол
№ 42 от 31.05.2018 г., като в текста на решението
се добавя:
„– одобрява парцеларен план за външно трасе
за водоснабдяване на новообособените имоти от
ПИ № 000164 в землището на с. Беляковец, местност Церито – трасето на водопровода започва
от съществуващ водопровод в границите на населеното място, преминава през ПИ 03798.000.161,
полски път, публична общинска собственост, и
навлиза в захранвания имот ПИ № 000164;
– одобрява план-схеми за електрозахранване и
водоснабдяване на новообособените имоти от ПИ
№ 000164 в землището на с. Беляковец, местност
Церито, община Велико Търново.“
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7169

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 437
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки, чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Кубрат, реши:
1. Приема изготвените правен анализ и приватизационна оценка в размер на 29 000 лв. за
общински недвижим имот – самостоятелен обект
на минус първи етаж в сграда с административен
адрес: с. Мъдрево, община Кубрат, област Разград,
ул. Хан Кубрат № 75, построена в общински УПИ
с № V – Комбинирана сграда, от кв. 21, представляващ дискотека, с площ 273,90 кв. м. За имота
има съставен акт за частна общинска собственост
№ 6518, вписан с вх. рег. № 3641 от 19.12.2017 г.,
акт 145, том 12, д. 2412, имотна партида 43933, на
Службата по вписванията – гр. Кубрат.
2. Продажбата на общинския нежилищен имот
по т. 1 да се извърши при начална тръжна цена
29 000 лв. (освободена доставка по смисъла на
чл. 45, ал. 3 от ЗДДС) чрез публичен търг с явно
наддаване, който да се проведе на 20-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в Заседателната зала на
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административната сграда на Община Кубрат.
Отварянето на предложенията да се извършва
публично.
При неявяване на кандидати или неизлъчване
на кандидат повторен търг да се проведе на 30-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ по същото време и при
общите условия.
3. Стъпка за наддаване – 290 лв. (1 % от началната тръжна цена).
4. Тръжната документация се закупува в Центъра за услуги и информация, Община Кубрат,
всеки работен ден до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ за сумата 50 лв.
При евентуален повторен търг тръжна документация се закупува до 25-ия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на тръжната документация и необходими документи:
а) по отношение на физическите лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно, в случай
че закупува документация от името на друго
физическо лице;
б) по отношение на юридическите лица:
– нотариално заверено пълномощно, ако
представителната власт на лицето, закупуващо
документацията, не може да се установи от документа за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от официален превод на български
език.
6. В срок до 16-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг – до 26-ия ден) лицата, закупили тръжната документация, могат да отправят
писмено искане до Община Кубрат за разяснения
по процедурата за провеждане на търга. Разясненията се изготвят в писмена форма в тридневен
срок и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжната документация.
7. Определя депозитната вноска в размер 10 %
от началната тръжна цена на имота, която да се
внася по сметка на Община Кубрат IBAN: BG45
IORT 8116 3300 7000 00 BIG: IORTBGSF, Банка
„Инвестбанк“ – АД, Кубрат, до 18-ия ден включително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ (при повторен търг до
28-ия ден).
8. Участниците в търга изготвят предложенията си в съответствие с тръжната документация,
които се подават в запечатан непрозрачен плик в
Община Кубрат, ул. Княз Борис І № 1, деловодство,
стая 25, ет. 2, до 16 ч. на 19-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг – до 29-ия ден).
9. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
10. Утвърждава тръжната документация – неразделна част от решението.
11. Лицата, закупили тръжна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат предложение за участие в търга.
12. В тръжната комисия да бъде включен и
председателят на Комисията по координация и
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управление на стопанските дейности, общинска
собственост и екология към Общинския съвет – гр. Кубрат.
13. Възлага на кмета на община Кубрат правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.

7320

Председател:
Х. Юмеров

РЕШЕНИЕ № 441
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кубрат,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ – ЕООД, на
територията на община Кубрат, с трасета, преминаващи през имоти извън регулация в землището на
с. Беловец с № 000083, 000097, 000171, 000365,
000368; в землището на с. Бисерци с № 000048,
000082, 000083, 000152, 000201; в землището на
с. Божурово с № 000032, 000047, 000066, 000068,
000073, 000035; в землището на с. Горичево с
№ 000001, 000045; в землището на с. Мъдрево с
№ 000023, 000029, 000074, 000076, 000085, 000275;
в землището на с. Севар с № 000002, 000012,
000092, 000186, 000197; в землището на с. Тертер
с № 000052, 000053, 000055, 000061, 000067, 000074,
000083; в землището на с. Сеслав с № 000004,
000021, 000089, 000091, 000110, 000122, 000153,
000160, 000201, 000280, 000281; в землището на
с. Точилари с № 000011, 000013, 000014, 000021,
000055, 000062; в землището на с. Задруга с № 000006;
в землището на с. Звънарци с № 000008, № 000035,
000056, 000060, 000088, 000089, 000098, 000106, 000107,
000112. Обща дължина на трасетата – 37 917 м.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград.

7412

Председател:
Х. Юмеров

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 369
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, предвид изложените в
предложение с вх. № 91/19.06.2018 г. на кмета
на община Куклен фактически основания Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Право на преминаване през ПИ 014182, държавна частна собственост (иглолистна гора),
намиращ се в землището на с. Руен, местност
Св. Георги, община Кук лен, за осигу ряване
на достъп до ПИ 59, § 4, землище на с. Руен,
община Куклен“.
Председател:
Пл. Гошев
7236
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 821
от 28 юни 2018 г.
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК и на Наредбата за т ърговете и конку рсите на недви ж им
имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за битови услуги с идентификатор 41112.502.686.1 – Баня за обществено
обслужване, със застроена площ 239 кв. м, брой
етажи: 1; конструкция: масивна; година на построяване – 2008 г., въведена в експлоатация с
удостоверение № 1/11.01.2008 г., намираща се в
гр. Кюстендил, ж.к. Комплекс Изток, ул. Г. С.
Раковски, изградена в поземлен имот с идентификатор 41112.502.686 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-96 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-278 от 9.07.2013 г.
на началник на СГКК – Кюстендил, с площ на
поземления имот 3893 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс, стар идентификатор: 41112.502.364;
41112.502.365; номер по предходен план: квартал
1в, парцел ІІІ, при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори
41112.502.489, 41112.502.687, 41112.502.366 по КККР
на гр. Кюстендил.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. 1 от настоящото
решение имот общо в размер 64 350 лв.
3. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 от настоящото решение
недвижим имот в размер 64 350 лв. и стъпка на
наддаване – 1000 лв.
4. Определя депозит за участие в търга в размер
6435 лв. и краен срок за внасянето му – 20-ия ден
от датата на обнародването на настоящото решение
в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса (цена в размер
50 лв.), внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644,
код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден
до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименование на обекта и името на участника в срок
до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“ в
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция
„Икономически дейности“.
7. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 21-вия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.
8. В случай на неявяване на кандидат се
обявява нов търг за продажба на имота при
условията на настоящото решение, но със следните срокове:
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– срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване
на настоящото решение в „Държавен вестник“;
– краен срок за внасяне на депозита за участие
в търга в размер 6435 лв. – 30-ият ден от датата
на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация;
– срок за подаване на предложения – до 17 ч.
на 30-ия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“;
– провеждане на търга – 14 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждането на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
дирекция „Икономически дейности“.
10. Достигнатата на публичния търг цена не
подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
11. Утвърждава тръжната документация за
участие в търга и проекта на договор като част
от нея.
12. Определя комисията за провеждане на
търга в състав – 5 членове и 2 резервни членове.
13. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Кюстендил протокола от търга.
14. Възлага на кмета на общината в срок
3 работни дни след получаването на протокола
от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
15. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия
търга.
Председател:
М. Крумова
7223
РЕШЕНИЕ № 822
от 28 юни 2018 г.
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК и на Наредбата за т ърговете и конку рсите на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор
41112.503.4268 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрена
със Заповед № РД1896 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД1410109 от 21.04.2009 г.
на началника на СГКК – Кюстендил, с адрес
гр. Кюстендил, ул. Дондуков № 65, с площ 1437
кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма;
номер по предходен план: 507268, квартал 25А,
парцел ІІІ, при съседи на поземления имот: 1.
41112.503.4269; 2. 41112.503.271; 3. 41112.500.1776;
4. 41112.503.273 и 5. 41112.503.272, съгласно
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ск и ца № 15176214/22.03.2018 г., изда дена о т
СГКК – Кюстендил, и изградените върху него
сгради: сграда с идентификатор 41112.503.4268.1 –
масивна, брой етажи – 1, предназначение: друг
вид обществена сграда, със застроена площ 396
кв. м, и сграда с идентификатор 41112.503.4268.2 –
навес, брой етажи – 1; предназначение: постройка на допълващо застрояване, със застроена
площ 7 кв. м.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. 1 от настоящото
решение имот общо в размер 156 750 лв.
3. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 от настоящото решение
недвижим имот в размер 156 750 лв. и стъпка на
наддаване 1500 лв.
4. Определя депозит за участие в търга в
размер 15 675 лв. и краен срок за внасянето му
20-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса – цена в размер
50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644,
код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден
до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименование на обекта и името на участника в срок
до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“ в
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция
„Икономически дейности“.
7. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 21-вия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“ в заседателната зала на
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.
8. В случай на неявяване на кандидат се обявява нов търг за продажба на имота при същите
условия на настоящото решение, но със следните
срокове:
– срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване
на настоящото решение в „Държавен вестник“;
– краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер 15 675 лв. – 30-ият ден от
датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация;
– срок за подаване на предложения – до 17 ч.
на 30-ия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“;
– провеждане на търга – 14 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на настоящото решение
в „Държавен вестник“.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждането на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
дирекция „Икономически дейности“.
10. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5,
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т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДДС с изключение на
сградите и на прилежащия терен към сградите,
които не са нови. Когато последният ден на срокът е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
11. Утвърждава тръжната документация за
участие в търга и проекта на договор като част
от нея.
12. Определя комисията за провеждане на
търга в състав – 5 членове и 2 резервни членове.
13. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Кюстендил протокола от търга.
14. Възлага на кмета на общината в срок
3 работни дни след получаването на протокола
от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
15. Възлага на кмета на община Кюстендил
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
М. Крумова
7222

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 329
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Летница, реши:
I. Одобрява проект за частично изменение на
ПУП (подробен устройствен план) – ПР (план
за регулация) на гр. Летница, община Летница,
област Ловеч, на ул. Стефан Стамболов, от осова
точка 245 до осова точка 264 – публична общинска
собственост, като:
1. В частта от осова точка 245 до осова точка
278 по регулационния план на гр. Летница, област Ловеч, е обособена самостоятелна улица от
северната страна на канала (Смърдешка бара).
2. Предаваемите места по регулационния план
на гр. Летница към квартали 85 и 88 са отредени
за улица от осова точка 273 до осова точка 264
от южната страна на канала (Смърдешка бара).
II. Възлага на кмета на община Летница да
извърши всички необходими действия за законосъобразното изпълнение на решението.
Председател:
В. Иванов
7170

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 650
от 19 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за обект „Кабелен електропровод и
водопровод“ до ПИ 000807, местност Тръните, в
землището на с. Загорци, община Нова Загора.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

7314

Председател:
Г. Николов

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 101
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на довеждащ водопровод с
обща дължина от 78 м до ПИ 78570.113.12 (УПИ
І-12, за гараж и автобуси), местност Мараша, по
КККР на с. Црънча, община Пазарджик, преминаващо през имоти, общинска и държавна
собственост, както следва:
Проектното трасе на водопровода започва от
съществуващ уличен водопровод ∅ 63 ПЕВП,
намиращ се в ПИ 78570.6.35 – полски път (частна
собственост), преминава през него, пресича ПИ
78570.6.39 – път IV клас (общинска собственост)
и достига ПИ 78570.113.12 (УПИ I-12, за гараж
и автобуси), местност Мараша, по КККР на
с. Црънча, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен съгласно изчертаното със зелено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

7370

Председател:
Х. Харалампиев

РЕШЕНИЕ № 102
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен водопровод с
дължина от 56 м, започващо от съществуващ водопровод РЕ100, намиращ се в ПИ 65437.67.69 – пасище, мера (ПИ № 067069 по КВС) – общинска
собственост, пресича имоти, държавна собственост, както следва:
ПИ 65437.67.88; ПИ 65437.67.89; ПИ 65437.67.90
(ПИ № 000038, 000039 и 000040 по КВС), всичките
с НТП „Транспортни територии“, при км 119+393
на път II-37, пресича ПИ 65437.20.23 – напоителен канал (ПИ № 000049 по КВС) – държавна
собственост (МЗГ – ХМС), установява се в ПИ
65437.20.9 – за селскостопански, горски и ведомствен път (ПИ № 020009) – общинска собственост, и достига границата на ПИ 65437.20.2 (ПИ
№ 020002 по КВС) в местността Гъстака по КККР
на с. Сарая, община Пазарджик, който ще бъде
захранен съгласно изчертаното със зелено трасе,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

7371

Председател:
Х. Харалампиев
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РЕШЕНИЕ № 103
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен електропровод
с дължина от 229 м, започващо от от МТТ в ПИ
65437.67.69 – общинска мера, преминава през
него, пресича ПИ 65437.67.88 – територия на
транспорта, пресича ПИ 65437.67.89 – територия
на транспорта, пресича ПИ 65437.67.90 – път (ІІ37), пресича ПИ 65437.20.23 – напоителен канал,
пресича ПИ – 65437.20.9 – полски път, и достига
границата на ПИ 65437.20.2 (УПИ II-2, За търговия и услуги), местност Гъстака, землище Сарая,
община Пазарджик, който ще бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути,
и регистъра на засегнатите имоти.

7372

Председател:
Х. Харалампиев

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 895
от 19 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе на разпределителен газопровод, газопроводни
отклонения и съоръжения за консуматори, предвидено да премине през поземлен имот с идентификатор 56126.10.22 – с НТП – „Селскостопански,
горски, ведомствен път“, и през поземлен имот с
идентификатор 56126.10.52 – с НТП – „За път от
републиканската пътна мрежа“, съгласно регистър
на засегнатите имоти от КККР и обяснителна
записка с текстова част, които са неразделна
част към ПУП – ПП за трасе на разпределителен
газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения за консуматори, собственици на поземлени
имоти с идентификатори 56126.10.24, 56126.10.6,
56126.10.5, 56126.10.27 в землището на гр. Петрич
извън урбанизираната територия на гр. Петрич.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев

7353

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 109
от 20 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията
за ОУП в чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
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Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Трявна съгласно графичната и текстовата част на документацията, както
и всички приложения по него, представляващи
неразделна част от това решение.
Съгласно чл. 215, ал. 6 ЗУТ общите устройствени планове не подлежат на обжалване.

7354

Председател:
С. Кръстева
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план – план за регулация за УПИ I – за детска
градина, в квартал 12 и УПИ IV в квартал 9
по плана на с. Зарник, община Кайнарджа, и
изменение на уличната регулация в участъка от
о.т. 914 до о.т. 79.
2. С одобряването на проекта новообразуваният урегулиран поземлен имот V, отреден за
имот № 173 в кв. 9 по плана на с. Зарник, сменя
характера си от публична общинска в частна
общинска собственост.
Председател:
И. Петков

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 533
от 27 юни 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМ А Общински ят съвет –
гр. Харманли, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на водопровод за обект: „Външно В и К захранване“ на ПИ 77181.26.13, местност Малкоча, в
землището на гр. Харманли с възложител „Славилови – 75“ – ЕООД. Трасето на водопровода
с обща дължина 112,76 м преминава през ПИ
77181.16.115 – за път от републиканската пътна мрежа (държавна публична собственост),
през ПИ 77181.16.116 – за второстепенна улица
(общинска публична собственост), през ПИ
77181.26.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път (общинска публична собственост) и
през ПИ 77181.26.91 – пасище (общинска публична собственост).
Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Харманли пред Административния съд – Хасково.

7355

Председател:
И. Димитров

ОБЩИНА С. КАЙНАРДЖА,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 330
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Кайнарджа, одобрява проект за изменение на кадастрален план и изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
за УПИ IV-167 и УПИ Х-161 в квартал 3 по плана
на с. Голеш, община Кайнарджа, и изменение на
уличната регулация в участъка от о.т. 4 до о.т. 5.

7392

Председател:
И. Петков

РЕШЕНИЕ № 332
от 29 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Кайнарджа, реши:
1. Одобрява проект за изменение на кадастрален план и изменение на подробен устройствен
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88. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 юли 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34 824
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 975 330
Дълготрайни материални и
нематериални активи
125 463
Други активи
15 484
Депозит в управление „Емисионно“ 5 451 682
Всичко активи:
7 602 783
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 302 322
Други пасиви
173 930
Всичко задължения:
3 476 252
Основен капитал
20 000
Резерви
4 172 282
Неразпределена печалба
-65 751
Всичко собствен капитал:
4 126 531
Всичко пасиви:
7 602 783
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 юли 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 267 985
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 643 168
Инвестиции в ценни книжа
25 501 848
Всичко активи:
46 413 001
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
16 193 375
Задължения към банки
13 076 969
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 602 556
Задължения към други депозанти
2 088 419
Депозит на управление „Банково“
5 451 682
Всичко пасиви:
46 413 001
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
7441
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38. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Розита“,
разположена в землищата на с. Плетена и с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4487705

8553665

2.

4487960

8553895

3.

4488100

8554140

4.

4487840

8554290

5.

4487800

8554145

6.

4487640

8554080

7.
4487555
8553850
7237
34. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-46 от 26.07.2018 г. за обект: „Реконструкция
на път ІІ-86 „Средногорци – Рудозем“, участък от
км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до
км 129+660 и реконструкция на водопровод от км
126+710 до км 126+770“, при условията на чл. 60
от АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
7396
75. – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вски“ – София, обявява конкурси за обучение на
военнослужещи в редовна форма на докторантура
за придобиване на образователна и научна степен
доктор през 2019 г. във: професионално направление 9.2. Военно дело по докторска програма
„Организация и управление на въоръжените
сили“ – четирима, за офицери; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника по докторска програма „Комуникационни
мрежи и системи“ – един, за офицер; професионално направление 9.1. Национална сигурност по
докторска програма „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“
(по от расъ л „Уп равление на сиг у рност та и
отбраната“) – един, за офицер. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурсите и сроковете са определени
със заповеди № ОХ-539 от 2.07.2018 г. и № ОХ-597
от 20.07.2018 г. на министъра на отбраната на
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Република България, публикувани на сайта на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-576.
7431
23. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в катедра „Езикова подготовка“
на факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология, научна специалност „Германски езици/Съвременен английски“,
учебна дисциплина „Английски език“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 30, 052/55
22 22 – централа, вътр. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
7432
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана за регулация на м. В.з.
Киноцентъра 3 част – разширение, кв. 15, УПИ
ХХІ – „За КОО“, УПИ XVІІ – „Зa озеленяване“, и
УПИ ХVІ-1162 – „За обществено обслужване“, район „Витоша“, и на м. Манастирски ливади-изток,
кв. 111, УПИ IV – „За озеленяване“, и УПИ – „За
корекция на река“, район „Триадица“, който е
изложен в район „Витоша“ и район „Триадица“.
Заинтересованите могат да направят писмени
възражения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район
„Витоша“ и район „Триадица“.
7411
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР),
в обхват поземлени имоти (ПИ) № 36 и № 45 по
кадастралния план на Стопански двор, с. Хераково, община Божурище, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-2010 от 20.11.2000 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), които съгласно КККР представляват
местен път с идентификатор № 77246.233.196. С
проекта за ПУП – ПУР, се предлага да се урегулира улица с ширина 10 м между осови точки
200 – 203 и да се измени част от уличната регулация пред УПИ I-9, от кв. 3, м. Стопански двор,
с. Хераково, община Божурище. Изработеният
проект за ПУП – ПП, е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7394
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5. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1
и ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е издал Разрешение за строеж № 88 от
24.07.2018 г. за обект: „Оптична кабелна линия
от съществуваща кабелна шахта в с. Партизани
до телекомуникационни шкафове в с. Красимир,
гр. Дългопол, с. Сава, с. Величково, с. Цонево,
община Дългопол, и с. Гроздьово, община Дол
ни чифлик, област Варна, и оптична кабелна
мрежа в населените места“. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване чрез областния
управител на област с административен център
Варна пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7420
21. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПР
за ПИ 567, кв. 59 по плана на с. Присово, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на Община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7395
47. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна електронносъобщителна линия“, преминаващ през ПИ
02292.22.12 по КВС на с. Балабаново, община
Момчилград, област Кърджали, с възложител
„ЛИНК+“ – ООД, Момчилград. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация,
стая № 23. 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
проекта до общинската администрация.
7356
6. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект „Водопровод“
до ПИ 000327, местност Под село, в землището
на с. Богданово, община Нова Загора, с който
се засягат ПИ 000226, 000260, 000276, 000289,
000327 и 065018 по КВС на землище с. Богданово, община Нова Загора. Проектът е изложен за
разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7315
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25. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасета
на водопровод и канализация, захранващи ПИ
011047 (проектен), образуван от ПИ 48444.11.11
(ПИ 011011 (по предходен план) в местността
Грахорлиева дъмга по КККР на землище Мирянци, община Пазарджик. Проектното трасе на
водопровода с обща дължина от 216 м започва
от съществуващ водопровод ∅ 63, разположен
в ПИ 48444.11.31 (ПИ 011031 – полски път (по
предходен план), захранващ ПИ 48444.11.5 (ПИ
011005 (по предходен план), продължава по него
до достигане границата на ПИ 011047 (проектен),
който следва да бъде захранен съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектното трасе на
канализацията с обща дължина от около 360 м
започва от съществу ваща канализаци я – гл.
колектор стъклопласт ∅ 1300, разположен в
ПИ 48444.11.29 (ПИ 011029 – полски път (по
предходен план), установява се в ПИ 48444.11.30
(ПИ 011030 – полски път (по предходен план), и
продължава по него, навлиза в ПИ 48444.11.31
(ПИ 011031 – полски път (по предходен план),
и достига границите на ПИ 011047 (проектен),
който следва да бъде захранен съгласно изчертаното с кафяво трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
до общинската администрация.
7373
26 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасета
на подземни електропровод и водопровод, захранващи ПИ 017069 (проектен), образуван от
ПИ 48444.17.2 (ПИ 017002 (по предходен план),
местност Мараша, землище Мирянци, община
Пазарджик. Проектното трасе на електропровода
с обща дължина от 1111 м започва от нов СБ стълб
до ТП „Стопански двор извод СН“, разположен
в ПИ 48444.1.186 (ПИ 001186 – полски път (по
предходен план), продължава на запад през него,
пресича ПИ 48444.14.57 (ПИ 000007 – път IV клас
(по предходен план), навлиза в ПИ 48444.14.55
(ПИ 013028 – полски път (по предходен план),
пресича ПИ 48444.13.29 (ПИ 013029 – полски
път (по предходен план), ПИ 48444.13.30 (ПИ
010032 – канали (по предходен план), след което
в един изкоп с водопровода продължават по ПИ
48444.17.41 (ПИ 017041 – полски път (по предходен план) до достигане границите на ПИ 017069
(проектен), образуван от ПИ 48444.17.2 (ПИ
017002 (по предходен план), местност Мараша,
землище Мирянци, община Пазарджик, който
следва да бъде захранен съгласно изчертаното с
червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектното трасе на водопровода
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с обща дължина от 700 м започва от съществуващ водопровод ∅ 150 АЦ на границата на с.
Мирянци, продължава по ПИ 48444.17.41 (ПИ
017041 – полски път (по предходен план), като
след около 50 м в един изкоп с електропровода
продължават до достигане границите на ПИ 01769
(проектен), образуван от ПИ 48444.17.2 (ПИ 017002
(по предходен план), местност Мараша, землище
Мирянци, община Пазарджик, който следва да
бъде захранен съгласно изчертаното със зелено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
7374
20. – Община гр. Твърдица, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план) за трасе на външно
ел. захранване 1 kV и водопровод за питейна
вода до ПИ 094024, и ПЗ (план за застрояване),
местност Върбалака, землище с. Червенаково,
община Твърдица, област Сливен, линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
на населеното място за изграждане на трасе на
външно ел. захранване и трасе за водопровод
за питейна вода за ПИ 094024, землище с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен.
Проектът е на разположение всеки работен
ден в стая № 21, ет. 3, в сградата на Община
Твърдица, област Сливен, пл. Свобода № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация – Твърдица.
7375
2. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за ЧИ на ЗРП на
гр. Трявна в участъка на УПИ І-МЗ „Иван Йонков“ в кв. 92, проектоулица с о.т. 382-381-380 и
УПИ ІІ – общински, в кв. 86. С проекта за ПУП
се променят границите и отреждането на УПИ
І-МЗ „Иван Йонков“ от кв. 92, като за ПИ с
идентификатор 73403.501.238, който попада в
рамките на УПИ І-МЗ „Иван Йонков“, се отрежда
нов УПИ ІІ-238 с отреждане „За производствени
дейности – шивашко производство“, покриващ изцяло границите на поземления имот. Останалата
част от коригирания УПИ І-МЗ „Иван Йонков“
се преотрежда в УПИ І – „Емко“ – ЕООД, собственици на ПИ 73403.501.237. Отпада частично
проектоулица с о.т. 382-381-380, което автоматично налага промяна на северната регулационна
граница на УПИ ІІ – общински, от кв. 86, като
същата се поставя частично по имотната граница на ПИ 73403.501.2467. Между УПИ ІІ-238 от
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кв. 92 и УПИ ІІ – общински, от кв. 86 се обособява терен за озеленяване, който е част от ПИ
73403.501.2826 с начин на трайно ползване – за
друг вид озеленени площи по КК на гр. Трявна.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 207
в сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
7357

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Сдружение „Шахматна федерация България“, БУЛСТАТ:
177214110, представлявано от председателя на
УС Методи Кирилов Стойнев, срещу Наредба
№ 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на
спортните организации в Република България,
издадена от министъра на младежта и спорта
(обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г., в сила от 22.05.2018 г.),
по което е образувано адм. дело № 7404/2018 г.
по описа на Върховния административен съд,
седмо отделение, насрочено за 5.02.2019 г. от
14 ч., зала № 3.
7410
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за реда
за управление, придобиване и разпореждане с
общинско имущество на територията на община
Лясковец, приета с Решение № 243 по протокол
№ 20 от 27.01.2005 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец. Образувано е адм. дело № 521/2018 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването до първото съдебно
заседание. Съдебното заседание е насрочено за
19.10.2018 г. от 9,30 ч.
7397
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което
е протестирана разпоредбата на чл. 16, ал. 1
от Наредба № 7 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община
Криводол, приета с Решение № 120 от 21.11.2008 г.,
взето по протокол № 15 от заседание на Общинския съвет – гр. Криводол, изменена с Решение
№ 261 от 11.05.2017 г., взето по протокол № 30 от
заседание на Общинския съвет – гр. Криводол,
по което е образувано адм. дело № 424/2018 г.
по описа на Административния съд – Враца,
насрочено за 27.09.2018 г. от 10,30 ч.
7425
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А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Наредбата за
поддържане и опазване чистотата на територията на община Бобов дол, приета с Решение
№ 48 по протокол № 4 от 13.05.2015 г. на Общинския съвет – гр. Бобов дол. По протеста е
образувано адм. дело № 301/2018 г. по описа
на А дминистративни я съд – К юстендил. По
делото е насрочено открито съдебно заседание
на 26.09.2018 г. от 10 ч.
7414
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, на разпоредбите
на чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 3 от Наредбата за
регистрация, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Пордим, приета
с Решение № 273 от 19.04.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, по което е образувано адм.
д. № 626/2018 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
7398
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 22, ал. 2 и 6 от Наредба № 10 за определянето
и администрирането на местни такси и цени
на услуги на територията на община Пордим,
приета с Решение № 317 от 19.02.2003 г., с искане за отмяна, по който е образувано адм. д.
№ 687 по описа за 2018 г. на Административния
съд – Плевен.
7426
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Гулянци, приета с Решение № 53
от 12.02.2003 г., с искане за отмяна, по който е
образувано адм. д. № 648 по описа за 2018 г. на
Административния съд – Плевен.
7427
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 748/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 12.12.2018 г. от 10 ч. Образувано е
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 15, ал. 6 и чл. 24, ал. 2 от Наредба
№ 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Самоков.
7399
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Административният съд – София област, шести състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 759/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
12.12.2018 г. от 10 ч. Образувано е по протест на
Окръжната прокуратура – София, против чл. 25,
ал. 2 от Наредба № 1 за поддържането и опазването на обществения ред на територията на
община Челопеч в частта относно думите „или са
били в състояние да предотвратят нарушението,
но не са го сторили“.
7429
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Хасково, с който
се оспорват чл. 15 в частта му „10 лв. постоянна
такса за детски градини“ и чл. 16, изр. първо
от Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Маджарово, по който
е образувано адм. д. № 708/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
24.10.2018 г. от 10,30 ч.
7419
Ловешкият районен съд, гражданска колегия,
V състав, призовава Ислам Халилович с последен
адрес Германия, гр. Кассел, ул. Унтере Kьопигс
№ 85, сега с неизвестен адрес, като ответник по
гр. д. № 617/2018 г., заведено от Eвлета Денева
Маринова с адрес: с. Кирчево, община Угърчин,
ул. Площа № 15, с адрес за призоваване: Ловеч,
ул. Търговска № 22, ет. 4, кант. 419 – чрез адв.
Харизан Северинов, за развод по чл. 49 от СК,
като в деловодството на Ловешкия районен съд
се намират исковата молба и приложенията към
нея, препис от които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“, като го предупреждава, че
ако не се яви в съда в срок, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея, съдът
ще му назначи особен представител.
7418
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
съобщава на Уалид Ахмед Хитаб, с неизвестен
адрес, че в двуседмичен срок считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в съда и да получи съдебните книжа
като ответник по гр. д. № 9904/2018 г. на ПдРС,
ІІ бр. състав, заведено от Елена Георгиева Танева,
за развод с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
7428
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 83 състав, уведомява Елизабет Крумова
Николова с последен известен адрес в България:
София, ж.к. Света Троица, бл. 335, вх. В, ет. 6,
и с настоящ неизвестен адрес в Канада, че има
качеството на заинтересована страна по гр. д.
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№ 24496/2018 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, образувано по заведено от д-р Дечо Петров
Дечев – изпълнителен директор на МБАЛ „Свети
Иван Рилски“, молба с правно основание чл. 542
от ГПК, като указва на същата, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, III ГО,
за връчване на книжата по делото. Заинтересованата страна следва да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7417
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
91 състав, уведомява по гр.д. № 25714/2018 г. със
страни: молител – Магда Атанасова Йорданова,
и участник – „Химкомплект 2000“ – АД, че делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 19.09.2018 г. в 10 ч., за когато да се призове
молителката и „Химкомплект 2000“ – А Д, с
препис от настоящата заповед. Кани държателя
на временно удостоверение № 048 за поименни
акции – 100 броя по 1 лев за всяка, с обща номинална стойност 100 лв., издадено през 2000 г.
на името на Магда Атанасова Йорданова в дружеството „Химкомплект 2000“ – АД, София, с
ЕИК 130125466, да заяви правата си върху временните удостоверения най-късно в откритото
съдебно заседание, насрочено за 19.09.2018 г. в
10 ч., когато ще се разгледа молбата на Магда
Атанасова Йорданова за обезсилване на ценната
книга. В случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценните книги ще бъдат
обезсилени. Заповядва да не се издават акции
и да не се извършва плащане по гореописаната
ценна книга.
7415
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр.д.
№ 440/2018 г., III граждански състав, по мотивирано искане на КПКОНПИ с вх. № 5479 от
20.02.2018 г. против Иван Гочев Тобиев с постоянен
адрес: гр. Пловдив, район „Южен“, Пловдив-Юг
№ 103Е, Севдалина Георгиева Тобиева с постоянен
адрес: област Пловдив, община „Марица“, с. Бенковски, местност Стари парници № 182, и „АРЕНА – И.Т.“ – ЕООД, ЕИК 115824651, със седалище
и адрес на управление: София, ж.к. Младост 3,
бл. 317, вх. 5, ет. 6, ап. 109, представлявано от Иван
Гочев Тобиев, иск по чл. 74 и сл. от ЗОПДНПИ
(о т м.) във вр ъ зк а с § 5 о т ПЗРЗП КОН П И
за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност
5 197 661,78 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Иван Гочев Тобиев
и Севдалина Георгиева Тобиева:
– поземлен имот № 364, намиращ се в с.
Борец, община Брезово, област Пловдив, от
квартал 35 с площ 2072 кв. м, за който поземлен
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имот са отредени: УПИ Х-364, намиращ се в
с. Борец, община Брезово, област Пловдив, от
квартал 35 по регулационния план на с. Борец,
община Брезово, област Пловдив, което УПИ
е с площ 520 кв. м, УПИ XI-364, намиращ се в
с. Борец, община Брезово, област Пловдив, от
квартал 35 по регулационния план на с. Борец,
община Брезово, област Пловдив, който УПИ е
с площ от 660 кв. м, УПИ XII-364, намиращ се
в с. Борец, община Брезово, област Пловдив, от
квартал 35 по регулационния план на с. Борец,
община Брезово, област Пловдив, който УПИ
е с площ 740 кв. м, ведно с построените в УПИ
XII-364 сгради: 1. полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв. м; 2. масивна
сграда с площ 20 кв. м; 3. стопанска постройка
с площ 24 кв. м; 4. навес с площ 48 кв. м, и 5.
навес с площ 30 кв. м, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 68, том I, рег. № 1212, дело № 67/1.04.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 7030/1.04.2011 г., акт № 184, том
20, дело № 3143/2011 г.; пазарна стойност към
настоящия момент – 22 000 лв.;
– лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„ЦЛС 320 ЦДИ“, с рег. № РВ 1351 КА, дата на
първа регистрация – 27.02.2008 г., придобит на
29.07.2009 г.; пазарна стойност към настоящия
момент – 19 500 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Иван Гочев
Тобиев и Севдалина Георгиева Тобиева:
– сумата в размер 4800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Мерцедес“, модел
„МБ 180“, с рег. № РВ 9263 КМ;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“,
с рег. № РВ 1108 MB;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“,
с рег. № РВ 9443 ВХ;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет, марка „Сузуки“, модел „ГСХ Р
1000“, с рег. № РВ 2003 X;
– сумата в размер 53 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ
320 ЦДИ“, с рег. № РВ 2828 РК.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Иван Гочев Тобиев:
– сумата в размер 495 000 лв., представляваща равностойността на 4950 дружествени дяла
от капитала на „АРЕНА – И.Т.“ – ЕООД, с ЕИК
115824651;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
равностойността на 20 дружествени дяла от капитала на „Аватар ойл“ – ЕООД, с ЕИК 203070358;
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– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 500 дружествени дяла от капитала на „АСИ“ – ООД, с ЕИК 115088854;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „АКРЕОЛИ“ – ООД, с ЕИК 115893843;
– сумата в размер 8350 лв., внесена на каса
от Иван Тобиев по депозитна сметка в левове с
IBAN BG13 SOMB 9130 2040 6932 04, открита в
„Общинска банка“ – АД;
– сумата в размер 371,09 лв., представляваща
начислена лихва за 2015 г. и 2016 г. по депозитна
сметка в левове с IBAN BG13 SOMB 9130 2040
6932 04, открита в „Общинска банка“ – АД;
– сумата в размер 127,39 лв., внесена от Иван
Тобиев по спестовна сметка в левове с IBAN BG79
SOMB 9130 4040 6932 09, открита в „Общинска
банка“ – АД;
– сумата в общ размер 46 000 лв., представляваща преводи на Иван Тобиев към трети лица
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG42
SOMB 9130 1040 6932 01, открита в „Общинска
банка“ – АД;
– сумата в размер 464 901 лв., представляваща
разликата между внесените на каса суми в периода 20.02 – 9.07.2009 г. в общ размер 504 021 лв. и
прехвърлената сума в размер 39 120 лв. по сметка
на „АРЕНА – И.Т.“ – ЕООД, по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG42 SOMB 9130 1040
6932 01, открита в „Общинска банка“ – АД;
– сумата в размер 109 000 лв., изплатена на
каса на Иван Тобиев по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG42 SOMB 9130 1040 6932 01,
открита в „Общинска банка“ – АД;
– сумата в общ размер 94 371 лв., изплатена
на каса на Иван Тобиев по депозитна сметка в
левове с IBAN BG67 SOMB 9130 2040 6932 02,
открита в „Общинска банка“ – АД;
– сумата в размер 10 000 лв., изтеглена на
каса на 5.12.2008 г. от Иван Тобиев от депозитна
сметка в левове с IBAN BG94 SOMB 9130 2040
6932 01, открита в „Общинска банка“ – АД;
– сумата общо в размер 297 675,01 лв., изтеглена
на каса в периода 15.01 – 20.02.2009 г. от депозитна
сметка в левове с IBAN BG94 SOMB 9130 2040
6932 01, открита в „Общинска банка“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Иван
Гочев Тобиев:
– сумата в размер 5000 лв., получена при
продажбата на дружествените дялове от капитала
на „Интер груп – 1“ – ЕООД, с ЕИК 160094208;
– сумата в размер 5000 лв., получена при продажбата на дружествените дялове от капитала на
„Геостроймат“ – ЕООД, с ЕИК 160099080;
– сумата в размер 2000 лв., получена при продажбата на дружествените дялове от капитала на
„Аватар ойл“ – ЕООД, с ЕИК 203070358;
– сумата в размер 110 000 лв., представляваща пазарната стойност на 1/2 идеална част от
недвижим имот, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 26, том
3, рег. № 3610, дело № 207/26.10.2017 г., вписан в
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Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег.
№ 33306/19.10.2017 г., акт № 22, том 92, дело
№ 1830/2017 г.;
– сумата в размер 30 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „X 3“, с
рег. № РВ 4050 ВА;
– сумата в размер 16 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
ремарке за товарен автомобил марка „Шоерле“,
модел „Т 3641 Л“, с рег. № РВ 2521 ЕН;
– сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил марка „Щаер“, модел „1291.310
048 4x2“, с рег. № РВ 6041 BP.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Севдалина Георгиева Тобиева:
– сумата в размер 1030 лв., внесена от Севдалина Тобиева по разплащателна сметка в
левове с кредитна карта с IBAN BG20 FINV 9150
1000 0960 53, открита в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
– сумата в размер 5591 лв., внесена от трети
лица по разплащателна сметка в левове с кредитна карта с IBAN BG20 FINV 9150 1000 0960 53,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 741 лв., внесена от Севдалина Тобиева по разплащателна сметка в левове с
кредитна карта с IBAN BG52 FINV 9150 1000 1045
95, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 2847 лв., внесена от трети
лица по разплащателна сметка в левове с кредитна карта с IBAN BG52 FINV 9150 1000 1045 95,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 8050 лв., внесена от Севдалина Тобиева по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG69 SOMB 9130 1048 2915 01, открита в
„Общинска банка“ – АД;
– сумата в размер 97,79 лв., внесена от Севдалина Тобиева по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG51 SOMB 9130 1448 2915 01, открита в
„Общинска банка“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Севдалина
Георгиева Тобиева:
– сумата в размер 110 000 лв., представляваща пазарната стойност на 1/2 идеална част
от недви ж им имот, от чу ж ден с нотариа лен
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 33, том I, рег. № 1931, дело № 28/1.03.2016 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 5669/1.03.2016 г., акт № 87, том 14,
дело № 2543/2017 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Севдалина
Георгиева Тобиева:
– сумата в размер 5000 лв., получена при
продажбата на дружествените дялове от капитала
на „С и Г – 01“ с ЕИК 201080137;
– сумата в размер 65 лв., получена при продажбата на дружествените дялове от капитала на
„Строу Пауър“ – ООД, с ЕИК 202043098.
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На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от „АРЕНА – И.Т.“ – ЕООД, с
ЕИК 115824651:
– сумата в размер 3 228 144,50 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG89 SOMB 9130 1032 4232 02 с титуляр
„АРЕНА – И.Т.“ – ЕООД, с ЕИК 115824651.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото, предмет на
спора, в срок един месец от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник”, като
първото съдебно заседание, което ще се проведе
по делото, е насрочено за 28.11.2018 г. от 15,30 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул.
Шести септември № 167.
7324
Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) е
образувано гр. дело № 153/2018 г. по предявено
на 18.06.2018 г. мотивирано искане, вписано на
6.07.2018 г. в Службата по вписванията – Исперих,
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество
с адрес: Варна, ул. Алеко Константинов № 17,
представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, срещу Сюзан Рушан Мустафа и
Мустафа Хасан Мустафа – двамата с постоянен
адрес: област Разград, община Исперих, гр.
Исперих, ул. Средна гора № 17, за отнемане в
полза на държавата имущество на обща стойност
192 458,30 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Сюзан Рушан Мустафа и
Мустафа Хасан Мустафа:
– недвижим имот – поземлен имот с начин на
ползване – дворно място, намиращо се в чертите
на гр. Исперих, ул. Средна гора № 17, община
Исперих, област Разград, за което по скица
№ 257/7.04.2008 г., презаверена на 22.12.2009 г.,
на Община Исперих и дворищнорегулационния
план, утвърден със Заповед № 25 от 29.01.2001 г.,
е отреден парцел Х-899 от квартал 109, с площ
3152,75 кв. м, към парцел X има предавания: от
улична регулация – 3,91 кв. м, а съгласно скица
№ 494/7.08.2017 г. на Община Исперих и дворищнорегулационния план, утвърден със Заповед
№ 25 от 29.01.2001 г., е отреден УПИ X в кв. 109,
образуван от имот 899 по ЗРП на гр. Исперих,
има площ 3153 кв. м, както и построената в имота
съгласно съгласуван и одобрен инвестиционен
проект и строителна документация двуетажна
сграда със застроена площ 328,90 кв. м и разгъната застроена площ на сградата 698,80 кв. м,
представляваща: I етаж – обществено обслужване – автомивка със застроена площ 143,93 кв. м,
която се състои от търговска част – автомивка,
офис, битовка, склад, баня с тоалетна и коридор,
автоработилница със застроена площ 60,73 кв. м,
която се състои от търговска част – работилница за вулканизация и баланс на гуми, битовка,
баня с тоалетна и коридор, смесен магазин със
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застроена площ 83,20 кв. м, който се състои от
търговска част, битовка, склад, баня с тоалетна
и коридор; на първи етаж са разположени и две
самостоятелни стълбищни клетки към двете
жилища; II етаж – жилищен – 2 жилища със
застроена площ 184,95 кв. м всяко, симетрично
разположени, състоящи се всяко едно от тях от
дневна-столова, кухня, две спални, гардероб,
килер, съблекалня, баня, тоалетна, антре и
стълба към първи етаж; с вътрешни вити стълби
откъм дневна-столовата се достига таванският
етаж, където всяко едно жилище разполага със
самостоятелна таванска стая и подобрения, ведно
с правото на строеж, при граници и съседи на
имота: улица, парцел IX-898, парцел ХХХ-923,
парцел XXIX-922, парцел XXVIII-921 и парцел
XI-901 от квартал 109 по плана на града, с
пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент 160 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Сюзан Рушан Мустафа и
Мустафа Хасан Мустафа:
– товарен автомобил марка „Ситроен“, модел „Джъмпер5 Д“, рег. № РР 2285 АК, дата на
първоначална регистрация – 1.12.1999 г., двигател
№ T9A10FZ1Z0321191, рама № VF7232B5215810683,
с пазарната стойност на автомобила към настоящия момент 1000 лв.;
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Зефира“, рама № WOL0AHM7572004303, двигател
№ Z16YNG20HR3250, първоначална регистрация 23.04.2007 г., peг. № РР 4352 ВК, с пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
2000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Сюзан Рушан
Мустафа и Мустафа Хасан Мустафа:
– сумата в размер 200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото туристичес
ко ремарке, peг. № РР 1934 ЕХ, първоначална
регистрация 13.03.1992 г., рама № 0258.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мустафа Хасан Мустафа:
– сумата 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла с номинална
стойност 10 лв. всеки от тях, в капитала на „Сюзан“ – ЕООД, ЕИК 203200664.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Сюзан Рушан Мустафа:
– сумата в размер 2346,99 лв., представляваща
получени парични преводи.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мустафа Хасан Мустафа:
– сумата в размер 16 075,27 лв., представляваща
внесени на каса парични суми по банкови сметки
с титуляр Мустафа Хасан Мустафа.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Мустафа Хасан Мустафа:
– сумата в размер 10 656 лв., представляваща
внесени суми от трети лица по банкови сметки
с титуляр Мустафа Хасан Мустафа.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.11.2018 г. от 15 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
7409

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управитeлният съвет на сдружение „Клуб
по спортни танци Проданс“, София, на основание
чл. 14 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.09.2018 г. в 10 ч. в
София, ж.к. Люлин, бл. 229, вх. А, ет. l, ап. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на насоки и план за
работа за 2018 г.; 2. приемане на бюджета за 2018 г.;
3. приемане на нов устав на сдружението; 4. разни.
7400
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3. – Управителният съвет на „Българска
асоциация спорт и мениджмънт“ – (БАСМ), с
решение от 11.07.2018 г. и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 1.10.2018 г. в 18 ч. в София, Студентски град,
бл. 6а, вх. Г, ет. І, ап. 1, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на асоциацията за
периода 2009 – 2017 г.; 2. промени в устава на
асоциацията; 3. избор на ръководни органи на
асоциацията; 4. разни.
7401
1. – Управителният съвет на шейни клуб
„Искър“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички членове за участие в отчетно-изборно общо събрание на 30.10.2018 г. в 18 ч. на
адрес: София, кв. Изток, ул. Самоков № 3, ап. 47,
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
управителния съвет; 2. финансов отчет; 3. избор
на нов управителен съвет и контролна комисия.
7402

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
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