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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание

Министерство
на отбраната

 Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика

2

 Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

2

 Решение за изменение на Решение на
Народното събрание от 19 септември
2017 г. във връзка с разискванията по
питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов
относно политиката на Министерството на земеделието, храните и
горите за създаване на ред в поземлените отношения

2

Президент на Републиката
 Указ № 224 за награждаване на Веселин Любомиров Николов с орден „Стара планина“ първа степен

2

Министерски съвет

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда
за разпределяне на служебното време
на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия,
неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне
на допълнителното възнаграждение
за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на
служебното време и за изпълнение на
службата през почивни дни и в дните
на официални празници
24
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване
на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството
на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в
мирно време
26

 Постановление № 220 от 11 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

3

 Постановление № 221 от 11 октомври 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г.

 Решение № 397 от 19 септември
2018 г. за изменение и допълнениe на
Техническите изисквания за работа
на електронни съобщителни мрежи
от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
27

6

Централна избирателна
комисия

9

 Решение № 5140-НС от 11 октомври
2018 г. относно обявяване на Калин
Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен
район – Ловешки
35

Комисия за регулиране
на съобщенията

Министерство
на енергетиката
 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

и като се основава на суверенното си право
да гарантира защитата на земеделската земя
като основно национално богатство

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по енер
гетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Александър Маиров Сиди
като член на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9022

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Александър Маиров Сиди за член
на Комисията по труда, социалната и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 октомври 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9023

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб
рание от 19 септември 2017 г. във връзка с
разискванията по питането на народните пред
ставители Светла Бъчварова и Георги Гьоков
към министъра на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов относно политиката
на Министерството на земеделието, храните
и горите за създаване на ред в поземлените
отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от
19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към
министъра на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов относно политиката на
Министерството на земеделието, храните и
горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), в т. II думите
„от 10 месеца след приемане на Доклада по
т. I министърът на земеделието, храните и
горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Народното събрание“ се
заменят с „до 28 февруари 2019 г. министърът
на земеделието, храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в
Министерския съвет“.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 12 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9030

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 224
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Веселин Любомиров Николов с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 8 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8906

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2018 г. за финан
сово осигуряване на дейности по Национал
на програма „Оптимизация на вътрешната
структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното
образование“, одобрена с Решение № 271 на
Министерския съвет от 2018 г. за одобрява
не на национални програми за развитие на
образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в
размер 13 637 203 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма
„Оптимизация на вътрешната структура на
персонала в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование“,
одобрена с Решение № 271 на Министерския
съвет от 2018 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2018 г. – 1 281 098 лв.;
2. за сметка на планираните средства за образование в централния бюджет – 12 356 105 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери за сметка
на средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят по
бюджетите на общините от централния бюджет
под формата на обща субсидия за делегираните
от държавата дейности за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата по Национална
програма „Оптимизация на вътрешната струк
тура на персонала в институциите от системата
на предучилищното и училищното образование“
за 2018 г.

Област

Общ ра з мер
на
обезщетенията и
о си г у р овките за финансиране
(в лв.)

Банско

Благоевград

13 524

Белица

Благоевград

49 756

Благоевград

Благоевград

222 103

Гоце Делчев

Благоевград

119 496

Гърмен

Благоевград

34 762

Kресна

Благоевград

25 643

Петрич

Благоевград

94 631

Pазлог

Благоевград

43 346

Cандански

Благоевград

81 084

Cатовча

Благоевград

5 355

Cимитли

Благоевград

24 375

Xаджидимово

Благоевград

16 360

Якоруда

Благоевград

19 447

Aйтос

Бургас

55 908

Бургас

Бургас

507 839

Kамено

Бургас

12 929

Община

С Т Р.
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Област

Общ ра з мер
на
обезщетенията и
о си г у р овките за финансиране
(в лв.)

35 423

Oряхово

Bраца

12 818

Bраца

17 217

Mалко Tърново

Бургас

12 590

Pоман

Hесебър

Бургас

17 720

Габрово

Габрово

85 814

Поморие

Бургас

46 998

Дряново

Габрово

15 160

Приморско

Бургас

29 071

Cевлиево

Габрово

54 496

Pуен

Бургас

29 618

Балчик

Добрич

45 838

Cозопол

Бургас

31 061

Генерал Тошево

Добрич

36 598

Средец

Бургас

27 128

Добрич

Добрич

178 356

Cунгурларе

Бургас

3 829

Добричка

Добрич

82 313

Добрич

78 827

Царево

Бургас

11 778

Kаварна

Aксаково

Bарна

40 412

Kрушари

Добрич

22 832

Белослав

Bарна

47 692

Tервел

Добрич

29 016

Bарна

Bарна

469 510

Шабла

Добрич

31 147

Bълчи дол

Bарна

25 492

Aрдино

Kърджали

16 114

Дългопол

Bарна

19 687

Kирково

Kърджали

37 840

Провадия

Bарна

23 913

Kърджали

Kърджали

112 528

20 168

Mомчилград

Kърджали

18 762

Дупница

Kюстендил

91 679

Kюстендил

Kюстендил

72 200

Cуворово

Bарна

Bелико Tърново Bелико Tърново

287 557

Горна Oряховица Bелико Tърново

60 935

Eлена

Bелико Tърново

327

Pила

Kюстендил

12 549

Златарица

Bелико Tърново

257

Cапарева баня

Kюстендил

27 563

Лясковец

Bелико Tърново

34 904

Tрекляно

Kюстендил

5 636

Павликени

Bелико Tърново

134 248

Aприлци

Ловеч

12 072

Cвищов

Bелико Tърново

45 461

Летница

Ловеч

16 491

Cтражица

Bелико Tърново

11 426

Ловеч

Ловеч

176 266

6 307

Луковит

Ловеч

14 368

Cухиндол

Bелико Tърново

Белоградчик

Bидин

32 534

Tетевен

Ловеч

62 992

Брегово

Bидин

14 131

Tроян

Ловеч

73 932

Bидин

Bидин

158 449

Ябланица

Ловеч

4 445

Грамада

Bидин

11 687

Берковица

Mонтана

48 630

Kула

Bидин

4 752

Бойчиновци

Mонтана

6 104

Чупрене

Bидин

5 545

Брусарци

Mонтана

7 234

Mонтана

13 570

Mонтана

31 926

Георги Дамяново Mонтана

2 235

Борован

Bраца

23 339

Bълчедръм

Бяла Cлатина

Bраца

48 623

Bършец

Bраца

Bраца

202 289

Kозлодуй

Bраца

55 595

Kриводол

Bраца

8 609

Mездра

Bраца

43 463

Лом

Mонтана

43 049

Mонтана

Mонтана

106 531

Белово

Пазарджик

20 022
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Община

Област

Общ ра з мер
на
обезщетенията и
о си г у р овките за финансиране
(в лв.)

55 505

Kубрат

Pазград

14 582

Pазград

38 174

Bелинград

Пазарджик

65 511

Лозница

Лесичово

Пазарджик

12 391

Pазград

Pазград

83 379

Пазарджик

Пазарджик

381 772

Цар Калоян

Pазград

917

Панагюрище

Пазарджик

21 451

Борово

Pусе

22 225

Пещера

Пазарджик

85 348

Бяла

Pусе

22 216

Pакитово

Пазарджик

42 297

Две могили

Pусе

22 348

Cептември

Пазарджик

32 852

Pусе

Pусе

251 124

Брезник

Перник

10 564

Cливо поле

Pусе

13 813

Ценово

Pусе

3 169

Перник

Перник

164 486

Pадомир

Перник

14 604

Главиница

Cилистра

12 712

Белене

Плевен

11 495

Дулово

Cилистра

81 020

Гулянци

Плевен

13 660

Kайнарджа

Cилистра

24 201

Долна Mитропо- Плевен
лия

39 391

Cилистра

Cилистра

147 708

Cитово

Cилистра

1 151

Долни Дъбник

Плевен

32 505

Tутракан

Cилистра

11 563

Левски

Плевен

57 252

Kотел

Cливен

41 014

Плевен

Плевен

240 862

Hова Загора

Cливен

87 159

Червен бряг

Плевен

100 416

Cливен

Cливен

204 892

Kнежа

Плевен

596

Tвърдица

Cливен

41 811

Aсеновград

Пловдив

208 553

Баните

Cмолян

26 643

Брезово

Пловдив

12 065

Борино

Cмолян

660

Kалояново

Пловдив

21 014

Девин

Cмолян

23 594

Kарлово

Пловдив

34 013

Доспат

Cмолян

61 735

Кричим

Пловдив

598

Златоград

Cмолян

19 174

„Марица“

Пловдив

60 391

Mадан

Cмолян

3 772

Перущица

Пловдив

20 893

Hеделино

Cмолян

13 225

Пловдив

Пловдив

633 278

Cмолян

Cмолян

186 089

Първомай

Пловдив

52 394

Чепеларе

Cмолян

57 998

Pаковски

Пловдив

81 469

Столична

София-град

„Родопи“

Пловдив

46 496

Ботевград

София област

50 437

Cадово

Пловдив

11 530

Eлин Пелин

София област

15 591

Стамболийски

Пловдив

86 427

Eтрополе

София област

20 873

Xисаря

Пловдив

45 832

Ихтиман

София област

58 717

Куклен

Пловдив

68 656

Kостенец

София област

53 862

Сопот

Пловдив

37 483

Kостинброд

София област

11 920

Завет

Pазград

5 318

Пирдоп

София област

32 842

Исперих

Pазград

95 141

Правец

София област

12 980

1 526 481
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Област

Общ ра з мер
на
обезщетенията и
о си г у р овките за финансиране
(в лв.)

Cамоков

София област

129 758

Cвоге

София област

13 708

Гурково

Cтара Загора

10 798

Гълъбово

Cтара Загора

28 275

Kазанлък

Cтара Загора

123 238

Mъглиж

Cтара Загора

40 139

Николаево

Cтара Загора

738

Павел баня

Cтара Загора

61 247

Pаднево

Cтара Загора

20 100

Cтара Загора

Cтара Загора

369 303

Чирпан

Cтара Загора

21 764

Oмуртаг

Tърговище

13 521

Попово

Tърговище

36 065

Tърговище

Tърговище

120 377

Димитровград

Xасково

110 422

Любимец

Xасково

5 808

Cвиленград

Xасково

12 835

Cимеоновград

Xасково

23 000

Tополовград

Xасково

3 633

Xарманли

Xасково

109 516

Xасково

Xасково

226 761

Велики Преслав Шумен

11 757

Kаолиново

Шумен

21 823

Kаспичан

Шумен

8 687

Hикола Kозлево Шумен

13 181

Hови пазар

Шумен

43 681

Xитрино

Шумен

20 198

Шумен

Шумен

523 478

Eлхово

Ямбол

29 955

Cтралджа

Ямбол

2 754

„Тунджа“

Ямбол

16 496

Ямбол

Ямбол

123 651

Общо
8979
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
в размер до 150 000 000 лв. за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската
пътна мрежа, разпределени по обекти, съгласно
приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, на базата на
фактически извършените разходи по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи
показателят „Максимален размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 г.“ по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г.
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в зависимост от изпълнението на отделните разходи по обектите
от приложението към чл. 1, ал. 1 може да
извършва вътрешнокомпенсирани промени в
рамките на одобрените разходи по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
по
ред

Обекти

Сума (в лв.)

1. Път I-6 Граница ОПУ Ямбол – Карнобат – Бургас от км 450+900 до км 453+880

1 819 971

2. Път III-7909 Братово – Равнец от км 12+400 до км 25+599, път III-539 Трояново – Айтос от км 23+900 до км 25+100, път III-5391 Трояново – Аспарухово от
км 0+000 до км 6+600 – обща дължина 20,999 км

9 098 464

3. Път III-795 Драганци – Карнобат от км 28+600 до км 32+100, от км 49+410 до
км 53+140 – обща дължина 7,230 км

3 899 999

4. Път III-7306 Лозарево – Черница – Сунгурларе – Славянци – Чубра – граница
с ОПУ Сливен, от км 0+000 до км 5+000, от км 12+300 до км 19+100 – обща
дължина 11,800 км

5 011 814

5. Автомагистрала Черно море от км 0+000 до км 2+511 и от км 2+911 до км 8+669

6 889 969

6. Път I-9 от км 86+000 до км 88+780 и от км 90+764 до км 100+200

3 858 784

7. Път III-2009 I-2 (Девня – Варна) – Чернево – Суворово от км 0+000 до км 10+000

2 886 966

8. Път III-2702 Вълчи дол – Щипско – Суворово от км 26+680 до км 36+280

2 313 034

9. Път III-207 I-2 (о.п. Шумен – Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково – (о.п. Силистра – о.п. Дулово) от км 8+988 до км 15+620

2 982 998

10. Път II-29 Варна – Добрич от км 23+200 до км 25+342

1 100 000

11. Път III-2009 I-2 (Девня – Варна) – Чернево – Суворово от км 10+000 до км 10+800

433 800

12. Път III-2901 II-29 (Аксаково – о.п. Добрич) – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино от км 20+130 до км 22+060

1 100 000

13. Път III-207 I-2 (о.п. Шумен – Девня) – Ветрино – Калоян – Векилски – Кочмар – Тервел – Алеково – (о.п. Силистра – о.п. Дулово) от км 24+500 до км 30+000

3 057 000

14. Път III-114 Лом – Сталийска махала – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене, местността Бела вода от км 22+000 до км 43+066

3 249 960

15. Път III-101 Враца – Криводол от км 0+312 до км 3+415

652 394

16. Път III-101 Враца – Криводол от км 20+374 до км 28+450, път III-1301 Криводол – Галатин – Лесура – Фурен – гр. Монтана от км 13+183 до км 23+370

2 036 449

17. Път III-101 Хайредин – Крива бара – Бутан – Гложене от км 66+300 до км 86+752

6 276 005

18. Път III-602 (о.п. Кюстендил – Радомир) – Коняво – Горна Козница – Мала
фуча – Бобов дол, участък Г. Козница – Коркина – Мала фуча – Бабино – Бобов
дол от км 12+900 до км 27+950

4 589 500

19. Път III- 623 (о.п. К юстен ди л – о.п. Ду пница) – М ламолово – Бобов дол,
у частък Големо село – Мало село – Мламолово – Бобов дол от км 0+000
до км 11+475

864 000

20. Път III-358 Тетевен – Гложене – Ябланица км 54+000 – 76+585

5 212 503

21. Път III-102 Граница област Видин – Бели мел – Монтана от км 43+380 до км
60+420, от км 63+420 до км 67+000, от км 74+000 до км 80+500

5 307 333

22. Път III-303 (I-3) Малчика – Левски – Градище от км 0+000 до км 2+525, от км
11+478 до км 19+260

2 679 638

С Т Р.
№
по
ред
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Обекти

Сума (в лв.)

23. Път II-55 (Гурково – Н. Загора) км 72+150 – 91+500, км 104+100 – 110+800, км
112+000 – 112+700, км 114+500 – 117+900

7 104 124

24. Път I-6 София – Бургас от км 387+300 до км 393+300, от км 402+700 до км
405+000, от км 412+700 до км 421+100

2 941 493

25. Път I-7 (Бероново – п.в. Петолъчка) от км 231+550 до км 233+550

1 425 898

26. Път II-48 Омуртаг – Котел – I-7 при км 43+100

276 699

27. Път III-555 (II-55 – Биково – Кермен) от км 0+000 до км 13+000

724 971

28. Път III-706 /Граница Търговище – Ябланово – /II-48/ в участъка от км 7+500
до км 20+700

949 869

29. Път I-1 от км 276+162 до км 282+000

3 320 112

30. Път III-8103 (ок.п. София) – Петрохан – Цръклевци – Василовци – Мало Малово – Раяновци – Голямо Малово – (Драгоман – Калотина) от км 2+500 до км 21+280

6 733 993

31. Път II-18 СОП от км 26+610 до км 31+058

1 084 249

32. Път II-18 СОП от км 32+680 до км 35+577

3 231 955

33. Път III-565 Граница ОПУ – Пловдив – Опълченец – Оризово – Черна гора от
км 27+650 до км 39+000

3 899 990

34. Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 278+711 до км 288+505

3 915 811

35. Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 288+505 до км 289+262

629 911

36. Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 289+262 до км 293+369

1 695 975

37. Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 293+369 до км 298+482

3 358 072

38. Път I-5 Димитровград – Хасково – Кърджали от км 300+034 до км 302+932

4 131 370

39. Път I-8 Пловдив – Хасково – Свиленград от км 298+300 до км 299+607

1 098 424

40. Път III-806 Хасково – Минерални бани от км 0+000 до км 0+877

433 506

41. Път III-808 Долни Главанак – Силен от км 33+871 до км 44+400

714 838

42. Път I-2 Русе – Варна от км 133+794 до км 146+160

5 850 000

43. Път III-701 Граница ОПУ – Силистра – Тодор Икономово – Дойранци от км
22+300 до км 25+300, от км 28+800 до км 48+350

9 360 029

44. Път III-7003 Върбяне – Златна нива – Царев брод – о.п. Шумен от км 33+855
до км 49+140

5 223 307

45. Път III-7004 I-7 Тимарево – Струйно – I-2 от км 0+000 до км 9+010

4 000 572

46. Път III-536 Ямбол – Роза – Ботево – Скалица – Овчи кладенец – граница с
ОПУ – Ст. Загора от км 3+100 до км 10+500

2 574 251

Всичко

150 000 000

8980
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, дейността, организацията на управление,
основните функции и дейности на структурните
звена на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, наричано по-нататък „ДП
„РАО“ или „предприятието“.
Чл. 2. (1) Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е със статут на държавно
предприятие, юридическо лице по чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ),
със седалище в София и със специализирани
поделения в страната.
(2) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 3. (1) Предприятието стопанисва и
управлява предоставеното му от държавата
имущество – публична и частна държавна
собственост.
(2) В имуществото по ал. 1 се включват съществуващите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци – държавна собственост,
заедно с прилежаща инфраструктура и земята
към тях, както и предоставените от Министерския съвет за стопанисване и управление на
недвижими имоти и движими вещи – публична
или частна държавна собственост.
(3) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
(4) Срещу предприятието не може да се
открива производство по несъстоятелност.
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на предприятието е:
1. управление на радиоактивните отпадъци,
което включва всички дейности, свързани с
манипулирането, предварителната обработка,
преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните
отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръженията за управление на
радиоактивни отпадъци;
2. изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за
управление на радиоактивни отпадъци;
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3. извършване на превоз на радиоактивни
отпадъци извън площадката на съответното
ядрено съоръжение, ако е получило разрешение/лицензия за превоз по реда на ЗБИЯЕ, при
спазване изискванията за физическата защита
в съответствие с определената категория;
4. извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения:
а) когато Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е собственик или титуляр
на вещни права върху съоръжението;
б) въз основа на договор с лицето, което
е собственик или титуляр на вещни права
върху съоръжението;
5. други дейности, предвидени в Закона за
безопасно използване на ядрената енергия.
(2) Предприятието осъществява дейностите
по ал. 1, т. 1 и 2 при спазване на изискванията за ядрена безопасност и радиационна
защита и физическа защита въз основа на
издадени от председателя на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР) разрешения за избор на площадка, проектиране, строителство
и въвеждане в експлоатация и лицензия за
експлоатация на съоръжение за управление
на радиоактивни отпадъци.
(3) Предприятието осъществява дейностите
по ал. 1, т. 4 при спазване на изискванията за
ядрена безопасност и радиационна защита, и
физическа защита въз основа на издадена от
председателя на АЯР лицензия за извеждане
от експлоатация.
(4) При опасност от възникване на инцидент
или авария с радиоактивен източник Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
организира превозването и приемането като
радиоактивни отпадъци на тези източници
при условията и в сроковете, определени със
заповед на председателя на агенцията.
Чл. 5. (1) Предприятието може да извършва дейности и да сключва сделки само във
връзка с осъществяването на неговия предмет
на дейност.
(2) Предприятието не може да участва в
търговски или граждански дружества.
(3) Предприятието няма право да сключва
договори за кредити с търговски банки и други
финансови институции, освен ако за това има
изрично решение на Министерския съвет.
(4) При реализиране на годишна печалба
от предприятието тя се внася в бюджета на
Министерството на енергетиката по транзитна сметка на фонд „Радиоактивни отпадъци“
(фонд „РАО“) в 15-дневен срок след приемането
на годишния отчет.
Чл. 6. (1) Дейностите и издръжката на
предприятието се финансират със средства
от фонд „Радиоактивни отпадъци“ и фонд
„Извеждане от експлоатация на ядрени съо
ръжения“ към министъра на енергетиката при
условията и по реда на ЗБИЯЕ, Наредбата
за реда за установяване, събиране, разходва-
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не и контрол на средствата и за размера на
дължимите вноски във фонд „Радиоактивни
отпадъци“, приета с Постановление № 301 на
Министерски съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2004 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 3 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 19 и 26 от 2011 г., и бр. 47
от 2012 г. и бр. 3 от 2017 г.), и Наредбата за
реда за установяване, събиране, разходване
и контрол на средствата и за размера на
дължимите вноски във фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“, приета
с Постановление № 300 на Министерски съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 110
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г.;
попр., бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 47 и
75 от 2012 г. и бр. 3 от 2017 г.).
(2) Дейността по извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения се финансира и със
средства от Международен фонд „Козлодуй“
(МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
(3) Взаимоотношенията между фонд „РАО“,
фонд „ИЕЯС“ и ДП „РАО“ се регламентират с
договори, които се сключват ежегодно между
председателя на управителния съвет на фонд
„РАО“, съответно на фонд „ИЕЯС“, и изпълнителния директор на предприятието, а взаимоотношенията с ЕБВР – чрез споразумения.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Чл. 7. (1) Органи на управление на предприятието са:
1. министърът на енергетиката;
2. управителният съвет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“;
3. изпълнителният директор.
(2) Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ се представлява от изпълнителния
директор.
Чл. 8. Министърът на енергетиката:
1. провежда държавната политика в област
та на управление на радиоактивните отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения и осъществява дадените му със
ЗБИЯЕ правомощия, свързани с дейността
на предприятието;
2. определя членовете на управителния
съвет и сключва договор за управление с
всеки от тях за срок три години;
3. прекратява договор за управление на
член на управителния съвет преди изтичане
на срока му по реда и условията на чл. 87,
ал. 1 от ЗБИЯЕ;
4. сключва договор за управление с нов
член на управителния съвет за срок до края на
първоначалния мандат на освободения член;
5. назначава изпълнителния директор на
предприятието и сключва с него договор за
управление;
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6. утвърждава правилника за устройството и дейността на предприятието, включително измененията и допълненията в него,
по предложение на управителния съвет на
предприятието;
7. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
8. предлага на Министерския съвет да вземе решения по реда на Закона за държавната
собственост;
9. разрешава за всек и отделен слу чай
участието на предприятието в международни
организации, както и в юридически лица с
нестопанска цел, по предложение на управителния съвет на предприятието;
10. предлага на Министерския съвет да
вземе решения за сключване на договори за
кредити с търговски банки и други финансови
институции съгласно чл. 80, ал. 3 от ЗБИЯЕ;
11. предлага на управителния съвет на
фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“ одобряването
на проектите на едногодишна, тригодишна
и дългосрочна програма и бюджет на предприятието;
12. предлага на управителния съвет на
фонд „ИЕЯС“ приемането на методология за
определяне на разходите по финансиране на
извеждането от експлоатация и определяне
на дължимите вноски съгласно чл. 55, ал. 2
от ЗБИЯЕ;
13. разрешава за всеки отделен случай
ск л юч ва не т о на дог овори з а с ъвме с т на
дейност, поемането на менителнични задължения, даването на обезпечения в полза
на трети лица, сключването на съдебна или
извънсъдебна спогодба, с която се признават
задължения или се опрощава дълг, дългосрочно сътрудничество от съществено значение за
дружеството или за прекратяване на такова
сътрудничество;
14. командирова в чужбина изпълнителния
директор на предприятието.
Чл. 9. (1) Управителният съвет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ се
състои от 3 членове, включително изпълнителния директор.
(2) Управителният съвет на предприятието
осъществява управлението на дейността, стопанисването, поддържането и опазването на
предоставеното му имущество и използването
му по предназначение, като:
1. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на енергетиката проект на
правилник за устройството и дейността на
ДП „РАО“, измененията и допълненията му;
2. разработва и предлага на министъра
на енергетиката за утвърждаване правила за
работа на управителния съвет;
3. одобрява структурата и числеността на
персонала на предприятието по предложение
на изпълнителния директор;
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4. приема проектите за едногодишна, тригодишна и дългосрочна програма за дейността
и бюджета на предприятието по предложение
на изпълнителния директор;
5. определя регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за независим финансов одит на предприятието и
приема годишния финансов отчет;
6. предлага на министъра на енергетиката
да разреши за всеки отделен случай участието
на предприятието в международни организации и в юридически лица с нестопанска цел;
7. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи,
за учредяване на вещни права и за отдаване
под наем на движими или недвижими вещи;
8. представя на министъра на енергетиката
ежегодно до 31 март на следващата година
отчет за дейността на предприятието през
предходната година;
9. взема решения за искане за издаване,
продължаване на срока, изменение и прекратяване на лицензии или разрешения във връзка
с предмета на дейност на предприятието;
10. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по
чл. 20, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП);
11. разработва и предлага за одобряване от
управителния съвет на фонд „РАО“ методика
за определяне размера на дължимите вноски
във фонд „РАО“ от юридическите и физичес
ките лица, които в резултат на дейността си
генерират радиоактивни отпадъци;
12. изпълнява други функции, свързани с
управлението на радиоактивните отпадъци
и на процеса по извеждане от експлоатация
на ядрени съоръжения в съответствие с разпоредбите на българското и европейското
законодателство.
(3) Управителният съвет осъществява функциите си по ред, определен в правилата за
работа на управителния съвет на ДП „РАО“,
утвърдени от министъра на енергетиката.
(4) Членовете на управителния съвет са
длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на предприятието, както и да пазят
търговска и служебна тайна и престижа на
предприятието, като не разгласяват информация, станала им известна при или по повод
изпълнението на техните задължения, ако
това би могло да повлияе върху дейността и
развитието на предприятието.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
1. организира и ръководи дейността на
предприятието в съответствие със законодателството, приетите планове, програми и
фиксираните финансови рамки;
2. провежда политиката на предприятието
за осигуряване безопасното и ефективното
управление на радиоактивните отпадъци;
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3. организира и ръководи изпълнението на
проектите по извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения;
4. организира и координира дейностите на
специализираните поделения за управление
на радиоактивни отпадъци и организира и
координира дейностите по изграждане на национално хранилище за погребване на нискои средноактивни отпадъци по ЗБИЯЕ;
5. организира и ръководи дейностите по
осигуряване на радиационна защита, ядрена
безопасност и физическа защита и за осигуряване на защитата на населението и околната
среда от потенциалното въздействие на съоръженията за управление на радиоактивни
отпадъци и извеждане от експлоатация, за
които предприятието има лицензии и/или
разрешения за експлоатация или за които
дейността по управление на радиоактивни
отпадъци е възложена от председателя на
Агенцията за ядрено регулиране съгласно
чл. 73, ал. 1 и 3 от ЗБИЯЕ;
6. осигурява и управлява финансовите, материалните и човешките ресурси, необходими
при управлението на радиоактивните отпадъци
и безопасното извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения;
7. утвърждава щатно разписание, сключва,
изменя и прекратява трудовите договори, определя основните и допълнителните трудови
възнаграждения, оценява тежестта на нарушенията и налага дисциплинарни наказания
на работниците и служителите и упражнява
други права на работодател съгласно Кодекса
на труда;
8. подписва всички документи от името на
ДП „РАО“ и утвърждава със заповед вътрешните актове на предприятието;
9. взема решения за провеждане на процедури и възлага провеждането на процедури
по чл. 20, ал. 3, т. 2 и ал. 4 и 5 от ЗОП;
10. изпълнява специфични правомощия на
възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като назначава комисии
по подготовка на документации, провеждане
на процедури по възлагане и сключва договори с трети лица с оглед осъществяването на
дейността на предприятието съгласно Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове;
11. представлява предприятието пред съдилищата, пред държавните органи и пред
трети лица в страната и в чужбина;
12. от чи та се за своя та дейност п ред
управителния съвет и пред министъра на
енергетиката;
13. осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на
предприятието;
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14. осигурява условия на представителите на надзорните и контролните органи да
осъществяват правата си в съответствие със
законовите, подзаконовите и други актове;
15. организира стопанисването и опазването
на имуществото на предприятието;
16. предлага на управителния съвет на ДП
„РАО“ проекти на инвестиционна, производствена, ремонтна и социални програми за
определени периоди съгласно Наредбата за
реда за установяване, събиране, разходване и
контрол на средствата и дължимите вноски
във фонд „Радиоактивни отпадъци“ и годишна програма за извеждане от експлоатация
съгласно Наредбата за реда за установяване,
събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във
фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения“;
17. организира и ръководи дейностите по
изпълнение на проектите, финансирани от
Международен фонд „Козлодуй“ (МФК);
18. осигурява здравословни и безопасни
условия на труд, както и обучението, повишаване на квалификацията и преквалификацията
на работниците и служителите;
19. командирова със заповед в страната и
в чужбина членовете на управителния съвет,
работниците и служителите, както и външни
експерти, във връзка със задачи в интерес на
предприятието;
20. осигурява условия за прилагане и поддържане на ефективна интегрирана система
за управление на безопасността, качеството
и околната среда;
21. прави предложения пред министъра на
енергетиката за участие в проекти, които да
бъдат финансирани по линия на финансовите
инструменти на Европейския съюз;
22. уведомява министъра на енергетиката
за всички въпроси от съществено значение за
дейността на предприятието, а когато това се
изисква от приложимото законодателство – и
съответните компетентни държавни органи;
23. утвърждава вътрешни правила и инструкции, включително вътрешни правила
за организацията и дейността на основните
структурни звена, технически експертен съвет
и финансово-стопански съвет;
24. по искане на председателя на управителния съвет на фонд „РАО“ дава становища
по проекти и дейности, за които от трети
лица е поискано финансиране;
25. предприема действия и мерки за предотвратяване на щети и ог раничаване и
ликвидиране на последиците от инциденти
и аварии при управление на радиоактивни
отпадъци от трети лица;
26. организира аварийно планиране и аварийна готовност и осъществява ръководство
в случай на ядрена и радиационна авария
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съгласно Наредбата за аварийно планиране и
аварийна готовност при ядрена и радиационна
авария, приета с ПМС № 313 от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 94 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2015 г. и
бр. 55 от 2017 г.);
27. участва при вземане на решения и предлага на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ в Министерството
на вътрешните работи мерки, свързани с
ликвидиране на последиците и управлението
на радиоактивни отпадъци, възникнали в резултат на ядрена или радиационна аварийна
обстановка;
28. изпълнява други функции, свързани с
управлението на радиоактивните отпадъци,
в съответствие с разпоредбите на законодателството.
(2) Изпълнителният директор може да
делегира някои от правомощията си по ал. 1,
т. 10 и 11 на други длъжностни лица от предприятието в съответствие с този правилник за
устройството и дейността на предприятието,
освен ако в закон е установено друго.
(3) Изпълнителният директор решава и
други въпроси, които не са от изключителна
компетентност на министъра на енергетиката
или на управителния съвет на ДП „РАО“.
(4) При отсъствие на изпълнителния директор предприятието се представлява от един от
членовете на управителния съвет, определен
със заповед на министъра на енергетиката.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Държавно предприятие „Радио
активни отпадъци“ се състои от:
1. главно управление;
2. специализирани поделения по местонахождението на ядрените съоръжения.
(2) Главното управление е организирано
в управления, отдели и сектори съгласно
приложението. Отдели могат да се образуват
и без да са в структурата на управление, а
сектори могат да се образуват и без да са в
структурата на отдел.
(3) ДП „РАО“ осъществява предмета на дейност посредством разпределение на функции
и задачи между основни структурни звена,
както следва:
1. управление „Финансово и стопанско
обслужване“ (у-ние „ФСО“);
2. управление „Администрация, сигурност
и контрол“ (у-ние „АС и К“);
3. управление „Международни проекти“
(у-ние „МП“);
4. управление „Безопасност на ядрените
съоръжения“ (у-ние „БЯС“);
5. управление „Инженерно-производствена
дейност“ (у-ние „ИПД“);
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6. Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ (СП „РАО – Козлодуй“);
7. Специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация 1÷4 блок“ (СП „ИЕ 1÷4 блок“);
8. Специализирано поделение „Постоянно
хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови
хан“ (СП „ПХ РАО – Нови хан“);
9. Специализирано поделение „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци“ (СП
„НХ РАО“);
10. отдел „Правен“;
11. „Вътрешен одит“.
(4) Изпълнителният директор осъществява
управлението на ДП „РАО“ на три управленски нива:
1. първо управленско ниво (управленски
функции): заместник изпълнителен директор
с ресор „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация“, заместник
изпълнителен директор с ресор „Финанси,
администрация и сигурност“, ръководители на управления на пряко подчинение на
изпълнителния директор, ръководители на
отдели на пряко подчинение на изпълнителния директор;
2. второ управленско ниво (ръководни производствени или контролни функции): главни
инженери на специализирани поделения, главен технолог, главен механик, ръководители
на направления, ръководители на органи за
контрол, началник-цех и ръководители на
отдели в специализираните поделения;
3. трето управленско ниво (специализирани
производствени или непосредствени контролни функции): ръководители на сектори.
Чл. 12. (1) Като постоянно действащи
помощни консултативни органи към изпълнителния директор се сформират технически
експертен съвет и финансово-стопански съвет.
(2) Съветите се състоят от председател,
секретар и експерти. В работата на съветите
могат да бъдат привличани и външни експерти.
(3) Председателите на съветите по ал. 2
изработват и предлагат за утвърждаване от
изпълнителния директор вътрешни правила
за организацията и дейността на съответния
съвет.
Чл. 13. Със заповед на изпълнителния директор могат да се създават групи за управление на отделни проекти, включващи експерти
от структурните звена на предприятието.
Чл. 14. (1) Ръководителите на структурните
звена, пряко подчинени на изпълнителния
директор, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят
отговорност за дейността и за изпълнението
на задачите на съответното звено в съответствие с определените в правилника функции.
(2) Ръководителите на структурните звена
на всички нива осигуряват изпълнението на
съответните функции и задачи.
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(3) Освен определени те с прави лника
функции структурните звена изпълняват и
други задачи, възложени им от изпълнителния директор.
(4) Ръководителите на основните структурни звена разработват и предлагат на изпълнителния директор да утвърди вътрешни
правила за организацията и дейността на
звеното. Вътрешни правила за организацията
и дейността се утвърждават от изпълнителния
директор на:
1. управленията;
2. специализираните поделения;
3. отдел „Правен“;
4. вътрешен одит.
(5) Ръководителите на структурните звена
със сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
(ИА „БСА“) разработват наръчник на съответната акредитирана структура. Наръчници
се разработват от:
1. Лаборатория за изпитване „Радиохимия“;
2. Орган за контрол от вида В – „Индивидуален дозиметричен контрол“;
3. Орган за контрол от вида „С“ – „Освобождаване от регулиране“.
Чл. 15. (1) Правата, задълженията и отговорностите на лицата, работещи по трудово
правоотношение в предприятието, както и
изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, утвърдени от изпълнителния директор.
(2) Лицата по ал. 1 изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си
ръководител за изпълнението им съгласно
длъжностните си характеристики.
Раздел ІІ
Главно управление
Чл. 16. Главното управление на предприятието осъществява ц ялостното а дминистративно, финансово и правно обслужване,
материално осигуряване, поддържа информационния център на предприятието, организира
контрола на безопасността и на достъпа във
и до стратегическите обекти на ДП „РАО“,
физическата защита на ядрените съоръжения,
управлението на международните проекти.
Чл. 17. (1) Главното управление на предприятието е организирано в следните основни
организационни структурни звена:
1. управление „Финансово и стопанско
обслужване“;
2. управление „Администрация, сигурност
и контрол“;
3. управление „Международни проекти“;
4. у правление „Безопасност на ядрени
съоръжения“;
5. управление „Инженерно-производствена
дейност“;
6. отдел „Правен“;
7. финансов контрольор;
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8. вътрешен одит;
9. технически експертен съвет и финансово-стопански съвет;
10. информационен център.
(2) Управление „Меж дународни проект и“, у правление „Безопасност на я д рени
съоръжения“, отдел „Правен“, финансовият
контрольор, експертният технически съвет
и финансово-стопанският съвет са на пряко
подчинение на изпълнителния директор.
(3) Управление „Финансово и стопанско
обслужване“, управление „Администрация,
сигурност и контрол“ и информационният
център са на пряко подчинение на заместник
изпълнителния директор с ресор „Финанси,
администрация и сигурност“, който е пряко
подчинен на изпълнителния директор.
(4) Управление „Инженерно-производствена дейност“ и специализираните поделения
са на пряко подчинение на заместник изпълнителния директор с ресор „Управление
на радиоактивни отпадъци и извеждане от
експлоатация“, който е пряко подчинен на
изпълнителния директор.
(5) Правомощията и отговорностите на
заместник изпълнителния директор с ресор
„Финанси, администрация и сигурност“ се
определят със заповед на изпълнителния
директор и се възлагат за изпълнение чрез
длъжностна характеристика за длъжността.
(6) Правомощията и отговорностите на
заместник изпълнителния директор с ресор
„Управление на радиоактивни отпадъци и
извеждане от експлоатация“ се определят
със заповед на изпълнителния директор и
се възлагат за изпълнение чрез длъжностна
характеристика за длъжността.
Чл. 18. Управление „Финансово и стопанско обслужване“ осъществява дейност по
управление на финансовите, материалните и
човешките ресурси, като осъществява цялостното стопанско, материално и финансово-счетоводно обслужване и кадрово обезпечаване
на предприятието, като:
1. подпомага ръководството на предприя т ието за законосъобразно, ефек т ивно и
целесъобразно използване на финансовите и
човешките ресурси в предприятието;
2. бюджетира и лимитира средствата по
дейности и поделения и анализира изпълнението им;
3. координира разработването на проекти
на едногодишни и тригодишни програми на
предприятието, базирани на програмите на
специализираните поделения;
4. планира, обслужва и отчита парични
потоци от оперативната, инвестиционната и
финансовата дейност;
5. изготвя месечни и годишни отчети за
изпълнението на финансовия план на ДП
„РАО“;
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6. изготвя документите, периодично представяни на статистическите, данъчните и
осиг у рителните органи в съответствие с
действащото законодателство;
7. организира и управлява допълнителни
стопански дейности в предприятието, непряко
свързани с производството;
8. организира и осъществява счетоводството
съгласно Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и специфичните
изисквания на фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“;
9. съставя финансово-счетоводните отчети
на предприятието;
10. съставя отчетите за касовото изпълнение на бюджета;
11. съставя годишен финансов отчет на
предприятието;
12. осигурява движението и съхранението
на счетоводните документи съгласно Закона
за счетоводството, приложимите подзаконови
и вътрешни актове;
13. ежегодно в рамките на процедурата по
съставяне и приемане на закона за държавния
бюджет за съответната година изготвя прог
нозна оценка на общите годишни разходи за
управление на радиоактивните отпадъци и
извеждането от експлоатация на ядрените
съоръжения;
14. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностни характеристики и прилагане
на процедури за оценяване на трудовото изпълнение;
15. разработва проект и поддържа актуално
щатно разписание на длъжностите;
16. изготвя документи по възникване, изменение и прекратяване на трудови договори,
осъществява административно обслужване
на работниците и служителите, свързано с
трудовоправните им взаимоотношения, поддържа, актуализира и съхранява трудовите
досиета на персонала;
17. разработва проектобюджета в частта
от него за численост и разходи за персонала,
управлява и координира социално-битовото
обслужване и здравното осигуряване на персонала, подготвя проекти на социална програма;
18. разработва, внедрява и прилага система
за подбор на кадрите, отчитаща професионалните, квалификационните и психо-физиологичните изисквания по работни места
и длъжности, организира провеждането на
поддържащо и специализирано обучение и
повишаването квалификацията на персонала;
19. разработва и прилага система за доставка на стоково-материални ценности и услуги
при спазване на нормативните изисквания;
20. организира доставките в складовите
стопанства на предприятието;
21. следи и контролира своевременното изпълнение на одобрените доклади за доставки
по обобщени заявки;
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22. организира дейността по възлагането на
обществени поръчки и отговаря за изготвянето
на документацията за участие в процедурата
в съответствие с изискванията на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), подзаконовите
нормативни актове и методическите указания
на Агенцията за обществени поръчки;
23. отговаря за законосъобразното провеждане на процедури по ЗОП и свързаните
с него подзаконови нормативни актове;
24. подготвя заповеди за назначаване на
комисии за подготовка на документация за
участие в процедура по ЗОП;
25. организира процеса на сключване на
договори в съответствие с изискванията на
законодателството и вътрешните документи
и следи за изпълнението им;
26. ръководи и контролира процеса на
обработване на фактурите на изпълнителите
по договорите за доставки;
27. анализира процеса на стартиране и
провеждане на процедурите за възлагане на
обществените поръчки и дава предложения
за оп т им изи ранет о м у в съо т вет с т вие с
изискванията на законодателството, методическите указания на Агенцията за обществени поръчки и вътрешните документи на
предприятието.
Чл. 19. Управление „Администрация, сигурност и контрол“ осъществява административно-техническото обслужване на предприятието и отговаря за комуникациите и
сигурността на предприятието, физическата
защита на ядрените съоръжения и радиоактивните вещества при тяхното използване,
съхраняване и превоз, като:
1. разработва вътрешни документи за поддържане и повишаване нивото на физическата
защита и аварийната готовност;
2. осъществява независим вътрешен контрол за физическата защита и отговаря за
спазване изискванията на нормативните актове
и изпълнението на предписанията на специализираните държавни контролни органи;
3. извършва периодичен преглед на физичес
ката защита съвместно със специализираните
поделения, анализира резултатите и предлага
мерки за повишаването є;
4. организира дейността на предприятието
в съответствие с изискванията за физическата
защита на ядрените съоръжения и предлага
мерки за подобрения или предписва коригиращи действия при необходимост;
5. участва в мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на последствията в случай
на производствени събития или аварийни
състояния;
6. осигурява функционирането на специализирано звено по физическа защита за аварийно
реагиране, включително технически средства
за работа в условия на тежка радиационна
обстановка;
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7. организира и контролира пропускателния
режим в предприятието, в т.ч. искане на разрешения от Държавна агенция „Национална
сигурност“ (ДА „НС“) за достъп в помещения
и стратегически обекти на ДП „РАО“ или
извършване дейности в зоните с контролиран
достъп и защитените зони, определени като
стратегически обекти на предприятието, съгласно Постановление № 181 на Министерския
съвет от 2009 г. за определяне на стратегичес
ките обекти и дейности, които са от значение
за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.);
8. поддържа и контролира системите от
технически средства и инженерни съоръжения за осигуряване на физическата защита и
достъпа до обекти, помещения и промишлени
площадки на предприятието;
9. информира компетентните държавни
органи при извършване или опит за нарушение на системата за физическа защита, вкл.
в контролирана или защитена зона по земя
или въздух; при отказ на отделни компоненти
или на цялата система за физическа защита да
изпълнява функциите си поради неизправност
на техническите средства, както и при всяко
друго събитие, довело до невъзможност персоналът по физическа защита да изпълнява
задълженията си;
10. осигурява функционирането и отговаря
за управлението, администрирането и контрола на физически и виртуални компютърни
мрежи, информационни сървъри, десктоп и
мобилни компютърни конфигурации, мрежови
комуникационни устройства и офис техника,
локален интернет, мобилен интернет, безжичен
интернет и деловодна електронна информационна система и електронен архив;
11. управлява, администрира и контролира
Backup сървъри и устройства за съхранение
на информация, системи за контрол, включително на достъп и спазване на работно време,
системи за видеонаблюдение и контрол, IP телефонни централи, ip телефония, стационарни
и мобилни комуникации, web и сървъри за
електронна поща, ftp сървъри, web страници
на ДП „РАО“, сървърни и настолни операционни системи, счетоводен, деловоден и правен
софтуер, електронни подписи и сертификати;
12. организира, координира, анализира и
поддържа интегрираната система за управление (ИСУ) в съответствие със стандартите
ISO (ISO 9001 – за управление на качеството,
ISO 14001 – за управление на околната среда,
ОН SAS – за управление на безопасността и
здравето при работа, GS-R-3-MAAE – за управление на съоръжения и дейности), която
гарантира ефективна организация на дейности
те, свързани с управлението на радиоактивни
отпадъци и извеждането от експлоатация на
ядрени съоръжения, и повишава културата
на ядрената безопасност;
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13. организира и осигурява административно-техническото обслужване на ежедневната
работа на изпълнителния директор;
14. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота на предприятието;
15. разработва правила за поддържането на
деловодната автоматизирана информационна
система, включваща система за архивиране
и съхраняване на документацията на предприятието;
16. извършва регистрация, движение и
съхранение на документи, постъпили във или
изходящи от предприятието;
17. организира архива на предприятието,
в който съхранява документи, записи и други материали в съответствие с вътрешните
правила и изискванията на Закона за държавния архивен фонд в нормативно определени
срокове и отговаря за тяхното съхранение;
18. поддържа архив на данните от информационната система;
19. осигурява защитата на личните данни
и на класифицираната информация;
20. осигурява техническата подготовка
и организирането на семинари, дискусии и
кръгли маси.
Чл. 20. Управление „Безопасност на ядрени
съоръжения“ осъществява методическо ръководство и вътрешен контрол с цел повишаване
културата на безопасност по осигуряване на
изискванията за радиационна безопасност
и защита при управление на радиоактивни
отпадъци и извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения, пожарна и техническа
безопасност, опазване здравето на персонала,
населението и околната среда, като:
1. разработва вътрешни документи за поддържане и повишаване нивото на ядрената
безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, контрол на професионалното
облъчване, опазването на околната среда,
пожарната безопасност, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. разработва вътрешни документи за освобождаване на материали от регулаторен
контрол съобразно нормативните изисквания
и съблюдава прилагането им;
3. подготвя документи, свързани с получаването на лицензии и разрешения на
предприятието, и контролира сроковете на
издадени на предприятието лицензии и разрешения съгласно изискванията на общото и
специалното законодателство;
4. осъществява независим вътрешен контрол за ядрена безопасност и отговаря за
спазване изискванията на нормативните актове
и изпълнението на предписанията на специализираните държавни контролни органи за
ядрена безопасност;
5. организира, ръководи и контролира
дейността на предприятието в съответствие
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с изискванията за ядрена, производствена и
трудова безопасност и радиационната защита
и предлага мерки за подобрения или коригиращи действия при необходимост;
6. осъществява индивидуален дозиметричен
контрол на персонала, извършва технологичен
радиационен контрол в контролираните зони
и непрекъснат автоматизиран мониторинг в
надзираваната зона и зоната за превантивни
защитни мерки чрез прилагане на комплекс
от технически и организационни мерки и
подходяща система за мониторинг на тези
облъчвания;
7. изготвя периодично информаци я за
отчетните данни от инвентаризацията на радиоактивните отпадъци, ядрените материали
и други източници на йонизиращи лъчения;
8. организира дейността по програмата
„ALARA“ и контролира прилагането на мерки
за ограничаване дозовото натоварване на персонала в съответствие с принципа „ALAR A“;
9. осигурява радиационен мониторинг на
площадките на съоръженията за управление
на радиоактивни отпадъци;
10. организира и подготвя док у менти,
необходими за уведомяване на Агенцията
за ядрено регулиране за събития, съгласно
ЗБИЯЕ и подзаконовите актове, както и другите надзорни органи;
11. осигурява лични и колективни средства за защита и средства за измерване и
дозимет ричен конт рол, ком у никационни,
технически, транспортни и други средства,
позволяващи изпълнението на възложените
му функции при нормални условия и при
извънредни ситуации;
12. осъществява методическо ръководство за осигуряване единство, проследимост
и точност на измерванията, метрологичeн
контрол, изпитване, калибриране съгласно
приложимите стандарти и текущите проверки
на средствата и системите за измерване (ССИ),
включително метрологична експертиза на
документите при изменения в проекта „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане
от експлоатация“ и доставки на ССИ;
13. разработва, поддържа актуалността,
анализира и оценява документацията и състоянието на метрологичното осигуряване и
предлага мерки въз основа на анализа;
14. осъществява независим контрол за
спазване изискванията на действащите нормативни актове в областта на нерадиационните
аспекти на околната среда;
15. анализира и организира изпълнението
на задачите в областта на осигуряване опазването на околната среда и метрологично
осигуряване, произтичащи от препоръки от
независими проверки, както и за разпространение и прилагане на добрите международни
практики;
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16. коорд и н и ра вза и модейс т вие т о с ъс
специализирани контролни органи и други
надзорни органи във връзка с изпълнявани
дейности по безопасност, здраве, околна среда,
сигурност, качество и охрана на труда;
17. организира и координира подготовката
и при необходимост периодичната актуализация на доклад за оценка въздействието върху
околната среда съгласно и в съответствие с
изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
18. участва в мероприятия за ограничаване
и ликвидиране на последствията в случай
на производствени събития или аварийни
състояния;
19. участва в работата на вътрешните изпитни комисии за проверка на знанията на
персонала;
20. анализира и оценява изменения в проектите, конструкциите и технологиите, които
имат отношение към ядрената безопасност, и
възлага експертизи, изследвания, проучвания
и др.;
21. поддържа в актуално състояние аварийните планове за ядрена безопасност и
организира прилагането им;
22. осигурява функционирането на специализирано звено за аварийно реагиране,
включително технически средства за работа
в условия на тежка радиационна обстановка;
23. поддържа в актуално състояние аварийните планове за физическа безопасност
на ядрените съоръжения и организира прилагането им;
24. участва в радиационните измервания
за оценка на обстановката в засегнатите от
аварийната обстановка райони;
25. извършва предварителна оценка за
определяне на естеството и степента на радиационния риск за професионално облъчваните лица;
26. класифицира работните места по местоположение въз основа на оценка на очакваните годишни дози на натоварване, както и
вероятността от възникването им, и установява
режим на достъп до различните зони съгласно
радиационния риск и в съответствие с особеностите на съоръженията и източниците на
йонизиращи лъчения в предприятието;
27. контролира спазването на основните
принципи на радиационна защита, включващи предварителното обосноваване на всяка
дейност, която води или може да доведе до
професионално облъчване от йонизиращо
лъчение;
28. определя радиационните характеристики на работната среда и разработва програми
за радиационен мониторинг и правила за
работа за всички работни места, където при
нормални условия е възможно професионално
облъчваните лица да получат годишна индивидуална ефективна доза;
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29. документира при условията и по реда,
регламентирани с Наредбата за радиационна
защита, приета с ПМС № 20 от 2008 г. (ДВ,
бр. 16 от 2018 г.) (НРЗ), и докладва в предвидените срокове резултатите от радиационния
мониторинг и индивидуалния дозиметричен
контрол, извършван в предприятието;
30. извършва контрол по повърхностно
радиоактивно замърсяване и мощност на
еквивалентната доза гама-лъчение, оценява и
дава заключения за съответствие на нивата
на радиоактивно замърсяване на материали,
кандидати за освобождаване от регулиране.
Чл. 21. Управление „Международни проекти“ осъществява цялостното ръководство
и координация на дейностите по управление
на международни проекти, като:
1. администрира, организира, контролира и координира дейностите по международните проекти, свързани с извеждане от
експлоатация, изграж дане на национално
хранилище за ниско-и среднорадиоактивни
отпадъци и други, свързани с дейността на
предприятието;
2. организира изготвянето и съгласуването
на техническите и финансовите документи,
необходими за реализация на проекти, финансирани от Международен фонд „Козлодуй“
(МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в т.ч.: лист за идентификация на проекта, техническо задание/
спецификация, входни данни, подготовка на
тръжни документи за провеждане на тръжни
процедури, подготовка на проекти за договори
и последващ контрол на изпълнението им;
3. инициира, координира и контролира
провеждането на технически съвети, работни и технически срещи, свързани с преглед
по напредъка и изпълнението на проектите,
финансирани от международни организации;
4. организира съставянето на досие за всеки
проект, финансиран от МФК чрез ЕБВР по
програмата за извеждане от експлоатация на
блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“ и изграждане на национално хранилище за ниско- и
среднорадиоактивни отпадъци;
5. в процеса на управление на съответния
проект контролира план за изпълнение на
проекта, план по качество, управление на
риска, контрол по измененията на проекта,
вътрешно отчитане и окончателен доклад за
приключване на проекта;
6. осъществява взаимодействие със структурните звена от организационно-управленската структура на предприятието по въпроси, свързани с дейности по реализиране
на проекти, финансирани от международни
организации;
7. координира взаимодействието с външни
фирми и организации по въпроси, свързани
с дейности по реализиране на проекти, финансирани от международни организации;
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8. подпомага изпълнителния директор в
отношенията с ЕБВР и Европейската комисия
(ЕК) и участва в срещи с техни представители;
9. взаимодейства с консултанта на ДП
„РАО“ и осигурява сътрудничество между
консултанта и координаторите на проектите,
финансирани от МФК;
10. участва в подготовката на ежегодно
разработвания обобщен програмен документ
и в заседанията на Комитета за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ в
България, Литва и Словакия и на Групата
по финансиране на извеждането от експлоатация към ЕК.
Чл. 22. Управление „Инженерно-производствена дейност“ осъществява инженернотехническото и научно обезпечаване на безопасната работа на технологичните системи,
на инсталираното оборудване, радиохимични
анализи и физико-химичен контрол на технологичните процеси, като:
1. осигурява дейността на предприятието чрез разработване и внедряване на нови
технологии за управление на радиоактивни
отпадъци;
2. организира и извършва физико-химичен,
радиохимичен и специализиран технологичен
контрол, измервания и изпитвания;
3. изпълнява основните дейности, свързани с технологичната подготовка на производството в областта на управлението на
радиоактивните отпадъци, в т.ч.:
а) поддържа статуса на проекта „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане
от експлоатация“, контролира процесите и
управлява промените и измененията в конфигурацията, осигурява технологичността на
конструкцията/изискванията към междинните
и крайните изделия/продукти, на системите
и оборудването;
б) оптимизира внедрените, разработва и
внедрява нови технологични процеси;
в) осигурява избор на стандартни и конст ру к торска разработка на нестан дартни
средства за технологично екипиране;
г) изпълнява конструкторски разработки за
реконструкция и модернизация на системи/
подсистеми от общ характер за обектите и
оборудването и за осигуряване на ремонтната
дейност;
д) разработ ва и внед рява ана ли т и чни
методики и рецептури за циментиране на
радиоактивните отпадъци;
е) следи за приложението на системи и
оборудване, технологии и процедури, съответстващи на постиженията на науката и на
международно признатия експлоатационен
опит;
ж) извършва техническо осигуряване на
всички международни проекти, както и на
инвестиционни, технически и други иноваци-
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онни проекти, финансирани от национални
и международни фондове;
з) разработва технически решения, обработва и архивира статистически данни с оценка
на процесите на стареене и управление на
остатъчния ресурс с цел удължаване срока
на работа;
4. съвместно с експерти на специализираните поделения извършва периодичен преглед
на безопасността, анализира резултатите, оценява риска и предлага мерки и коригиращи
мероприятия за повишаването є.
Чл. 23. Отдел „Правен“ осъществява правното обслужване на предприятието, като:
1. оказва съдействие на управителния съвет
и изпълнителния директор за законосъобразно
изпълнение на техните функции;
2. разработ ва и п редлага решени я по
правни проблеми, свързани с дейността на
предприятието;
3. следи за законосъобразното сключване,
изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите;
4. дава становища и съгласува законосъобразността при налагането на дисциплинарни
наказания и търсене на имуществена отговорност на персонала;
5. съгласува длъжностните характеристики;
6. участва при обсъждането и сключването
на колективния трудов договор;
7. дава становище по законосъобразност
на жалби, сигнали и предложения и подготвя
отговорите по тях;
8. осъществява представителство на предприятието пред правораздавателните органи
и другите юрисдикции след упълномощаване
от изпълнителния директор, като осигурява
неговата правна защита;
9. следи за спазване на законовите изисквания по възлагането на обществени поръчки
и провеждането на процедури;
10. участва в преговорите, съставянето и
сключването на договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица;
11. съгласува всички договори, по които
страна е ДП „РАО“;
12. съгласува подготовката и сключването
на договори, координира и контролира изпълнението им по отношение на правни аспекти;
13. извежда договорите, съхранява оригиналите на договорите и предоставя копия;
14. организира и поддържа регистър, съдържащ данни за недвижимите имоти (земя
и сгради), предоставени за управление на
предприятието;
15. организира подготовката и провеждането на тръжни процедури по реда на Закона
за държавната собственост и правилника за
неговото прилагане;
16. дава становище по въпроси, свързани
с правото на собственост на предприятието.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

Чл. 24. (1) Финансови ят контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и го подпомага при изграждане, развитие и
функциониране на системите за финансово
управление и контрол, включително чрез
предварителен контрол за законосъобразност
в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва проверка на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на предприятието, с
цел изразяване на мнение дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството.
(3) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол, както следва:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с цялостната дейност на
предприятието;
2. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
3. одобрява или отхвърля предложенията
на изпълнителния директор за поемане на
задължения или за извършване на разходи
съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор и указанията на
министъра на финансите по прилагането му;
4. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронна
форма, за целите на предварителния и последващия контрол.
Чл. 25. (1) Информационният център на
предприятието поддържа интернет страницата
на предприятието и осигурява систематизирана и достъпно поднесена информация за
дейностите на ДП „РАО“.
(2) Центърът провежда информационни
кампании, насочени към различни групи
хора в зависимост от тяхната професионална принадлежност, възрастови и социални
характеристики, общи браншови интереси,
организира кръгли маси, работни срещи и
обществени обсъждания, свързани с дейността
на предприятието.
(3) Организира, подготвя и координира
издаването на печатни информационни материали, популяризиращи дейността и постиженията на предприятието.
(4) Организира провеждането и координира публикуването в национални средства за
масова информация на интервюта с представители на ръководния екип и други участия,
популяризиращи дейността на предприятието.
Чл. 26. „Вътрешен одит“ осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, като:
1. подпомага ръководството при вземане на
решения за постигане целите чрез прилагане
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на систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване ефективността при управление на
риска, контрола и управление дейността на
предприятието;
2. осъществява функциите си в съответствие
с международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит и принципите за
независимост и обективност, компетентност,
професионална грижа, почтеност и поверителност;
3. идентифицира, оцен ява възмож ните
рискове и осигурява независима и обективна
информация, предназначена за подобряване
на контролираните дейности;
4. дава становища и осигурява обективна
информация след извършен текущ контрол,
включително превантивна намеса по особено
важните за предприятието проблеми, с цел
недопускане на финансови и други закононарушения;
5. със заповед на изпълнителния директор
извършва вътрешни проверки във връзка със
законосъобразното съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на имуществото
и активите на предприятието и оценка на
съответствието.
Чл. 27. Управления „Финансово и стопанско обслужване“, „Администрация, сигурност и контрол“, „Безопасност на ядрените
съоръжения“ и „Инженерно-производствена
дейност“ имат свои структури и персонал в
специализираните поделения на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“.
Раздел ІІІ
Специализирани поделения
Чл. 28. (1) Специализираните поделения
към Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“ са:
1. Специализирано поделение „Извеждане
от експлоатация 1÷4 блок“;
2. Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“;
3. Специализирано поделение „Постоянно
хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови
хан“;
4. Специализирано поделение „Национално
хранилище за радиоактивни отпадъци“.
(2) Всички специализирани поделения на
ДП „РАО“ са стратегически обекти от значение за националната сигурност.
(3) Инженерното обезпечение на дейността
на специализираните поделения се осъществява от управление „Инженерно-производствена
дейност“.
(4) Специализираните поделения се ръководят от главни инженери, които са на пряко
подчинение на заместник изпълнителния
директор с ресор „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация“.
Ръководителят на управление „Инженерно-
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производствена дейност“ също е на пряко
подчинение на този заместник изпълнителен
директор.
Чл. 29. (1) Специа лизирано поделение
„Извеждане от експлоатация 1÷4 блок“ осъществява дейността по извеждане от експлоатация, демонтаж и последващи дейности на
изведените от експлоатация ядрени съоръжения, като безопасно стопанисва и експлоатира
останалите в работа технологични системи,
съоръжения и оборудване на спрените ядрени
мощности в АЕЦ „Козлодуй“, като:
1. осигурява дейността на предприятието
по програми за подготовка на извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
2. осъществява експлоатация на ядрените
съоръжения в режим като „Съоръжения за
извеждане от експлоатация“;
3. подготвя извеждането от експлоатация,
вк лючително радиологично обследване и
отстраняване на опасни и други отпадъци,
останали от експлоатацията на блоковете;
4. осъществява подготовка за извеждане от
експлоатация на всички системи от спрените
ядрени блокове 1÷4;
5. осъществява управление на генерираните
при технологичните процеси радиоактивни
отпадъци и други опасни отпадъци до предаването им за кондициониране и последващо
съхранение в СП „РАО – Козлодуй“;
6. подготвя инфраструктурата, включително
доставка на оборудване и материали, дейности
по поддръжка на площадката и управление
на проекта по извеждане от експлоатация;
7. осъществява демонтажа на оборудване и
системи, включително демонтаж на замърсено
и активирано оборудване;
8. осъществява фрагментацията на демонтирани материали и оборудване;
9. осъществява преди и след демонтажа
дезактивация на оборудване, системи и помещения;
10. осъществява експлоатацията на площадки за:
а) временно съхранение на скрап;
б) временно съхранение на демонтирано
оборудване и отпадъци;
11. осъществява експлоатацията на съоръженията за измервания (с цел освобождаване
на демонтираните материали от регулаторен
контрол);
12. осъществява управлението на отпадъци, в т.ч.:
а) натрупаните и непреработени РАО от
експлоатацията на блоковете;
б) от демонтажа на оборудване и системи;
в) вторични отпадъци, получени в резултат
от прилаганите технологии за демонтаж и
дезактивация;
г) от очистване замърсяването на сградите;
д) от очистване на радиоактивно замърсените земи;
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е) нерадиоактивни битови и промишлени
отпадъци, включително депониране на нерадиоактивни отпадъци;
13. осъществява експлоатацията на съоръжения за преработка и кондициониране
на РАО;
14. управлява складовите стопанства в поделението;
15. осъществява управлението и поддръжката на площадката, в т.ч. управление на блоковете, които се извеждат от експлоатация чрез
техническо и административно осигуряване;
16. участва в подготовката на документи,
необходими за издаването, продължаването
на срока, изменението или прекратяването
на лицензии и разрешени я за дейност та
по извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения съгласно изискванията на законодателството;
17. въвежда в работа, провежда функционални изпитвания, контролира параметри и експлоатира съоръжение за третиране, преработка
и кондициониране на твърди радиоактивни
отпадъци с висок коефициент на намаляване
на обема им „Съоръжение за плазмено изгаряне“ (СПИ);
18. координира и контролира провеждането
на операциите от получаването на отпадъците
до емитирането на пречистените отпадъчни
газове в атмосферата;
19. ръководи подготвителни дейности и
функционалните изпитания за въвеждане и
контролира работата на системите, инсталациите, оборудването и машините в цех за
намаляване на размерите и дезактивация
(ЦНРД);
20. извършва в пълен обем дейностите по
предаване генерирани при извеждане от работа
на спрените ядрени мощности на АЕЦ „Козлодуй“ освободени от регулиране материали;
21. осигурява техническата поддръжка и
обезпечава безопасната работа на СПИ и ЦНРД
и свързаните с технологичните им процеси
средства за измерване и контрол.
(2) Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1÷4 блок“ осъществява
следните дейности:
1. радиологично обследване;
2. класификация на конструкции, системи
и компоненти за извеждане от експлоатация;
3. демонтаж на системи и оборудване;
4. дезактивационни дейности;
5. намаляване на размерите на демонтирано оборудване;
6. временно съхраняване на демонтирано
оборудване;
7. демонтаж и освобождаване на материали
от регулаторен контрол;
8. управление на радиоактивни отпадъци до предаването им за преработка в СП
„РАО – Козлодуй“;
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9. обезпечаване на всички дейности в аспект
на безопасност, радиационен и дозиметричен
контрол и радиационна защита;
10. изпитвания, техническо обслужване,
ремонт и инспектиране на КСК;
11. управление на радиоактивни отпадъци
(РАО), получени в резултат на експлоатацията
на съоръжението, до момента на предаването
им в СП „РАО – Козлодуй“;
12. управление на историческите РАО,
получени в резултат на експлоатацията на
съоръжението, до момента на предаването
им в СП „РАО – Козлодуй“;
13. съхраняване на радиоактивни материали
и оборудване;
14. характеризиране на радиоактивни материали и оборудване;
15. дезактивация на оборудване, помещения
и материали;
16. демонтаж и освобождаване на материали
от регулаторен контрол.
(3) Организацията на дейността на специализираното поделение се регламентира с
вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор. Числеността на персонала на
поделението се определя с щатно разписание.
Ч л. 3 0. С пец иа л изи ра н и т е поде лен и я
„Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“, „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан“ и „Национално хранилище
за радиоактивни отпадъци“ осъществяват
дейност по у правление на ра диоак тивни
отпадъци, като:
1. осъществяват оперативната експлоатация
на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията
за безопасна експлоатация, определени в
технологичните регламенти и условията на
разрешения и лицензии от Агенцията за ядрено регулиране;
2. участват в подготовката на документи,
необходими за издаването, продължаването
на срока, изменението или прекратяването на
лицензии и разрешения за дейността по управление на радиоактивни отпадъци, съгласно
изискванията на законодателството;
3. координират и съгласуват с лицата, в
резултат на чиято дейност се генерират радио
активни отпадъци, количествата и графиците
за предаване на генерираните радиоактивни
отпадъци;
4. осигуряват поддържане на предоставените за стопанисване съоръжения, сгради и
райони чрез планиране на дейности по строителство, рехабилитация, ремонт и поддръжка;
5. поддържат оборудването и съоръженията
в добро техническо състояние в съответствие
с изискванията на проекта, нормативните
изисквания и техническата документация;
6. предлагат проекти на едногодишна и
тригодишна програма, включващи производствени, инвестиционни и ремонтни дейности
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за управление на радиоактивни отпадъци в
специализираните поделения;
7. подготвят необходимите технически
документи за провеждане на процедури за
възлагане на обществени поръчки във връзка
с дейността по управление на РАО;
8. планират доставките на необходимите
суровини, материали и резервни части;
9. осъществяват производствената дейност
и изготвят необходимите документи, свързани
с нея;
10. организи рат к ва лификаци я та, обучението, атестирането и осигуряването на
необходимия за изпълнение на дейностите
си персонал;
11. прилагат мерки за намаляване на дозовото натоварване и минимализиране обема
на количествата предадени радиоактивни
отпадъци;
12. осигуряват здравословни и безопасни
условия на труд и пожарна безопасност при
експлоатация на съоръженията за РАО;
13. поддържат база данни за съоръженията
за управление на радиоактивни отпадъци и
регистър на радиоактивните отпадъци, подлежащи на управление от предприятието;
14. извършват анализ на експлоатационните
показатели на поделенията, предлагат предприемане на коригиращи и превантивни мерки;
15. анализират експлоатационния опит
от дейността на предприятието и външни
събития;
16. разработват критерии за приемане на
радиоактивни отпадъци от специализираните
поделения и правят предложения до изпълнителния директор за утвърждаването им.
Чл. 31. (1) Специа лизирано поделение
„Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ осъществява следните основни дейности:
1. манипулиране на радиоактивните отпадъци с цел осъществяване на посочените
по-долу дейности;
а) предварително преработване на твърди
радиоактивни отпадъци, включващо събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване;
б) преработване на твърди радиоактивни
отпадъци, включващо опаковане във варели,
предпресоване и пресоване;
в) преработване и кондициониране на течни
водоразтворими радиоактивни отпадъци по
метода на циментирането;
г) кондициониране на течни и твърди
радиоактивни отпадъци чрез опаковане в
стоманобетонни контейнери;
д) съхраняване на радиоактивните отпадъци;
е) съхраняване на преработени и кондиционирани радиоактивни отпадъци;
2. превоз на радиоактивни отпадъци;
3. изпитвания, техническо обслужване,
ремонт и инспектиране на конструкции, системи и компоненти;
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4. производство на стоманобетонни контейнери;
5. превоз на радиоактивни материали и
отпадъци с разполагаемите специализирани
транспортни средства в случай на ядрена и
радиационна аварийна обстановка, включително дезактивация на съоръжения и оборудване,
замърсени с радиоактивни вещества при ядрена или радиационна аварийна обстановка;
6. управляване на складовите стопанства
в поделението;
7. всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на специализираното поделение, освен
ако за това се изисква отделно разрешение
или лицензия по ЗБИЯЕ.
(2) Организацията на дейността на специализираното поделение се регламентира с
вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор. Числеността на персонала на
поделението се определя с щатно разписание.
Чл. 32. (1) Специа лизирано поделение
„Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан“ осъществява следните
основни дейности:
1. предварително преработване на твърди
радиоактивни отпадъци, включително събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване;
2. съхраняване на непреработени и преработени радиоактивни отпадъци;
3. съхраняване на използвани закрити
радиоактивни източници;
4. съхраняване на нискоактивни радиоактивни отпадъци;
5. превоз на радиоактивни отпадъци;
6. преработване на твърди радиоактивни
отпадъци, включително опаковане във варели
и пресоване;
7. преработване и кондициониране на
течни радиоактивни отпадъци по метода на
циментирането;
8. кондициониране на течни и твърди радио
активни отпадъци чрез опаковане във варели;
9. изпитвания, техническо обслужване, ремонт и инспектиране на конструкции, системи
и компоненти;
10. входящ контрол на закрити източници
за йонизиращо лъчение;
11. превоз на радиоактивни материали и
отпадъци с разполагаемите специализирани
транспортни средства в случай на ядрена и
радиационна аварийна обстановка, включително дезактивация на съоръжения и оборудване,
замърсени с радиоактивни вещества при ядрена или радиационна аварийна обстановка;
12. управляване на складовите стопанства
в поделението;
13. всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на поделението, освен ако за това
се изисква отделно разрешение или лицензия
по ЗБИЯЕ.
(2) Организацията на дейността на специализираното поделение се регламентира с
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вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор. Числеността на персонала на
поделението се определя с щатно разписание.
Чл. 33. (1) Специа лизирано поделение
„Национално хранилище за радиоактивни
отпадъци“ организира, координира и контролира изграждането, пуска и експлоатацията
на хранилище за дълготрайно съхранение
на ниско- и средноактивни радиоактивни
отпадъци, като:
1. избира площадка за изграждане на национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
2. подготвя задание за проектиране на
национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО;
3. организира, координира и контролира
разработването на технически проект и извършва цялостната подготовка за одобрението
му и издаване на разрешение за строителство;
4. организира, координира и контролира
управлението на проекта (включително и
измененията), свързани с изграждане на национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
5. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с проектиране на национално хранилище за радиоактивни отпадъци;
6. организира и осъществява инженернополеви дейности на площадката, подпомагащи
изграждането на национално хранилище за
радиоактивни отпадъци;
7. организира, координира и контролира
дейностите, свързани със строителство на
национа лно х рани лище за ра диоак т ивни
отпадъци;
8. организира и координира изпълнението
на дейностите по изграждане на външните
технологични връзки (водоснабдяване и канализация, електрозахранване и др.);
9. организира и координира дейностите
по лицензионния и разрешителния режим в
съответствие със законодателството на Република България;
10. организира и координира изпълнението
на вертикалната планировка и транспортната
инфраструктура;
11. организира и координира дейностите по
физическа защита на ядреното съоръжение;
12. изготвя технически задания, осъществява входящ контрол и строително-монтажни
работи на съоръженията с повишена опасност;
13. организира, координира и контролира
дейностите по въвеждане в експлоатация на
системата за радиационен и дозиметричен
контрол на НХРАО;
14. изготвя и въвежда в действие експлоатационна и ремонтна документация (инструкции,
програми, методики, правила, процедури,
графици, списъци и др.);
15. изготвя и въвежда в действие система за
аварийно планиране и реагиране на НХРАО;
16. изпълнява дейностите по въвеждане в
експлоатация на етап 1 на национално хранилище за радиоактивни отпадъци;

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

17. осъществява експлоатацията на национално хранилище за радиоактивни отпадъци
в съответствие с условията на издадената
лицензия за експлоатация на съоръжението:
а) входящ контрол на кондиционирани РАО;
б) буферно съхраняване на кондиционирани РАО;
в) погребване на кондиционирани РАО;
г) затваряне и запечатване на запълнени
клетки с кондиционирани РАО;
д) контрол върху състоянието на инженерните и природните бариери;
е) инженерно-технически изпитвания на
защитно многобариерно покритие;
ж) изпитвания, техническо обслужване,
ремонт и инспектиране на конструкции, системи и компоненти;
18. подготвя, организира, координира и
контролира дейностите, свързани със строителство на етап 2 и етап 3 на национално
хранилище за радиоактивни отпадъци;
19. всяка друга дейност, свързана с експлоатацията на поделението, освен ако за това
се изисква отделно разрешение или лицензия
по ЗБИЯЕ;
20. подготвя концепцията и организира
и осъществява дейностите по затваряне на
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националното хранилище за радиоактивни
отпадъци.
(2) Организацията на дейността на специализираното поделение се регламентира с
вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор. Числеността на персонала на
поделението се определя с щатно разписание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ в
срок до три месеца от влизането в сила на
правилника утвърждава щатно разписание и
длъжностни характеристики на работниците и
служителите за създадените с този правилник
нови длъжности/работни места в ДП „РАО“.
§ 2. Правилникът за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (обн., ДВ, бр. 61 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 21 от 2013 г. и бр. 5 от 2014 г.)
се отменя.
§ 3. Правилникът се утвърждава на основание чл. 78, ал. 4 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗБИЯЕ.
Министър:
Теменужка Петкова
Приложение
към чл. 11, ал. 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № Н-18 от 2012 г. за реда за разпределяне
на служебното време на военнослужещите от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и определяне
на допълнителното възнаграждение за изпъл
нение на възложени задължения над общата
продължителност на служебното време и за
изпълнение на службата през почивни дни
и в дните на официални празници (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2013 г.
и бр. 54 от 2016 г.)
§ 1. В заглавието думите „от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „неговото отчитане
извън нормалната му продължителност“ се
поставя запетая и се добавя „и компенсирането му с намалено служебно време, както“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Наредбата се прилага и за българските
военнослужещи, които изпълняват военна
служба на територията на страната в състава
на многонационални формирования или на
длъжности в международни организации или
в други международни инициативи.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага при обявяване
на положение на война, военно или извънредно
положение, както и при мобилизация, щормова готовност, военни учения и мероприятия,
планирани с продължителност, по-голяма от
едно денонощие.“
§ 3. В чл. 10, т. 5 думите „ще работят в
режим на намалено работно време или ще
ползват почивни дни“ се заменят с „ще се
компенсират с намалено служебно време“.
§ 4. В чл. 13 думите „60 работни дни“ се
заменят с „90 работни дни“, а думите „20
работни дни“ се заменят с „40 работни дни“.
§ 5. В чл. 15 думата „почивка“ се заменя
с „намалено служебно време в рамките на
месечната продължителност на служебното
време по чл. 3“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) По изключение продължителността
на дежурството може да надвишава 24 часа
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при съобразяване на максималната месечна
продължителност на служебното време при
носене на дежурство, когато е налице обективна невъзможност за извършване на смяната
на дежурните длъжностни лица.
(3) Увеличаването на продължителността
на дежурството над 24 часа се извършва със
заповед на ръководител я на съответната
структура или командира (началника) на
военното формирование след полу чаване
на разрешение от длъжностните лица по
чл. 37 по реда на чл. 39. В 3-дневен срок
след датата на носенето на деж у рството
ръководител ят на съответната ст ру к т у ра
или командирът (началникът) на военното
формирование изменя заповедта по чл. 19 в
съответствие с увеличената продължителност
на дежурството.“
§ 7. В чл. 19, т. 2 думите „ще ползва почивни дни“ се заменят с „ще се компенсира
с намалено служебно време“.
§ 8. Раздел V се изменя така:
„Раздел V
Ред и условия за компенсиране с намалено
служебно време след месеца на увеличаване
на нормалната дневна продължителност на
служебното време или на носене на дежурство
Чл. 26. По изключение поради обоснована
необходимост или неотложни служебни причини се допуска компенсирането с намалено
служебно време да се извърши до три месеца
след края на календарния месец, в който е
била увеличена нормалната дневна продължителност на служебното време или е носено
дежурството.
Чл. 27. В случаите по чл. 26 ръководителят
на съответната структура или командирът
(началникът) на военното формирование изменя писмената заповед по чл. 10 или чл. 19,
като определя времето на компенсиране с
намалено служебно време, в рамките на три
месеца след края на календарния месец, в
който е била увеличена нормалната дневна
продължителност на служебното време или
е носено дежурството.“
§ 9. В заглавието на раздел VI думите
„ползваните почивки“ се заменят с „компенсирането с намалено служебно време“.
§ 10. В чл. 29 думите „към 30-о число на
предходния месец“ се заменят със „за пред
ходния месец“.
§ 11. В чл. 32 ду мите „Командващи ят
на Съвместното командване на силите и
командирите на видовете въоръжени сили“
се заменят с „Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на
видовете въоръжени сили и командирът на
Бригада „Специални сили“.
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§ 12. В чл. 35 думите „дежурството е основна функция по длъжностно разписание“ се
заменят с „носенето на дежурство се включва
в основните функционални задължения“.
§ 13. В чл. 36, ал. 2, т. 2 след думата „некомплект“ се добавя „и/или недостатъчен
брой военнослужещи, получили допуск за
съответната бойна дейност или дежурство,“.
§ 14. В чл. 37, т. 3 и 4 се изменят така:
„3. началника на отбраната – за командващия на Съвместното командване на силите,
командирите на видовете въоръжени сили
и командира на Бригада „Специални сили“;
4. командващия на Съвместното командване на силите – за военнослужещите от
Съвместното командване на силите; командирите на видовете въоръжени сили – за военнослужещите от съответния вид въоръжена
сила, и командира на Бригада „Специални
си ли“ – за военносл у жещ и т е о т Брига да
„Специални сили“.“
§ 15. В чл. 38, ал. 1, т. 3 думата „броя“ се
заменя с „прогнозния брой“.
§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „почивка“ се заменя
с „намалено служебно време в рамките на
месечната продължителност на служебното
време по чл. 3“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) По изключение поради обоснована
необходимост или неотложни служебни причини се допуска компенсирането с намалено
служебно време да се извърши до три месеца
след края на календарния месец, в който са
изпълнени възложени задължения над общата
продължителност на служебното време или
е изпълнена служба през почивни дни или в
дните на официални празници.“
§ 17. В чл. 50 т. 1 се изменя така:
„1. до Бригада „Специални сили“, видовете
въоръжени сили и Съвместното командване
на силите – от подчинените им военни формирования по команден ред;“.
§ 18. Членове 51 и 52 се отменят.
§ 19. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава т. 4:
„4. за българските военнослужещи, изпълняващи военна служба на територията
на страната в състава на многонационални
формирования или на длъжности в международни организации или в други международни
инициативи – командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура, в която се водят
на доволствие.“
2. В § 2 думите „чл. 56, т. 2“ се заменят с
„чл. 56, т. 4“.
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3. Създават се § 3 и 4:
„§ 3. (1) Раздели I – VIII и раздел X не се
прилагат по отношение на българските военнослужещи, изпълняващи военна служба на
територията на страната в състава на многонационални формирования или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи.
(2) По отношение на военнослужещите
по ал. 1 се прилага редът за разпределяне на
служебното време, неговото отчитане извън
нормалната му продължителност и компенсирането му с намалено служебно време
съгласно приложимите правила за вътрешен
ред на международната организация или на
международната инициатива и длъжностната
характеристика за длъжността.
§ 4. (1) Допълнителното възнаграждение
за изпълнение на службата през почивни
дни и в дните на официални празници на
военнослужещите по чл. 1, ал. 2 се изплаща
със заповед на командира (началника) на
военното формирование или ръководителя
на съответната структура, в която се водят
на доволствие, въз основа на списък и приложени документи, изпратени до 5-о число
на следващия месец.
(2) Списъкът включва военнослужещите,
изпълнявали служба през почивните дни и в
дните на българските официални празници за
съответния месец, с посочени дати и часове,
и се утвърждава от длъжностното лице по
чл. 71у, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(3) Документите по ал. 1 са заверени копия
на документи съответно на многонационалното формирование/международната организация или международната инициатива, които
удостоверяват изпълнението на слу жбата
през почивните дни и в дните на българските
официални празници за съответния месец от
военнослужещите, включени в списъка.
(4) Допълнителното възнаграждение, полагащо се на длъжностното лице по ал. 2, се
изплаща по реда на ал. 1 въз основа на рапорт
и документи по ал. 3.“
§ 20. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 194, ал. 7“ се заменят
с „чл. 194, ал. 8“.
§ 21. Приложение № 4 към чл. 51 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и
нормите за осигуряване на безплатна храна и
ободряващи напитки на военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия и на курсантите във висшите военни
училища в мирно време (обн., ДВ, бр. 30 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2016 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда
и нормите за осигуряване на безплатна храна
и ободряващи напитки в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия в мирно време“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията, редът и нормите за осигуряване
в мирно време на безплатна храна, добавки
към нея и ободряващи напитки на военнослу жещите и цивилните слу ж ители от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, на курсантите
от висшите военни у чилища, както и на
българските граждани, сключили договори
за обучение по чл. 59 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България
за времето на обучението им.
(2) Наредбата се прилага и за българските
военнослужещи, които изпълняват военна
служба на територията на страната в състава
на многонационални формирования или на
длъжности в международни организации или
в други международни инициативи.“
§ 3. В чл. 2, ал. 4 след думите „командирите на видовете въоръжени сили“ се добавя
„командирът на бригада „Специални сили“.
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Член 3 не се прилага при участие
на военнослужещи в занятия, учения, тренировки и лагери.“
§ 5. В чл. 18 думите „чл. 38“ се заменят
с „чл. 37“.
§ 6. В чл. 23 думите „в дните на парашутни
скокове, както и“ се заличават.
§ 7. В чл. 24 думите „във вода“ се заличават.
§ 8. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. На лицата, осигуряващи медицинската, психологическата или физическата
подготовка, на участващите в лагер-школа в
Центъра за специализирана подготовка – Бо-
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ровец, се осигурява безплатна храна по приложение № 1.“
§ 9. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) На българските граждани,
сключили договори за обучение по чл. 59 от
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България, се осигурява безплатна
храна за закуска, обяд и вечеря по приложение
№ 1 за срока на обучението.
(2) При участие в занятия, учения, тренировки и лагери на лицата по ал. 1 се осигуряват и добавка по приложение № 8, както и
добавка минерална/трапезна вода по т. 1 от
приложение № 13.
(3) Когато участието в занятия, учения,
тренировки и лагери е за времето от 22,00
до 6,00 ч., на лицата по ал. 1 се осигурява и
добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.“
§ 10. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. На цивилните служители при
полагане на нощен труд се осигурява безплатна храна по приложение № 1 за вечеря
или закуска, както и ободряващи напитки по
приложение № 12.“
§ 11. В приложение № 13 „Добавка минерална/трапезна вода“ се правят следните
изменения:
1. Буква „й“ се изменя така:
„й) на летателния състав в дните на изпълнение на полети и на участващите в осигуряването на полети;“.
2. В буква „к“ думите „във вода“ се заличават.
§ 12. В § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба се създава ново тире:
„ – командирът/началникът на военното
формирование или ръководителят на структурата, където се водят на доволствие – за
военнослужещите, които изпълняват военна
служба на територията на страната в състава
на многонационални формирования или на
длъжности в международни организации или
в други международни инициативи.“
§ 13. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България“
се добавя „и чл. 59, ал. 3, т. 1, предл. 2 от
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България“.
Заключителна разпоредба
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 397
от 19 септември 2018 г.

за изменение и допълнениe на Технически
те изиск вани я за работа на електронни
съобщителни мрежи от радиослужби непод
вижна-спътникова, подвижна-спътникова
и съоръженията, свързани с тях (обн., ДВ,
бр. 8 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2012 г.; изм., бр. 67 от 2014 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за
електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Предприятията осъществяват
дейността си чрез електронни съобщителни
мрежи по чл. 1 в определени за тези радиослужби радиочестотни ленти в Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър и при спазване изискванията, свързани
с тяхното използване, посочени в съответните
забележки. При осъществяване на дейността
се спазват изискванията на Радиорегламента
и съответните документи на Международния
съюз по далекосъобщения (МСД).
(2) Радиочестотните ленти, определени
за неподвижна-спътникова радиослужба, се
използват и за фидерни линии за други спътникови радиослужби, като това ползване е
регламентирано със съответни забележки в
Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Електронните съобщителни мрежи
по чл. 1 могат да използват спътников капацитет само от спътникови системи, координирани и нотифицирани, в съответствие с
процедурите на Радиорегламента.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват при спазване
на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 3, и всички
действащи в Република България стандарти,
приложими за съответните мрежи.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват само когато при
правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията
съответстват на изискванията на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения, Наредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

ВЕСТНИК
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и Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на електрически
съоръжения, предназначени за използване в
определени граници на напрежението.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя така, че
както при нормална работа, така и в условията
на неизправност да са гарантирани здравето
и безопасността на хората и на домашните
животни и защита на вещите;“.
3. В ал. 3 след думите „приложимите стандарти“ предлогът „по“ се заличава и се добавя
„и стандартизационни документи, посочени в“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „излъчващи обекти“ се заличават думите „(обн., ДВ, бр. 35 от
1991 г.; попр., бр. 38 от 1991 г.; изм., бр. 8 от
2002 г.)“.
2. В ал. 3 думата „граници“ се заменя с
„гранични стойности“.
3. В ал. 4 думата „станциите“ се заменя
с „електронните съобщителни устройства“.
§ 6. Заглавието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 7. В допълнителните разпоредби:
1. Точка 6 от § 1 се изменя така:
„6. „HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)“
са спътникови терминали с еквивалентна
изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), по-висока от 34 dBW и не по-висока от 55 dBW, от
радиослужби неподвижна-спътникова и/или
радиоразпръскване-спътниково, работещи без
необходимост от обслужване и под контрола
на спътникова система и предназначени за
осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна
орбита.“
2. Точка 15 се заличава.
3. В т. 18 след думите „и/или“ се заличават
думите „допълнителни наземни компоненти“.
4. Създава се § 2:
„§ 2. Техническите изисквания въвеждат
изискванията на:
1. Решен ие на Европейската ком иси я
2007/98/EО от 14 февруари 2007 г. относно
хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от
2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги;
2. Решение на Европейския парламент и
на Съвета 2008/626/EО от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за
системите, предоставящи мобилни спътникови
услуги (МСУ).“
§ 8. Приложение № 1 към чл. 6 се изменя
така:

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

Забележка 3

MSS, космос-Земя

1 610 – 1 613,8 MHz MSS, Земя-космос

1 613,8 – 1 626,5 MHz MSS, Земя-космос
MSS, космос-Земя

1 626,5 – 1 645,5 MHz MSS, Земя-космос
1 646,5 – 1 660,5 MHz

MSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

1 525 – 1 544 MHz
1 545 – 1 559 MHz

1 670 – 1 675 MHz

1 980 – 2 010 MHz

Приложими документи на европейски организации

ECC/DEC/(09)02

Без право на ползване за фидерни линии, освен
в изключителни случаи.
В лентата 1626,5 – 1645,5 MHz приоритет имат
съобщенията на Глобалната морска система за
бедствие и безопасност (GMDSS).

Решение на Европейската комисия
2007/98/EО
Решен ие на Европейск и я парламент и на Съвета
626/2008/EО
ECC/DEC/(06)09

ECC/DEC/(04)09

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

EN
EN
EN
EN
EN
EN

302
302
302
302
301
301

574-1
574-2
574-3
583
489-1
489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 721
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Използването на лентата за MSS (космос-Земя) ECC/DEC/(09)02
е на вторична основа.

Без право на ползване за фидерни линии, освен
в изключителни случаи.
В лентата 1530 – 1544 MHz приоритет имат съобщенията на Глобалната морска система за бедствие
и безопасност (GMDSS).

ECC/DEC/(04)09

Само за негеостационарни системи.
ERC/DEC/(99)06
Използването на лента 137,825 – 138 MHz за MSS
е на вторична основа.

Допълнителни регулаторни параметри
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Интегрирана мо- CGC с e.i.r.p., равна или по-голяма от 24 dBW,
билна спътнико- се въвеждат в експлоатация, след като станат
ва система
неразделна част от издадено от КРС разрешение.
За CGC с e.i.r.p., по-малка от 24 dBW, се предоставя списък с местоположението и техническите
параметри на КРС два пъти годишно.
Изискването към маските на e.i.r.p. за CGC на
границите на блоковете са съгласно БДС EN
302 574-1, БДС EN 302 574-2, БДС EN 302 574-3.

Забележка 3

MSS, космос-Земя

Забележка 3

1 518 – 1 525 MHz

космос-Земя
Земя-космос
Земя-космос
космос-Земя

Коментар

MSS,
MSS,
MSS,
MSS,

Радиослужба,
посока

137 – 138 MHz
148,0 –150,05 MHz
399,90 – 400,05 MHz
400,15 – 401 MHz

Радиочестотна
лента

Технически характеристики и параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова (FSS) и подвижна-спътникова (MSS)
радиослужба и съоръженията, свързани с тях

към чл. 6

„ Приложение № 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 85

БДС
БДС
БДС
БДС

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента
в лентa 6 725 – 6 925 MHz.

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента
в лентa 6 925 – 7 025 MHz.
Фидерни линии за негеостационарни спътникови системи от МSS.
Радиочестотната лента 7 250 – 7 375 MHz (космос-Земя) може да се използва и за MSS на
първична основа по силата на споразумение
съгласно чл. 9.21 от Радиорегламента.
Радиочестотната лента и 7900 – 8025 MHz (Земякосмос) може да се използва и за MSS на първична основа по силата на споразумение съгласно
чл. 9.21 от Радиорегламента.

6 700 – 6 925 MHz FSS, Земя-космос,
космос-Земя

6 925 – 7 075 MHz FSS, Земя-космос,
космос-Земя

7 250 – 7 750 MHz FSS, космос-Земя

7 900 – 8 400 MHz FSS, Земя-космос

EN 301 926
EN 301 443
EN 301 489-1
EN 301 489-12

ВЕСТНИК
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 443
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

5 850 – 6 700 MHz FSS, Земя-космос

ДЪРЖАВЕН
EN 301 926
EN 301 443
EN 301 489-1
EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

5 725 – 5 850 MHz FSS, Земя-космос

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

4 500 – 4 800 MHz FSS, космос-Земя

EN 301 443
EN 301 926
EN 301 489-1
EN 301 489-12

EN 302 574-1
EN 302 574-2
EN 302 574-3
EN 301 489-1
EN 301 489-20
EN 302 583

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС
БДС
БДС

Приложими
стандарти

3 400 – 4 200 MHz FSS, космос-Земя

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента.

Приложими документи на европейски организации

ECC/DEC/(09)02

Допълнителни регулаторни параметри

2 483,5 – 2 500 MHz MSS, космос-Земя Забележка 3

Коментар

Решение на Европейската комисия
2007/98/EО
Решен ие на Европейск и я парламент и на Съвета
626/2008/EО
ECC/DEC/(06)09

Радиослужба,
посока

2 170 – 2 200 MHz MSS, космос-Земя Интегрирана мобилна спътникова система

Радиочестотна
лента

БРОЙ 85
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FSS, космос-Земя,
Земя-космос

FSS,
Земя-космос

FSS,
космос-Земя

FSS,
Земя-космос

FSS, Земя-космос
МSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос;
МSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, Земя-космос
космос-Земя

12,50 – 12,75 GHz

12,75 – 13,25 GHz

13,40 – 13,65 GHz

13,75 – 14 GHz

14,00 – 14,25 GHz

14,25 – 14,5 GHz

14,50 – 14,75 GHz

17,3 – 17,7 GHz

Лентата може да
се ползва от приложения с висока
плътност
Забележка 6

301
301
301
301

926
489-1
489-12
489-20

EN
EN
EN
EN

EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

301
301
301
301

926
489-1
489-12
489-20

926
489-1
489-12
489-20

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

EN
EN
EN
EN

ВЕСТНИК

Плана по Приложение 30А на Радиорегламента. ECC/DEC/(05)08
FSS (Земя-космос) за геостационарни системи се
ограничава до фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 2

Използването на лентата за връзки, различни от
фидерни линии за радиослужба радиоразпръсква
не-спътниково, се ограничава до геостационарни
спътници.

Използването за MSS е на вторична основа.
Забележка 1

Използването за MSS е на вторична основа.
Забележка 1

Забележка 1

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента

Забележка 1

Плана по Приложение 30 на Радиорегламента.
Използването за FSS се ограничава до негеостационарни системи.

БДС
БДС
БДС
БДС

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Забележка 4

Забележка 4

Приложими документи на европейски организации

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента ERC/DEC/(00)08
в лентите 10,70 – 10,95 GHz и 11,20 – 11,45 GHz.
Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.
Използването на лента 10,70 – 10,95 GHz за MSS
е на вторична основа.

Допълнителни регулаторни параметри
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Забележка 5

Забележка 4

Ра диоразп ръск ва- Забележка 4
не-спътниково
FSS, космос-Земя

11,70 – 12,5 GHz

Забележка 4

Коментар

FSS, космос-Земя
Земя-космос
MSS, космос-Земя

Радиослужба,
посока

10,70 – 11,70 GHz

Радиочестотна
лента

С Т Р.
БРОЙ 85

FSS, космос-Земя
Земя-космос

FSS, космос-Земя
МSS, космос-Земя

Ра диоразп ръск ва- HDTV системи
не-спътниково

FSS, Земя-космос

19,3 – 19,7 GHz

19,70 – 21,20 GHz

21,4 – 22 GHz

24,65 – 25,25 GHz

Лентата 19,70 – Забележка 1
20,20 GHz може
да се ползва от
FSS приложения
с висока плътност
Забележка 4
Забележка 6

ECC/DEC/(05)08

EN
EN
EN
EN

301
301
301
301

926
489-1
489-12
489-20

ВЕСТНИК
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС
БДС
БДС
БДС

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Некоординирани Негеостационарните системи 18,4 – 18,6 GHz са ERC/DEC/(00)07
и координирани без право на защита спрямо геостационарните.
земни станции Забележка 2
Забележка 6

FSS, космос-Земя

18,4 – 19,3 GHz

ДЪРЖАВЕН

Некоординирани FSS (Земя-космос) в лента 19,3 – 19,6 GHz (Земя- ERC/DEC/(00)07
и координирани космос) се ограничава до фидерни линии за MSS.
земни станции Забележка 2
(некоординираните земни станции са в посока
космос-Земя)
Забележка 6

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 926
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
стандарти

FSS, космос-Земя, Некоординирани Използването на лентата от FSS (Земя-Космос) ERC/DEC/(00)07
Земя-космос
и координирани се ограничава до фидерни линии на геостациземни станции онарните спътникови системи в радиослужба
(некоординира- радиоразпръскване-спътниково.
ните земни стан- Забележка 1
ции са в посока Забележка 2
космос-Земя)
Забележка 6

Приложими документи на европейски организации

FSS (Земя-космос) за геостационарни системи се ERC/DEC/(00)07
ограничава до фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.
Забележка 1
Забележка 2

Допълнителни регулаторни параметри

18,1 – 18,4 GHz

Некоординирани
и координирани
земни станции
(некоординираните земни станции са в посока
космос-Земя)
Забележка 6

Коментар

FSS, космос-Земя
Земя-космос

Радиослужба,
посока

17,7 – 18,1 GHz

Радиочестотна
лента

БРОЙ 85
С Т Р. 3 1

FSS, Зем я-космос
МSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя

FSS, космос-Земя
МSS, космос-Земя

Ра диоразп ръск ва- Некоорд и н и ра- Забележка 2
не-спътниково
низемни станции

FSS, Земя-космос

MSS

FSS, Земя-космос

37,50 – 39,50 GHz

39,50 – 40,50 GHz

40,50 – 42,50 GHz

42,50 – 43,50 GHz

45,50 – 47 GHz

47,20 – 47,5 GHz

Земни станции
върху платформи
с висока надморска височина

EСC DEC (02)04

ERC/DEC/(00)02

ERC/DEC/(00)02

ВЕСТНИК
БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
стандарти

ДЪРЖАВЕН

Лентата може да Забележка 2
се ползва от FSS
п ри ложени я с
висока плътност
Некоорд и н и рани и координирани земни станции

Некоорд и н и ра- Забележка 2
ни земни станции

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътни- ECC/DEC/(05)08
ково.
Използването на радиочестотна лента 29,5 –
29,9 GHz за MSS e на вторична основа.
Забележка 1

30,00 – 31,00 GHz

Лентата може да
се ползва от FSS
п ри ложени я с
висока плътност
Забележка 4
Забележка 6

FSS, Земя-космос
МSS, космос-Земя

Приложими документи на европейски организации

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътни- ECC/DEC/(05)01
ково.
Използването на радиочестотна лента 29,1 –
29,5 GHz (Земя-космос) за FSS се ограничава до
геостационарни спътникови системи и фидерни
линии за негеостационарни спътникови системи
в MSS радиослужба.
Обхватът е разделен честотно с неподвижна
радиослужба.
Забележка 1

Допълнителни регулаторни параметри

29,50 – 30,00 GHz

Ра д иоче с т о т н и
л е н т и 2 7, 51 –
2 7, 818 5 G H z ,
28,4545 – 28,8365
GH z , 2 8,8365 –
2 8,9385 GH z и
2 9,4 62 5 – 2 9, 5
GH z мог ат д а
се използват от
некоординирани
земни станции
Забележка 6

Коментар

FSS, Земя-космос

Радиослужба,
посока

27,5 – 29,5 GHz

Радиочестотна
лента
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FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя,
Земя-космос

FSS, Земя-космос

FSS, космос-Земя,
Земя-космос

FSS Зем я-космос,
MSS Земя-космос

47,9 – 48,2 GHz

48,2 – 48,54 GHz

48,54 – 49,44 GHz

49,44 – 50,2 GHz

50,40 – 51,40 GHz

Допълнителни регулаторни параметри

Приложими документи на европейски организации

Използването на лентата за MSS e на вторична
основа.

Лентата може да Използването на лентите от FSS (космос-Земя) EСC DEC (05)08
се ползва от FSS се ограничава до геостационарни спътници.
п ри ложени я с
висока плътност

Лентата може да Използването на лентите от FSS (космос-Земя) EСC DEC (05)08
се ползва от FSS се ограничава до геостационарни спътници.
п ри ложени я с
висока плътност

Земни станции
върху платформи
с висока надморска височина

Лентата може да Използването на лентите от FSS (космос-Земя) EСC DEC (05)08
се ползва от FSS се ограничава до геостационарни спътници.
п ри ложени я с
висока плътност

Коментар

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12
БДС EN 301 489-20

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-1
БДС EN 301 489-12

Приложими
стандарти

§ 9. Приложение № 2 към чл. 7 се изменя така:
1. След думите „се извършва по“ се заличават думите „процедурните правила“ и се добавя „правилата“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. „Международна координация и нотификация се извършва, когато е необходимо да се получи международно признаване за използването на радиочестотните ленти.“
§ 10. Приложение № 3 към чл. 8 се изменя така:

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. Негеостационарните системи са без право на защита спрямо геостационарните.
2. Некоординираните земни станции са без право на защита.
3. Обхватът е определен за използване от мобилни земни станции в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез
радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен на Комисията за регулиране на
съобщенията.
4. Обхватът е определен за използване от LEST, HEST, мобилни земни станции, земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), земни
станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), земни станции, монтирани на влакове, земни станции, монтирани на превозно средство,
и SNG TES, в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър,
който не е необходимо да бъде индивидуално определен.
5. Обхватът е определен за използване от SNG TES в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.
6. Обхватът е определен за използване от некоординирани земни станции, включително станции с висока плътност HDFSS, ESOMPs в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо
да бъде индивидуално определен.“

FSS, космос-Земя,
Земя-космос

Радиослужба,
посока

47,50 – 47,9 GHz

Радиочестотна
лента
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„Приложение № 3
към чл. 8

Списък на стандартите, отнасящи се до електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова
и подвижна-спътникова радиослужба
Стандарт
БДС EN 301 443

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в
честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ съществените изисквания на член
3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 489-1

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и
радиослужби. Част 1: Общи технически изисквания. Хармонизиран стандарт,
покриващ съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС и
съществените изисквания на член 6 от Директива 2014/30/ЕС

БДС EN 301 489-12

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 12: Специфични
условия за спътникови интерактивни земни станции с крайни устройства с малка
апертура, работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при фиксираните спътникови служби (FSS)

БДС EN 301 489-20 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 20: Специфични
условия за мобилни земни спътникови станции (MES), използвани в мобилните
спътникови служби (MSS)
БДС EN 301 721

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MES), осигуряващи съобщения с нискоскоростни
данни (LBRDC), използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи в
честотен обхват под 1 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от
Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 926

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Стандарт за радиочестоти и модулация за дистанционно измерване, командване и насочване (TCR)
на комуникационни спътници

БДС EN 302 574-1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz
до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1:
Допълнителни наземни компоненти (CGC) за широколентови системи.

БДС EN 302 574-2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz
до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2:
Потребителски съоръжения (UE) за широколентови системи

БДС EN 302 574-3

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт
за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz
до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3:
Потребителски съоръжения (UE) за теснолентови системи

БДС EN 302 583

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и
модулация при спътникови услуги за ръчно носими устройства (SH) под 3 GHz

“
Заключителна разпоредба
§ 11. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Росен Желязков

8903
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 5140-НС
от 11 октомври 2018 г.

относно обявяване на Калин Димитров Васи
лев за народен представител от Единадесети
изборен район – Ловешки
С писмо вх. № НС-02-6 от 10 октомври
2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 10 октомври 2018 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Конституцията на Република България
са прекратени пълномощията на Николай
Нанков Нанков като народен представител
от Единадесети изборен район – Ловешки,
издигнат от листата на политическа партия
ГЕРБ в 44-то Народно събрание.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Калин Димитров Василев за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на политическа партия ГЕРБ от
Единадесети изборен район – Ловешки.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
8975
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 534
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-57/16.03.2015 г. от Георги
Василев и Румен Денчев с искане за разрешаване
на устройствена процедура за ИПР и ПРЗ в
обхвата на ПИ с идентификатор 68134.6001.108
по одобрените КККР.
Към за явлението са п ри ложени мот ивирано п ред ложение, за дание, от говарящо на
изискванията на чл. 125 от ЗУТ, копие от нотариален акт № 105, том II, рег. № 28945, дело
№ 30 0/11.12.2014 г., ск ица изх. № 15- 47229822.12.2014 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за ПИ с идентификатор
68134.6001.108 по КККР и пълномощно.
За да ниет о и мо т иви ра но т о п ред ложение
заедно със становищата на отделите в НАГ са
разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-30/28.04.2015 г., т. 13.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в устройствени зони:
„Смесена многофункционална зона предимно
за околоградския район“ (Смф 2), „Терени за
транспортна инфраструктура“ (Тти) и „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути“ (Тзв), съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-371 от 20.05.2015 г.
на главния архитект на Столична община е
одобрено заданието и разрешено изработването
на план за изменение на план за регулация и
план за регулация и застрояване за имот с идентификатор 68134.6001.108 по одобрените КККР.
С писмо изх. № ГР-94-00-57-[1]/21.05.2015 г.
заповедта е изпратена до заявителите и до кмета
на район „Панчарево“ за разгласяване по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № Г Р - 9 4 - 0 0 -5 7 - [2] /
16.07.2015 г. е внесен проект за ПУП, план-схема за вертикално планиране, изходни данни от
„Софийска вода“ – АД, № ТУ-647/23.02.2015 г.,
с ъглас у ва н п р о ек т о т „Ч Е З Ра зп р еде лен ие
Бъ л гари я“ – А Д, о т 6.02.2015 г. и „С офи йска вода“ – А Д, протокол от 16.03.2015 г. от
Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно
пътно управление – София, и становище рег.
№ ОД2074/15.05.2015 г. на СДВР – отдел „Пътна
полиция“.
С писмо изх. № ГР-96-00-57-[3]/30.11.2015 г.
проектът е изпратен на кмета на район „Панчарево“ за съобщаване на заинтересованите лица
по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Видно от писмо изх. № 6602-158(7)/25.02.2016 г.
на кмета на район „Панчарево“ и приложените
към него доказателства проектът е съобщен на
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, като в
законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ

срещу проекта са постъпили възражение изх.
№ 65-49/15.01.2016 г. от Областно пътно управление – София, и възражение изх. № 37/19.01.2016 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон – София.
По проекта е изразено положително становище
от кмета на район „Панчарево“.
Представено е решение № СО-37-ПР/2016 г. на
директора на РИОСВ – София, съгласно което
не следва да се извършва оценка на въздействието на околната среда за инвестиционното
предложение по проекта.
Във връзка с изразени становища на отделите в
HAГ с писмо вх. № САГ16-ГР00-1154/29.05.2017 г.
е внесен преработен проект. Представен е КТП
към проекта, приет от МРРБ – Агенция „Пътна
инфраструктура“, съгласно писмо изх. № 9400-49/12.01.2017 г., съгласуван с ПП – СДВР, за
транспортен достъп и ОД на 10.02.2017 г. съгласно
решение по т. XXIV от протокол № 17/2015 г.
на ПКТОБД.
Проектът е окомплектован с генерален план
и е съгласуван от отделите в НАГ.
В заседание на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-59/25.07.2017 г., т. 3 от допълнителните точки,
проектът ведно с постъпилите възражения е
разгледан. С възражение изх. № 65-49/15.01.2016 г.
от Областно пътно управление – София, срещу
проекта е посочено, че от така представения
проект не става ясно дали са спазени условията
на чл. 5, ал. 4 от Закона за пътищата (ЗП), в
който е указано, че ограничителните ивици по
обхвата на пътя са с широчина до 2 м.
Посочено е, че ако условията по чл. 5, ал. 4
от ЗП са изпълнени, възражението не следва
да се разглежда. С възражение № 6602-158/5/
19.01.2016 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон София, е посочено, че ПИ с идентификатори
68134.6001.189, 68134.6012.1046 и 68134.6013.84 са
собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД,
София, и Министерството на земеделието и
храните, а хидромелиоративни съоръжения за
напояване в имотите се стопанисват от „Напоителни системи“ – ЕАД, София. С новопроектираното платно от о.т. 1 до о.т. 6, попадащо в
ПИ с идентификатор 68134.6013.84, се засягат
границите на имота, зает от хидромелиоративни съоръжения, и се отнема значителна площ
от имота.
Проектът е преработен и с окончателния
вариант не се засягат чужди имоти освен общинските, предвидени за изграждане на локалното платно.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г59/25.07.2017 г., т. 3 от допълнителните точки,
са направени сл у жебни предложени я да се
представи заснемане по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
със становище по чл. 22, ал. 3 и 4 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на
зелената система на СО и да се спази чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта. Проектът е приет, като
е предложено след изпълнение на служебните
предложения да се изпрати в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Изп ъ л нен и с а с л у жебн и т е п р ед ложен и я
на ОЕСУТ, като е представена декларация за
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липса на съществуваща дървесна дълготрайна
растителност и декоративни храстови масиви,
заверена от Дирекция „Зелени системи“ – СО,
с № СЕК 17-ГР94-339/31.07.2017 г. и е представено удостоверение № 25-104084-24.11.2017 г., от
АГКК за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -11 5 4 - (8)/
26.02.2018 г. на НАГ – СО, проектът за ПУП
е изпратен на кмета на район „Панчарево“ за
провеждане на обществено обсъждане на основание чл. 12 от ЗУЗСО.
В изпълнение на горното с писмо изх. № РПН18Д И05-189(1)/2.05.2018 г. на к ме та на ра йон
„Панчарево“ са представени доказателства за
проведена процедура по обществено обсъждане
на проекта, в хода на която няма постъпили
възражения и становища в законния срок.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на ПИ
с идентификатор 68134.6001.108 по КККР на
Враждебна съгласно представените документи
за собственост и скица от СГКК – София.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-75 от 20.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП за улична регулация на
м. Летищен комплекс – София – предмет на
изменението, е одобрен със Заповед № РД-0950-646 от 4.11.1999 г.
С проекта се предвижда изменение на уличната регулация за откриване на локално платно
от о.т. 1 – о.т. 3 – о.т. 5 до о.т. 42т и създаване
на нов УПИ по искане на собствениците на ПИ
с идентификатор 68134.6001.108 по КККР, като
външните граници на новосъздадения У ПИ
VIII-108 се поставят в съответствие с имотните такива на имота с изключение на частта от
имота, попадаща под новопредвидената улична
регулация и се отрежда за имота по КК.
Създава се нов УПИ VIII-108 – „За автомивка,
ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение
за обществено хранене“, на основание чл. 17,
ал. 1 от ЗУТ.
Транспортният достъп до нов УПИ се осъществява чрез откриване на локално платно от
о.т. 1 – о.т. 3 – о.т. 5 до о.т. 42т, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предвид горното по отношение на ИПР е
налице основание за изменението на ПУП на
основание чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2
от ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на 1- – 2-етажно и свободно като начин
застрояване, което е разположено в устройствена
зона „Смф“ по ОУП на СО.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Предназначение на новия УПИ е „За автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение
за обществено хранене“, което е допустимо в
устройствена зона „Смф2“ съгласно приложение
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
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С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Ра зп ределен ие Бъ л гари я“ – А Д, „С офи йск а
вода“ – АД. Представен е ПТКП, съгласуван
с ъс СД ВР – о тдел „П П“, СО – Д Т И, о тдел
„ОБД“ и АПИ.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената
декларация за липса на съществуваща растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК17-ГР94-339/31.07.2017 г.
Представено е решение № СО-37-ПР/2016 г. на
директора на РИОСВ – София, съгласно което
не следва да се извършва оценка на въздействието на околната среда за инвестиционното
предложение по проекта.
Проек т ът за ПР е съгласу ван от СГК К ,
като е представено удостоверение № 25-10408424.11.2017 г., с което е спазен чл. 65, ал. 5 във
връзка с ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
И з п ъ л нено е и з ис к в а не т о н а ч л. 1 2 о т
ЗУЗСО, като е проведено обществено обсъждане
на проекта.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление и мотивирано предложение, разрешено
е изработването на проект за ИПР и ПРЗ от
компетентния за това орган, внесен е проект и
са изпълнени предписанията в разрешението,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Предвиденото с план за улична регулация
представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОС, поради което
компетентен да одобри проекта за плана за
регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
от ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, § 24 от ПЗРЗИД ЗУЗСО,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 5, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2
от ЗУТ; т. 14, 25 и 34 от приложение към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-59/
25.07.2017 г., т. 3 от допълнителните точк и,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация – откриване на локално платно
от о.т. 1 – о.т. 3 – о.т. 5 до о.т. 42т и план-схема
за вертикално планиране на новопроектирания
локал, кв. 42, м. Голямата локва – Търговски
парк 2, район „Пан чарево“, по кафяви те и
зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за регулация за
създаване на УПИ VIII-108 – „За автомивка,
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ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение
за обществено хранене“, кв. 42, м. Голямата
локва – Търговски парк 2, район „Панчарево“,
по червените и сините линии, цифри и текст,
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
за УПИ VIII-108 „За автомивка, ПГТП, автосервиз, ТИР паркинг и заведение за обществено
хранене“, кв. 42, м. Голямата локва – Търговски
парк 2, район „Панчарево“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни 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 съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
За председател:
Пр. Прошков
8860
РЕШЕНИЕ № 645
от 13 септември 2018 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до у с т р о й с т в о“ ( Н А Г ) н а С т о л и ч н а о б щ и н а
(СО) е пос т ъп и ло за я влен ие вх. № СА Г16 ГР00 – 1739/11.04.2016 г. от Генади Григоров и
Ангел Свиленов с искане за издаване на разрешение за устройствена процедура – изработване
на ПУП – ИПУР и ПРЗ за ПИ с идентификатори
68134.4140.1117, 68134.4140.839 и 68134.4140.1123,
кв. 44а, м. Кв. Суходол, район „Овча купел“.
Към за явлението са приложени: задание
по чл. 125 от ЗУТ; мотивирано предложение;
комбинирана ск ица за пълна или частична
идентичност съгласно чл. 16, ал. 3 от ЗКИР;
нотариален акт № 105, дело № 161/6.10.2014 г.;
скица № 15-502554/19.11.2015 г. на СГКК – София, за ПИ с идентификатор 68134.4140.1123;
нотариален акт № 104, дело № 275/9.11.2007 г.;
скица № 15-502561/19.11.2015 г. на СГКК – София, за ПИ с идентификатор 68134.4140.839; скица
№ 15-541317/11.12.2015 г. на СГКК – София, за
ПИ с идентификатор 68134.4140.1117; договор за
доброволна делба на недвижим имот – акт 6,
том I, peг. № 533/30.01.2001 г.; нотариален акт
№ 154, дело № 4958/23.03.1995 г.; виза за про-
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ектиране на основание чл. 12, ал. 3 от ЗУТ за
ПИ с идентификатор 68134.4140.1117, издадена
от главния архитект на София.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че ПИ с идентификатори 68134.4140.1117,
68134.4140.839 и 68134.4140.1123 попадат в урбанизирана територия, устройствена зона „Зона за
малки и средни производства и занаятчийски
услуги“ („Пмс“), съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Заявлението и мотивираното предложение
са разгледани от отдели „УП“, „БДПП“, „Правно-нормативно обслу ж ване“ и на заседание
на ОЕСУ Т. С протоколно решение № ЕС-Г36/17.05.2016 г., т. 16 ОЕСУТ е приел мотивираното предложение и заданието и е предложил
главният архитект на Столична община да издаде
заповед за одобряване на заданието и за разрешаване устройствена процедура при спазване
изискванията на отделите в НАГ.
Със Заповед № РА50-379 от 15.06.2016 г. на
главни я арх итек т на Столичната община е
одобрено задание за изработване на ПУП за
регулация и застрояване и е разрешено изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – ПРЗ и ИПУР в териториален
обхват: ПИ с идентификатори 68134.4140.1117,
68134.4140.839 и 68134.4140.1123, кв. 44а, м. Кв.
Суходол, район „Овча купел“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -17 3 9 - [1] /
17.06.2016 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ заповедта е изпратена за
сведение и изпълнение в район „Овча купел“ и
до заявителите.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-3884/15.12.2016 г.
от Милен Петров – управител на „Милениум
фотоволтаик МК“ – ООД, с искане за включване
в обхвата на Заповед № РА50-379 от 15.06.2016 г.
на главния архитект на Столична община за
разрешаване изменение на план за регулация
на УПИ XII, XIII, XIV и план за регулация и
застрояване на ПИ с идентификатори от КККР
68134.4140.839; 68134.4140.1117; 68134.4140.1123.
Към заявлението са приложени: пълномощно № 19617/2.11.2016 г. на Снежанка Стоянова,
нотариус в СРС – София, с peг. № 107 на НК;
2 б р оя дек л ара ц и и- с ъгл ас и я; с к и ц а № 1 5 523759/26.10.2016 г. на СГКК – София, за ПИ
с идентификатор 68134.4140.826; предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, с който „Милениум фотоволтаик МК“ – ООД, собственик на
ПИ с идентификатор 68134.4140.826, прехвърля
на Генади Григоров терен с площ от 82 кв. м,
представляващи част от ПИ с идентификатор
68134.4140.826, които се придават по регулация към ПИ с идентификатор 68134.4140.1117;
мотивирано предложение; комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
а л. 3 от ЗК ИР; нотариа лен ак т № 53, дело
№ 45/27.03.2014 г.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 8 8 4 - [1] /
28.12.2016 г. е указано на заявителите да представят общ проект при спазване изискванията на
отделите в НАГ, посочени в Заповед № РА50-379
от 15.06.2016 г. на главния архитект на Столична
община.
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Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3884-[2]/
19.01.2017 г. е внесен нов проект за ПУП, съдържащ графична и текстова част.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 8 8 4 - [3] /
1.02.2017 г. проектът е изпратен на кмета на
район „Овча купел“ за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 и 5 от ЗУТ на заинтересованите
страни в съответствие с чл. 131 от ЗУТ.
С п и с м о в х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 8 8 4 - [4 ] /
18.04.2017 г. к мет ът и главни ят архитект на
район „Овча купел“ – СО, са удостоверили, че
проектът е съобщен на заинтересованите страни
и в законния срок за обжалване няма постъпили възражения. Към писмото са приложени
разписен лист, обратни разписки и протоколи
за поставени съобщения във връзка с обявяване
на проект за ИПРЗ за УПИ II, III, XVI, XVII,
XVIII от кв. 44а, м. Кв. Суходол.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3884-[5]/
7.06.2017 г. за внасяне на допълнителни документи в НАГ – СО, са внесени удостоверение
за приемане на проект за изменение на КК и
КР № 25-13165/27.02.2017 г. от АГКК – София,
на основание чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри на МРРБ; съгласувания със „Софийска вода“ – АД, под № ТУ1776/4.05.2017 г.; „Виваком“ – „БТК“ – ЕАД, под
№ В-468/10.05.2017 г.; „Овергаз мрежи“ – А Д,
вх. № ОМ-СЗТ-549/4.05.2017 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под № 142/23.05.2017 г.;
геодезическа снимка и експертна оценка на
съществуващата дървесна растителност, заверени от дирекция „Зелена система“ при СО
вх. № СЕК17-ТД26-1325/9.08.2017 г.; мотивирано
предложение за транспортен достъп с ОД, част
„ПТКП“; становище peг. № ОД2384/15.05.2017 г.
на СДВР – отдел „Пътна полиция“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -3 8 8 4 - [6 ] /
17.08.2017 г. проектът е изпратен на кмета на
район „Овча купел“ за съобщаване на собствениците на ПИ с идентификатори по К К К Р
68134.3957.4 и 68134.3957.15.
С писмо изх. № РОК 17-ТД26-614/9/29.08.2017 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“ са посочили действията на служителите
си относно съобщаването на проекта за ПУП
по § 4, ал. 2 от ДРЗУТ.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-3884-[8]/15.11.2017 г.
са внесени допълнително удостоверение за въвеждане в експлоатация № 79/25.01.2017 г. на
директор дирекция „Общински строителен контрол“ на строеж: „Склад за готови пластмасови
изделия – I и II етап“ в УПИ II-826, кв. 44а, м. Кв.
Суходол; писмо изх. № 9751-6687/9.11.2017 г. на
РИОСВ – София, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от
Наредбата за ОС; Разрешение за строеж № 197
от 18.10.2010 г. за обект: „Преустройство и смяна
на предназначението на ремонтна работилница
и навес (сеновал) за цех и склад за пластмасови
изделия в УПИ II-826, кв. 44а, м. Кв. Суходол,
издадено от главни я арх итект на Столична
община; експертна оценка на съществуващата растителност, контролно заснемане, опис
и ситуация на съществуващата растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
под № СЕК17-ГР94-130/17.03.2017 г.
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Проектът за ПРЗ, ИПРЗ и ИПУР за кв. 44а,
м. Кв. Суходол е разгледан на заседание на
ОЕСУ Т. С протокол № ЕС-Г-104/19.12.2017 г.,
т. 10, е взето решение: „Служебно предложение:
да се отразят границите на зоните по ОУП
на СО. Приема проекта. След изпълнение на
служебното предложение предлага на главния
архитект на Столична община да издаде заповед
за одобряването му.“ С последващ протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-26/13.04.2018 г., т. 8, е взето решение за коригиране на решението по протокол
№ ЕС-Г-104/19.12.2017 г., т. 10, в смисъл: „Приема
проекта. Изпраща в СОС за одобряване.“
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПРЗ,
ИПРЗ и ИПУР е направено от Генади Григоров, А нгел Свиленов и „Милениум фотовол та и к М К“ – ООД , к ат о за и н т ерес ова н и
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от ЗУТ – собственици на поземлени имоти с
идентификатори 68134.4140.839; 68134.4140.1117;
68134.4140.1123; 68134.4140.826, предмет на плана, което се установява от представените по
преписката документи за собственост и скици
от СГКК – София.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС (чл. 21, ал. 7 от ЗОС).
Действащи ят подробен усг ройствен план
е одо б р ен с ъ с З а пов ед № РД- 0 9 -50 -32 3 о т
16.06.1997 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-442 от 21.07.1999 г. на главния
архитект на София, Заповед № РД-09-50-380 от
18.04.2005 г. на главния архитект на София,
и Заповед № РД-09-50-1253 от 26.09.2008 г. на
главния архитект на Столична община.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаваме на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на
проект за ИПР и ИПЗ от компетентния за това
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху одобрената със
Заповед № РД-18-19 от 29.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК и влязла в сила
кадастрална карта на район „Овча купел“, с
което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 от ЗУТ.
Имотите, предмет на разработката, попадат
в урбанизирана територия, устройствена категория „Зона за малки и средни производства и
занаятчийски услуги“ („Пмс“), в която съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 21,
устройствените параметри са макс. плътност
на застрояване – 50 %, макс. Кинт. – 1.5, мин.
озел. площ – 35 % (мин. 20 % от озеленената
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площ е с висока дървесна растителност), 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.
С проекта за план за регулация (ПР) за ПИ с
идентификатори 68134.4140.839, 68134.4140.1117 и
68134.4140.1123 се образуват нови УПИ XVI-826,
1117 – „За складове и офиси“, XVII-839, 1123 – „За
складове и офиси“, и XVIII-1123 – „За склад и
магазин“, за което е налице основание по чл. 17,
ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от ЗУТ.
Предварителен договор по чл. 17, ал. 3 от
ЗУТ за нов УПИ XVI-826, 1117 – „За складове
и офиси“, не се изисква, тъй като собственик
на имотите е едно и също лице.
За нов УПИ XVI-826, 1117 – „За складове и
офиси“, е представен предварителен договор за
прехвърляне на собственост.
Изменя се общата регулационна граница
с УПИ ІІ-826 – „За безвредно производство,
складове и офиси“, като се образува нов УПИ
XIX-826 – „За безвредно производство, складове
и офиси“, за което е представен предварителен
договор за прехвърляне на 82 кв. м от ПИ с
идентификатор 68134.4140.826 към нов У ПИ
XVI. Изменя се номерацията на УПИ III – „За
озеленяване, КОО и ТП“, в УПИ ХХ – „За озеленяване, КОО и ТП“.
Изменя се профилът на улица от о.т. 300 –
о.т. 301 – о.т. 306 – о.т. 307 – о.т. 308 до о.т. 309,
като се предвижда тротоар в част от поземлени имоти с идентификатори 68134.4140.1123,
68134.4140.839 и 68134.4140.1117.
В ПРЗ за нов УПИ XVI-826, 1117 се предвижда
потвърждаване на съществуващата едноетажна
сграда, ново двуетажно пристрояване и нови
сгради със свързано застрояване към новопредвидени сгради в УПИ XIX (нов) и XVII (нов);
ново свободно двуетажно застрояване в УПИ
XVII-839, 1123 и свързано със застрояването в
УПИ XVI; в УПИ XVIII-1123 се предвижда ново
ниско свободно застрояване. Застрояването е
съобразно отреждането на УПИ – с нежилищни функции. С ИПЗ за УПИ XIX-826 (нов) с
предвидено запазване на законно изградените в
имота сгради и ново ниско застрояване, които
са по предходен план. На границата с УПИ
XVI е предвидено свързано ниско застрояване,
като са представени декларации за съгласие.
Посочени са етажност и височини на сградите,
разположението на същите отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗУТ и изискванията на
устройствена зона „Пмс“ съгласно категория по
т. 21 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ПУП – ИПРЗ за кв. 44а. Налице
е основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2, т. 2 и 6 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата и новопредвидена улична регулация,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Новообразу вани т е У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно
инвестиционните си намерения в съответствие
с предвижданията на устройствената зона по
ОУП на СО.
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Представени са съгласувания със „Софийска
вода“ – АД, под № ТУ-1776/4.05.2017 г.; „Виваком“ – „БТК“ – ЕАД, под № В-468/10.05.2017 г.;
„Овергаз м реж и“ – А Д, вх. № ОМ-СЗТ-549/
4.05.2017 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
под № 142/23.05.2017 г.; геодези ческа снимка и експер т на оцен ка на с ъщес т ву ва щата
д ървесна раст и т елност, заверени о т ди рекция „Зелена система“ при СО, вх. № СЕК17ТД26-1325/9.08.2017 г.; мотивирано предложение
за транспортен достъп с ОД, част „ПТКП“; становище рeг. № ОД2384/15.05.2017 г. на СДВР – отдел „Пътна полиция“.
Н а о с нов а н ие ч л. 65, а л. 5 о т Н ар ед ба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ е представено
удостоверение за приемане на проект за изменение на КК и КР № 25-13165/27.02.2017 г. от
АГКК – София.
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. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 3, чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6; чл. 14,
ал. 3 и 4, чл. 35, ал. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 и чл. 108, ал. 5 от ЗУТ,
т. 21 от приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-104/19.12.2017 г.,
т. 10, и № ЕС-Г-26/13.04.2018 г., т. 8, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация (ИПУР) от о.т. 300 до о.т. 309
по кафявите и зелените линии, цифри, букви
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) за поземлени имоти с идентификатори по К К К Р
68134.4140.839, 68134.4140.1117 и 68134.4140.1123
за образуване на нови УПИ XVI-826, 1117 – „За
складове и офиси“, XVII-839, 1123 – „За складове
и офиси“, XVIII-1123 – „За склад и магазин“;
изменение на план за регулация на УПИ ІІ-826 –
„За безвредно производство, складове и офиси“,
в частта на контактната, обща граница с нов
УПИ XVI-826, 1117 – „За складове и офиси“, и
преномериране на УПИ ІІІ – „За озеленяване,
КОО и ТП“, в УПИ XX – „За озеленяване, КОО
и ТП“, по сините, зелените и кафявите линии,
цифри, букви, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване
(ПРЗ) за нови УПИ XVI-826, 1117 – „За складове
и офиси“, XVII-839, 1123 – „За складове и офиси“,
XVIII-1123 – „За склад и магазин“, и изменение
на план за застрояване (ИПРЗ) за УПИ XIX-826 –
„За безвредно производство, складове и офиси“,
кв. 44а, м. Кв. Суходол, район „Овча купел“,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
На основание чл. 17, ал. 6 от ЗУТ разрешение
за строеж в УПИ XVI-826, 1117 – „За складове
и офиси“, се издава след представяне на окончателен договор по чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.
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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 „Овча купел“
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.
За председател:
Пр. Прошков
8898

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 494
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Белослав, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изграждане на пътна
връзка за ПИ 03719.148.42 в местност Пещерите
по КККР на гр. Белослав, община Белослав, на
път ІІІ-9004 при км 14+364 вляво.
2. Възлага на кмета на община Белослав да
предприеме необходимите действия, произтичащи от предходната точка.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Белослав, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Ж. Димитров
8913

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-137
от 4 октомври 2018 г.
На основание § 4к, а л. 6 о т ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам
помощен план, план на новообразуваните имоти
и регистър на имотите към него в графичен и
цифров вид на земите, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове, посочени в
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за териториите в местности
в землището на с. Мичковци, община Габрово,
ЕК АТТЕ 48605 – кадастрален район 402, 403
и 404.
Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния
управител на област Габрово пред районния
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съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Петкова
8858

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 835
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 5 и 7 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 771 от
протокол № 45 от 28.06.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на
обект: урегулиран поземлен имот I – за търговски
обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с площ 1674 кв. м, заедно с построената
в него триетажна сграда – градски универсален
магазин със складови помещения, парно отопление, стаи за обслужване на администрацията,
със застроена площ 1530 кв. м съгласно АОС
№ 5090/2.05.2018 г.
2 . Пр ода жбат а на у р ег ул и ра н позем лен
имот I – за търговски обект, кв. 796 по плана на
ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с площ 1674 кв. м,
заедно с построената в него триетажна сграда – градски универсален магазин със складови
помещения, парно отопление, стаи за обслужване на администрацията, със застроена площ
1530 кв. м съгласно АОС № 5090/2.05.2018 г., да
се извърши чрез публично оповестен конкурс по
реда на Наредбата за търговете и конкурсите.
3. Публично оповестеният конкурс ще се
проведе при следните условия:
3.1. предложената цена да не е по-ниска от
определената минима лна конк у рсна цена в
размер 1 000 621,52 лв. общо, от които:
– 699 735,20 лв. – за „не нова сграда“, която
е освободена от ДДС;
– 283 123,20 лв. – за „прилежащ терен“, който
е освободен от ДДС;
– 12 193,92 лв. – за у рег улиран поземлен
имот с ДДС;
– 5119,20 лв. – за трайно прикрепени към
сградата товарни асансьори с ДДС;
– 450 лв. – за трайно прикрепено към сградата вентилационно съоръжение с ДДС;
3.2. депозитът за участие в конкурса е в размер
450 000 лв. и се превежда по банкова сметка на
общината: IBAN BG04FINV91503316803795, BIC
код на „Първа Инвестиционна Банка“ FINVBGSF,
в срок до 28-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.3. срок за закупуване на конкурсната документация – до 20-ия ден считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч.;
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3.4. конкурсната документация се получава
в Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5 (стая 213); цената на конкурсната
документация е 150 лв. без ДДС, или 180 лв. с
ДДС и се заплаща в касата на общината (стая
108) преди получаване на документацията; лицето, закупуващо конкурсната документация,
следва да представи документ за самоличност,
а в случаите на представителство – документ,
удостоверяващ представителната му власт, и
получава сертификат за регистрация;
3.5. срок за подаване на оферти за участие
в публично оповестен конку рс – до 17 ч. на
29-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; офертите
се подават в деловодството на Община Горна
Оряховица;
3.6. начин на плащане – еднократно в срок,
който ще бъде определен с решението за спечелил конкурса.
4. Утвърждава конкурсна документация и
проект на договор за продажба на имота по т. 2.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
конкурса и да назначи конкурсна комисия за
провеждането му.
6. Упълномощава кмета на община Горна
Оряховица да одобри доклада от проведения
конкурс, да определи спечелилия участник с
решение и да сключи договор за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
8857

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 513
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
Одобрява представения проект на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за уличен водопровод до УПИ 209 – „Промишлено строителство“, по ПУП – ПРЗ, одобрен
със Заповед № 1002-60 от 14.02.2011 г. на зам.кмета на община Девня, идентичен на ПИ с
идентификатор 20482.505.209 по кадастралната
карта на гр. Девня.
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. Девня, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
8831
РЕШЕНИЕ № 514
от 26 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, одобрява представения проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за улична канализация до УПИ 209 „про-
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мишлено строителство“ по ПУП – ПРЗ, одобрен
със Заповед № 1002-60 от 14.02.2011 г. на зам.кмета на община Девня, идентичен на ПИ с
идентификатор 20482.505.209 по кадастралната
карта на гр. Девня.
Председател:
Вл. Ненков
8867

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 913
от 4 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на външно
ел. захранване НН до имот с идентификатор
56126.2.10 по К К К Р, м. Омондрос, землище
на гр. Петрич, с отреждане за „Автосервиз за
монтаж на газови уредби с магазин за авточасти, склад и офиси“ през имот с идентификатор
56126.2.11 – За селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост,
и имот с идентификатор 56126.2.50 – За друг
вид водно течение, водна площ, съоръжение,
общинска публична собственост, като подробно
описание на имотите и сервитутите е дадено в
регистъра на недвижимите имоти, заверен от
началника на СГКК – Благоевград, неразделна
част към проекта за изменение на ПУП – ПП.
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
8914

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 376
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ одобрява
проект за подробен устройствен план ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линия
НН за електрозахранване на „Бензиностанция,
газостанция, магазин с кафе и офис“ в УПИ
223.192 – производствено-складова, търговска и
обществено обслужваща дейност – бензиностанция, газостанция, магазин с кафе и офис, ПИ
№ 73242.223.192, местност Кошовете, по к.к. на
с. Труд, община „Марица“, област Пловдив, по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Председател:
Г. Трендафилова
8868
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ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 449
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията
на община Попово.
2. Възлага на кмета на община Попово да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
Г. Георгиев
8894
РЕШЕНИЕ № 450
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Нетбокс“ – ЕООД, на територията на община
Попово.
2. Възлага на кмета на община Попово да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
Г. Георгиев
8895

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 678
от 20 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № КЗЗ07 от 20.03.2018 г. на МЗХ, Комисия за земеделски
земи, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за „Трасе на
електропровод, водопровод, канализация и път“,
преминаващo през ПИ 000648 и ПИ 042028 с НТП
– общински полски пътища, за захранване на УПИ
042017 – жилищно строителство, местност Гиевия
сай в землището на гр. Раковски. (Решение № ІІІ,
взето с протокол № 29 от 22.08.2018 г. на ЕСУТ
при общината).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
8915

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-260
от 8 октомври 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните
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имоти в М 1:1000, както и регистъра на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете,
за земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за следните местности: Абаята, Мутафчийска
чешма, намиращи се в землището на гр. Казанлък; Ачмалъка, Каваклъка, Узункелеме, Даскалов
соргун, Черешака, Текюи и Над лозята, намиращи
се в землището на с. Бузовград; Каракос и Черешите, намиращи се в землището на с. Черганово,
община Казанлък.
На основание § 19, ал. 1 от ЗИДАПК (ДВ, бр. 39
от 2011 г.) жалби срещу одобрените планове на
новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област Стара Загора пред Районния съд – Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Г. Микова
8911

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 797
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ, Решение № 1 от протокол № 18
от 1.08.2018 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) на имоти с идентификатори 73198.502.269, 73198.133.42 и 73198.133.41,
публична общинска собственост.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
8889
РЕШЕНИЕ № 801
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ, Решение № 3 от протокол № 18
от 1.08.2018 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ
за ЧИЗРП) в кв. 47 и промяна на трасето на улица
с ОТ 617-618-619-620-621-659-623 в участъка между
ОТ 619-620-621-659-623 по регулационния план на
ЦГЧ на гр. Троян: премахването на парцел – „За
жилищно строителство и магазини“, в кв. 47, улица
с ОТ 631-632-633-634 и промяната в габарита на
улица с ОТ 281-282-622.
Графичната част на проекта с нанесените корекции от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) е неделима част от
настоящото решение.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Пенков
8890

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 75
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
одобрява:
1. Изменение на УПИ ІІІ-238, кв. 25 по ПУП на
с. Забел, община Трън, като от него се обособяват
два самостоятелни УПИ ХХІ-314 и УПИ ІІІ-238.
2. Нова улица с осови точки 295-296-249 за
достъп до новообразувани УПИ, с. Забел.
3. Нов квартал 26 по ПУП на с. Забел, обособен
от улица с осови точки 295-296-249.
Председател:
Б. Харалампиев
8878

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 896
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № УТ-14-100 от
21.06.2018 г., Решение № 696 на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол № 29 от 22.02.2018 г.
за разрешаване изработване на ПУП, решение по
т. 2 от протокол № 32 от 11.09.2018 г. от заседание
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ за „Разпределителен газопровод, захранващ
имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната
карта на гр. Шумен, газопроводни отклонения и
връзка към газопровод на „Топлофикация Шумен“
в землището на гр. Шумен“. Проектът се одобрява
по приложения чертеж, вписан в изх. дневник под
№ 366 от 13.09.2018 г., представляващ неразделна
част от настоящото решение.
Председател:
Б. Беджев
8994
РЕШЕНИЕ № 897
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № УТ14-130 от 27.08.2018 г., Решение № 632 на Общинския съвет – гр. Шумен, по протокол № 27 от
21.12.2017 г. за разрешаване изработване на ПУП,
решение по т. 3 от протокол № 30 от 28.08.2018 г.
от заседание на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за подробен

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 от ЗУТ за „Изграждане на трасе за
външно кабелно ел.захранване на базова станция
SHU0129.A000 в имот с идентификатор 83510.96.19
по кадастралната карта на гр. Шумен в местността
Илчов баир“. Строителните работи при полагането
на кабела да не нарушават целостта на пътното
платно, банкет и канавка – част от път от общинската пътна мрежа – панорамен път SHU1193, а
където го пресичат, преминаването да се извърши сондажно под него. Проектът се одобрява по
приложените чертежи, вписани в изх. дневник
под № 367 и 368 от 13.09.2018 г., представляващи
неразделна част от настоящото решение.
Председател:
Б. Беджев
8995
Бисер Петков – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално
осигуряване обявява следните промени в състава
на Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт: освобождава се като член на Надзорния
съвет Валентина Симеонова Георгиева; определя се
за член на Надзорния съвет Нено Павлов Ненов.
8907
47. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“, за:
главен асистент „Сценична реч“ – един; професор
„Сценична реч“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За информация – тел. 9231 243, 9231 275, подаване на
документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303.
8918
75. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (сигурност и отбрана)“ за цивилен
служител в Научноизследователската секция на
Институт „Научноизследователска и иновационна
дейност“ на НВУ „Васил Левски“. Условията на
конкурса са обявени със Заповед № РД-02-974 от
3.10.2018 г. на началника на НВУ „Васил Левски“,
линк: https://www.nvu.bg/sites/default/files/nmu_files/
proc_zras/konk_gl_as/10_2018/zap_02_974.pdf. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България № 76. За контакти: тел. 062/618 832.
8902
94. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 341 от 21
май 2018 г. и решение на академичния съвет
от 2.10.2018 г. обявява конкурс за докторанти,
редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2018/2019 г. по следните докторски програми: Редовна форма на обучение: професионално
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направление 5.1 Машинно инженерство, докторск и п рог рами: „Тех нолог и я на машино строенето“ – два броя; „Рязане на материалите
и режещи инструменти“ – един брой; „Металорежещи машини и системи“ – един брой;
„Х и д ра вл и ч н и и п невмат и ч н и за д ви ж ва щ и
системи“ – два броя; „Машини и съоръжения за
леката промишленост“ – един брой; „Приложна
механика“ – два броя; „Теория на механизмите,
машините и автоматичните линии“ – един брой;
професионално направление 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика, докторски програми:
„Микроелектроника“ – един брой; „Индустриална електроника“ – един брой; „Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната
техника“ – един брой; професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника,
докторски програми: „Комуникационни мрежи
и системи“ – два броя; „Компютърни системи,
комплекси и мрежи“ – два броя; „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един брой; „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление“ – три броя; професионално направление 5.4
Енергетика, докторска програма: „Промишлена
т оп ло т ех ника“ – един брой; п рофесиона лно
направление 5.6 Материали и материалознание,
докторска програма: „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – два
броя; Задочна форма на обучение: професионално
направление 5.1 Машинно инженерство, докторска програма: „Точно уредостроене“ – един
брой; професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, докторски
п рог рам и: „Елек т ромеха н и ка“ – ед и н брой;
„Светлинна техника и източници на светлина“ – един брой; „Елементи и устройства на
автоматиката и изчислителната техника“ – един
брой; професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, докторски
програми: „Компютърни системи, комплекси
и м реж и“ – един брой; „ А вт омат иза ц и я на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един брой; „А втоматизирани
системи за обработка на информация и управление“ – един брой. Необходими документи:
заявление, автобиография, диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Срок за подаване
на документи: 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки: Технически
университет – Габрово, ул. Х. Димитър № 4,
„Научно развитие“, тел: 066/827-238.
8919
120. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на
имот с идентификатор № 03504.18.2 по кадастралната карта на гр. Белица, община Белица,
м. Дедово, с цел промяна предназначение на
земеделска земя за неземеделски нужди – „Атракционнен парк с атракционни съоръжения“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
8845
121. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация на с. Дагоново,
одобрен с Решение № 117 по протокол № 9 от
26.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Белица,
по отношение на УПИ Х VІ, представляващ
ПИ – имот с идентификатор № 20064.1.239 по
кадастралната карта на с. Дагоново, община
Белица, с цел обособяване на нов урегулиран
поземлен имот с отреждане „За озеленяване“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица – 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
8846
5. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
на ПУП – парцеларен план на линеен обект:
„Участ ък от магист ра лен водопровод „Девня – Варна. ІІ етап. ПС Чуката – с. Припек“
на територията на община Белослав и община
Аксаково, област Варна. Проектът е изложен
в общинската администрация, дирекция „ОС и
ТСУ“, ет. 2, стая № 204. 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 в Центъра
за информация и общински услуги при общинската администрация.
8891
3. – Община Долна Митрополия на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищни образувания за обект „Кабел НН за външно ел.
захранване за базова станция № 3707 „Теленор
България“ – ЕАД, ПИ 02227.76.22, с. Байкал,
община Долна Митрополия“. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община
Долна Митрополия – стая 116, и публикуван
на интернет страницата на общината. В изпълнение на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ настоящото
обявление ще се постави на информационното
табло в сградата на Община Долна Митрополия,
в сградата на кметство Байкал, ще се публикува на интернет страницата на общината и във
в. „Посоки“ – областен вестник – Плевен. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по
проекта до общинската администрация – Долна
Митрополия.
8901
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С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение с нестопанска цел „Синдикална
федерация на служителите в МВР“, Албена Володиева Предоева, Нели Благоева Величкова,
Маргарита Славчева Макариева, Стефан Ангелов
Йосифов, Ина Георгиева Методиева, Елица Божидарова Кузманова, Лиляна Иванова Спасова,
Надя Емилова Рангелова, Цветан Михайлов Нишев, Радослав Николов Петров, Ирена Петрова
Попова, Людмила Илиянова Йорданова, Николай
Маринов Маринов, Румяна Филипова Колева,
Николай Вълчев Георгиев, Кремена Веселинова
Илиева, Ирена Минкова Андреева, Мирослав
Евгениев Йорданов, Ангелина Йорданова Докова,
Виолин Веселинов Цветков, Детелина Людмилова Георгиева, Йордан Георгиев Далуков, Петко
Христов Тодоров, Васил Димитров Бачев, Петко
Борисов Попов, Бисер Александров Димитров,
Марияна Маринова Божкова, Ирина Михайлова
Миланова, Йорданка Кирилова Чакърова, Анатолий Иванов Ангелов, Николай Митков Атанасов,
Николай Валентинов Савов, Румяна Тодорова
Траянова, Цанко Лазаров Марков, Живка Цветанова Иванова, Вера Любчова Джельова, Васил
Радославов Генов, Александър Ангелов Генчев,
Владимир Тотев Тотев, Йорданка Страхилова
Гушлева и Ивайло Георгиев Чипински на т. 2
от Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г., издадена
от министъра на вътрешните работи, по което
е образувано адм. дело № 9217/2018 г. по описа
на Върховния административен съд.
8899
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжна прокуратура – Кърджали, изцяло
на Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Момчилград, приета
с Решение № 117 от 28.10.2008 г. на Общинския
съвет – Момчилград, а алтернативно се иска
да се отменят разпоредбите на чл. 39, ал. 1
и на чл. 53, т. 5 във връзка с чл. 29, т. 1, 2, 3
и 4 от същата наредба, по което оспорване е
образувано адм. д. № 360/2018 г. по описа на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.11.2018 г. от 10 ч.
8885
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 от А ПК по препратка от
чл. 188 от АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу Наредбата за реда за
придобиване, у правление и разпореж дане с
общинско имущество в частта на чл. 13, ал. 1
относно израза „… с изключение на обектите,
подлежащи на концесиониране…“, приета от Общинския съвет – гр. Дупница. Иска се отмяната
на разпоредбата като незаконосъобразна поради
противоречието є с нормативен акт от по-висока степен. По протеста е образувано адм. д.
№ 382/2018 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 21.11.2018 г. от 10 ч.
8908
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата
за рекламната и информационната дейност на
територията на община Велинград, приета с
Решение № 231 от 26.05.2016 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм. дело № 875 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2018 г., насрочено за
разглеждане на 7.11.2018 г. от 9,30 ч.
8887
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК, че е постъпило оспорване по протест на Окръжна прокуратура – Перник, срещу Наредбата за управление
на общинските пътища, приета с Решение № 4
от 15.02.2005 г. по протокол № 1 от редовно
заседание на Общинския съвет – гр. Трън, от
редовно заседание, проведено на 15.02.2005 г.,
изменено и доп ъ л нено с Решен ие № 44 о т
30.04.2015 г. по протокол № 7. Образувано е
адм. дело № 510/2018 г. по описа на Административния съд – Перник.
8884
А дминистративният съд – Пловдив, Х VІІ
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу т. 3 от Тарифа
№ 3 към чл. 46 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Съединение, приета с Решение № 168 от 18.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Съединение, по което е
образувано адм. д. № 2980/2018 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
8909
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Разград, с искане
да бъдат отменени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 41, т. 22 и 24 от Наредба
№ 3 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията
на община Цар Калоян, приета с решение на
Общинския съвет – гр. Цар Калоян, по който е
образувано адм. дело № 182/2018 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
20.11.2018 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
8910
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Сливен, на т. 21 от приложение
№ 1 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Нова Загора, приета
с Решение № 556 от 11.03.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Нова Загора, изм. с Решение № 75
от 9.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Нова
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Загора, по което е образувано адм. дело №
281/2018 г. по описа па Административния съд –
Сливен, което е насрочено за разглеждане за
21.11.2018 г. от 14 ч.
8883
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – София, е
образувано адм. д. № 976/2018 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.01.2019 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на Общинския съвет – с. Горна Малина,
алтернативно срещу чл. 21, ал. 1 и 2 в частта
относно думите „независимо от присъствията
и отсъствията“.
8886
Великотърновският районен съд уведомява
Рита Ана Зюс, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник
по гр. д. № 1417/2018 г. по описа на Районния
съд – Велико Търново, образувано по предявен
от Росица Тодорова Иванова иск за делба на
недвижим имот, като съдът му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Велико Търново, за връчване на
съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
8888
Районният съд – гр. Средец, призовава Георгий Николаевич Яковлев, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр. д. № 90/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Baзов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8875
Ра й о н н и я т с ъ д – г р. С р ед е ц , п ри з ов а в а
Александр Сергеевич Ковалкин, гражданин на
Руската федерация, с неизвестен адрес, като
ответник по гр. д. № 388/2018 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Baзов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8876
Районният съд – гр. Средец, призовава Наталия Пламеновна Рубенова, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр. д. № 87/2018 г. по описа на съда, заведено от
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„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8877
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 585/2018 г. по предявена искова
молба от КПКОНПИ против Лъчезар Борисов
Лефтеринов от Плевен, бул. Христо Ботев № 85,
вх. А, ет. 4, ап. 12, и Милена Цветанова Трайчева
от Плевен, ул. Сан Стефано № 29, ет. 1, ап. 2,
като е предявен иск по чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 8 267 611,96 лв., както следва:
На основание чл. 72, чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Лъчезар
Борисов Лефтеринов:
– сумата в размер 5000 лв., полу чена от
продажбата на дружествени дялове от капитала
на „Елвиз“ – ЕООД, с ЕИК 114629730.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Лъчезар Борисов
Лефтеринов:
– сумата в размер 676 033,84 лв. от внесени
и преведени суми по банкови сметки на проверяваното лице, както следва:
12 835,41 лв. – по сметка IBAN BG32 UNCR
9660 1041 799 504 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
580 203,43 лв. – по сметка IBAN BG04 BPBI
7942 4053 8406 01 в „Юробанк България“ – АД;
82 995 лв. – по сметка IBAN BG42 BPBI 7942
1053 8406 01 в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 3 313 949,34 лв. от преведени суми по банкови сметки на търговско
д ру же с т в о „Е л К а п и т а л “ – ЕООД , с ЕИ К
201548973, и изтеглени от проверяваното лице,
както следва:
32 400 лв. – по сметка IBAN BG57 BPBI 7923
1072 0954 01 BGN в „Юробанк България“ – АД;
3 281 549,34 лв. – по смет ка IBA N BG26
UNCR 7000 1520 0817 52 в BGN в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 4 266 284,82 лв. от преведени суми по банкови сметки на търговско
дружество „Елвиз“ – ЕООД, с ЕИК 114629730, и
изтеглени от проверяваното лице, както следва:
204 056 лв. – по сметка IBAN BG90 BUIB
9888 1027 517 500 BGN в „СиБанк“ – АД;
65 644,78 лв. – по сметка IBAN BG95 BINV
9480 0003 0101 99 в BGN в „Креди Агрикол
България“ – ЕАД;
442 068 лв. – по сметка № 800231018374430
BGN в „Обединена българска банка“ – АД;
3 554 516,04 лв. – по смет ка IBA N BG51
UNCR 7630 1077 6929 90 BGN в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 4224,93 лв., представляваща погасителни вноски за кредит по банкова

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

сметка IBAN BG89 RZBB 9155 1048 5701 19 в
„Райфайзен Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер 119,03 лв., представляваща
начислени лихви върху сумата от 27 000 лв. по
сметка с IBAN BG92 CREX 9260 1011 7272 00 в
„Токуда Банк“ – ЕАД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Милена Цветанова Трайчева:
– сумата в размер 2000 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG07 BPBI 7923 1069 6034 01
BGN в „Юробанк България“ – АД.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът,
в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху горепосоченото
имущество, е най-късно в първото заседание,
което е насрочено за 12.02.2019 г. от 14 ч.
8882

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
Кънчо Марков Стойчев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Съвет за капиталово
формиране“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружение с нестопанска цел „Съвет за капиталово формиране“ на 29.11.2018 г.
в 13 ч. на адрес: София, бул. Джеймс Баучер
№ 23, ет. 7, при следния дневен ред: 1. приемане и одобряване на отчета на ликвидатора на
сдружението; 2. приемане на заключителния
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счетоводен баланс на сдружението; 3. приемане и одобряване на доклада за извършената
ликвидация; 4. освобождаване на ликвидатора
на сдружението от отговорност; 5. вземане на
решение за предприемане на необходимите
мерки за заличаване на сдружението; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8904
Кънчо Марков Стойчев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Кръг европейски диалог“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо
събрание на сдружение с нестопанска цел „Кръг
европейски диалог“ на 30.11.2018 г. в 13 ч. на
адрес: София, бул. Джеймс Баучер № 23, ет. 7,
при следния дневен ред: 1. приемане и одобряване
на отчета на ликвидатора на сдружението; 2.
приемане на заключителния счетоводен баланс
на сдружението; 3. приемане и одобряване на
доклада за извършената ликвидация; 4. освобождаване на ликвидатора на сдружението от
отговорност; 5. вземане на решение за предприемане на необходимите мерки за заличаване на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8905

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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“.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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