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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
ОТ 21 ЯНУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на младежта
и спорта, приет с Постановление № 142 на
Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г.,
бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 27
и 65 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и
в изпълнение на международните договори и
законите на страната, като:
1. провежда единната държавна политика
в областта на младежта и спорта;
2. разработва и внася за одобряване от
Министерския съвет Националната стратегия за развитие на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, Националната
програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност и мерките за
насърчаване на приоритетните спортни дейности, Националната програма за младежта
и Националната стратегия за борба срещу
употребата на допинг в спорта;
3. утвърждава програми в изпълнение на
Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание,
спорта и спортно-туристическата дейност;
4. взаимодейства с държавните и местните
органи и спортни и други организации;
5. осъществява контрол по спазването на
Закона за физическото възпитание и спорта
и на Закона за младежта;
6. координира дейността на административните структури в системата на изпълнителната
власт, общините и спортните организации
при изпълнението на Националната програ-
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ма за развитие на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и спортнотуристическата дейност;
7. създава условия за научноизследователска
дейност и приложна дейност в областта на физическата активност, физическото възпитание,
спорта и спортно-туристическите дейности;
8. подпомага финансово подготовката и
участието на български спортисти на олимпийски и паралимпийски игри;
9. подпомага спортните организации и
други лица в предвидените в закон случаи;
10. утвърждава списък на военно-приложните спортове по предложение на министъра
на отбраната;
11. ръководи и координира програми и
проекти в областта на младежта и спорта,
които са финансирани от международни и
чуждестранни организации и институции;
12. управлява спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството, като упражнява контрол по спазването на режима
за ползване на спортните обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост,
за нуждите на младежта и спорта;
13. упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски
дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества, в
които държавата е акционер или съдружник,
в рамките на предоставените му правомощия;
14. назначава и освобож дава органите
на управление на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“, сключва
договори за възлагане на управлението с
членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор и прави предложение за
приемане на Устройствения правилник на
Държавно предприятие „Български спортен
тотализатор“ от Министерския съвет;
15. назначава и освобождава изпълнителния
директор на Антидопинговия център и прави
предложение за приемане на Правилника за
устройството и дейността на Антидопинговия
център от Министерския съвет;
16. назначава директорите на държавните
спортни училища по реда на Кодекса на труда;
17. издава, отказва, отнема и прекратява
спортни лицензии;
18. води и поддържа регистрите по чл. 9,
ал. 1 от Закона за физическото възпитание
и спорта;
19. сключва международни договори за сътрудничество в областта на младежта и спорта
съгласно предоставената му от Министерския
съвет компетентност;
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20. разрешава провеждането на олимпийски
игри, световни и европейски първенства и
купи, както и регионални спортни състезания
на територията на Република България;
21. организира и подпомага провеждането
на информационно-разяснителни кампании
за превенция на употребата на забранени
субстанции и забранени методи в спорта, на
противообществените прояви по време на
спортни мероприятия и за популяризиране на
здравословен начин на живот и укрепващата
здравето физическа активност;
22. взаимодейства с компетентните държавни и общински органи в борбата срещу
насилието и противообществените прояви в
спорта;
23. координира и контролира дейности,
които са свързани с подготовката и установяването на национален механизъм за превенция и
борба с манипулациите и корупцията в спорта,
съвместно с ръководители на заинтересовани
органи и лица;
24. приема програми за повишаване на
квалификацията на спортно-педагогическите
кадри, както и подпомага изпълнението им;
25. разпределя утвърдените по бюджета
на м и н ис т ерс т во т о с редс т ва за спор т н и
и младежки дейности, както и за спортно-туристическите дейности, и финансира
одобрените от него програми и проекти на
младежките и спортните организации, като
осъществява контрол за целевото разходване
на тези средства;
26. съдейства за осъществяването на държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на
хората с увреждания;
27. приема критерии и ред за награждаване
на спортисти, спортни специалисти и деятели;
28. удостоява за заслуги в областта на
спорта с почетен знак „Венец на победителя“;
29. дава съгласие за трансфер или преотстъпване на състезателни права на спортист,
който е представлявал Република България,
в предвидените от закона случаи;
30. утвърждава използването на приходите от дейността на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“ съгласно
чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта съгласувано
с министъра на финансите;
31. разпределя средства и контролира дейността на второстепенните разпоредители с
бюджет в структурата на министерството;
32. дава предложения и становища по хармонизиране на законодателството на Република
България в областта на младежта и спорта с
международните правни норми;
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33. утвърждава длъжностното разписание и
бюджета на министерството, който е разпределен по организационни и административни
структури;
34. упражнява правомощия на орган по
назначаване и освобождаване на държавните
служители, на работодател на служителите,
които работят по трудово правоотношение, и
на възложител по договори за предоставяне
на услуги, които са свързани с експертнотехническото обслужване на министерството;
35. има качест вото на възлож и тел на
обществени поръчки в рамките на своята
компетентност;
36. изпълнява държавната политика за
концесии в съответствие с отрасловата си
компетентност, като изпълнява правомощията на концедент, както и други правомощия, които са му предоставени по Закона
за концесиите;
37. осигурява разработването и предлага на
Министерския съвет проекти на законови и
подзаконови нормативни актове за осъществяване на държавната политика в областите
от своята компетентност;
38. осъществява и други правомощия, които са му възложени със закон или с акт на
Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 6, т. 3 думите „гражданските договори“ се заменят с „договори за предоставяне
на услуги, които са свързани с експертно-техническото обслужване на министерството“.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за изготвяне
на проекти или за предлагане на решения по
конкретни проблеми в сферата на младежта
и спорта, както и комисии и работни групи
за изпълнение на конкретни задачи.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, буква „г“ думите „отнасящи се
до отрасъла“ се заменят с „от които произтичат функции и правомощия за министъра“.
2. Създават се букви „е“ – „ж“:
„е) следи за резултатите от дебатите в
парламен тарни те комисии по въп роси и
проекти на решения, които се отнасят до
изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация
до министъра и до политическия кабинет;
ж) у час т ва в рабо т н и т е заседа н и я на
парламентарните секретари на членовете на
Министерския съвет и информира министъра
и политическия кабинет за взетите решения.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
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„1. координира и ръководи представянето на
политиката в областта на младежта и спорта
пред обществеността;“.
2. Досегашните т. 1 – 5 стават съответно
т. 2 – 6.
§ 7. В чл. 15, ал. 1 думата „инспекторати“
се заменя с „инспекторат“.
§ 8. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. организира заседанията на създадените
съвети, комисии и работни групи в министерството;“.
2. Създава се нова т. 17:
„17. организира, координира и контролира
дейностите в областта на информационните
технологии и системи в министерството;“.
3. Досегашната т. 17 става т. 18.
§ 9. В ч л. 19, а л. 4, т. 11 след д у мата
„контрол“ запетаята и думите „подпомага
министъра при изготвянето на план за действие“ се заличават.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „комплексни“ и „тематични и последващи“ се заличават, а думата
„внезапни“ се заменя с „извънпланови“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „административната
дейност“ се добавя „и по предоставянето на
административни услуги“;
б) в т. 7 и 10 думите „Закона за предот
вратяване и установяване на конфликт на
интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“;
в) създават се нови т. 14 и 15:
„14. изготвя стратегически и годишен план
за дейността си, който предлага за утвърждаване на министъра;
15. изпраща на Главния инспекторат към
министър-председателя ежегодно до 1 март
доклад за извършените проверки през пред
ходната година;“
г) досегашната т. 14 става т. 16.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Инспекторатът не извършва проверки
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и
относно бюджетната дисциплина.“
§ 11. В глава трета раздел V „Инспекторат
по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта“ се отменя.
§ 12. В чл. 23, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Правно и административно
осигуряване“;“.
2. Точка 2 се отменя.
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§ 13. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Правнo и административно осигуряване“:
1. подпомага министъра, заместник-министрите, политическия кабинет, главния секретар и административните звена във връзка с
дейността и функциите им;
2. участва в изработването на проекти на
закони и подзаконови нормативни актове,
свързани с младежта и спорта, които са в
рамките на правомощията на министъра;
3. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори,
които са изпратени за съгласуване;
4. участва със свои представители в съвети,
комисии и експертни работни групи;
5. съгласува по законосъобразност проекти на договори, заповеди и други актове и
документи;
6. следи за законосъобразността на процедурите, които са свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения;
7. съгласува и/или дава становища по документациите по процедури за възлагане на
обществени поръчки, включително по проектите на договори за възлагане на обществени
поръчки;
8. осигурява процесуално представителство
на министъра пред съдебни, арбитражни и
административни органи;
9. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министъра дела;
10. изготвя и съхранява информация за
образуваните от и срещу министъра дела,
получените по тях съобщения, както и постановените по тях съдебни актове;
11. предприема правни действия по събиране на изискуемите вземания на министерството;
12. изготвя правни становища и предлага
решения на правни проблеми;
13. осъществява взаимодействие с правните
дирекции на Министерския съвет, на министерствата, както и с други административни
структури в рамките на своята компетентност;
14. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, които
са свързани с дейността на министерството,
и прави предложения за усъвършенстването
им или за правилното им прилагане;
15. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
16. подготвя становища по правни въпроси,
които са поставени от граждани и юридически лица, които са във връзка с дейността и
функциите на министерството;
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17. оказва правно съдействие на министъра
при осъществяване на правомощията му във
връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
18. изразява становища относно проектите
на актове, с които министърът упражнява
правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
19. изразява становища по законосъобразност във връзка с процедури по налагане
на принудителни административни мерки и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
20. изразява становища по законосъобразност във връзка с процедури за налагане на
административни наказания;
21. изготвя всички актове, които са свързани
с възникването, изменянето и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите в съответствие с действащото
законодателство, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава,
оформя и заверява служебните и трудовите
книжки; приема и обработва болничните
листове;
22. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото
законодателство;
23. организира и координира дейностите
по набиране и подбор на персонала в министерството и дава становища по компетентност относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на
служителите;
24. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
на служителите в администрацията, като
осигурява методическа помощ;
25. организира и консултира всички дейности, които са свързани с управлението на
човешките ресурси в министерството;
26. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в
министерството;
27. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва,
регистрира и предава входящата и изходящата
кореспонденция на министерството по предназначение;
28. обработва, регистрира и съхранява и
други документи във връзка с дейността на
министерството;
29. приема постъпилите жалби, молби,
сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок
и изпълнител чрез въвеждане в специален
регистър и своевременно изготвя справки;
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30. систематизира документите за текущо
съхраняване, обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на
министерството; организира извършването
на експертиза за ценността на документите и
предаването им в Централния държавен архив;
31. планира, организира и координира внедряването на нови информационни технологии
в министерството и отговаря за дейностите
по осигуряване на мрежовата и информационната сигу рност на информационните
системи съобразно изискванията на Закона
за електронното управление;
32. организира и отговаря за дейностите,
които са свързани с планирането, въвеждането
в експлоатация, поддръжката и извеждането
от експлоатация на информационните ресурси
(техническото оборудване) в министерството;
33. организира издаването, използването,
подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията
и отговаря за въвеждането и внедряването
на системи, които са свързани с развитието
на електронното управление и електронното
правителство;
34. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други
информационни системи и интеграцията в
единната комуникационна инфраструктура
на администрацията;
35. обезпечава работните места на служителите с необходимата техника и софтуер,
организира разпределението и техническата
поддръжка на компютърната и периферната
техника и актуализира информацията на интернет страницата на министерството;
36. поддържа и управлява потребителските
профили за достъп до информационните ресурси на министерството и оказва съдействие
на служителите в министерството при работа
с компютърната техника;
37. организира дейността на външни специалисти, които обезпечават информационните
и комуникационните системи, софтуера и
хардуера на министерството;
38. осигурява и отговаря за мрежовата и
информационната сигурност на министерството в съответствие с нормативната уредба,
политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията;
39. създава организация по здравословни
и безопасни условия на труд.“
§ 14. Член 25 се отменя.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Точка 17 се отменя.
2. Точка 22 се изменя така:
„22. извършва документална проверка на
отчетните финансови документи по изпълнение на сключените договори за съответствието
им с тяхното съдържание и финансовото и
счетоводно законодателство и клаузите на
договора;“.
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§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. координира организирането на семинари, дискусии, кръгли маси и други събития
и прояви;“.
2. Точка 17 се изменя така:
„17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на работни срещи, дискусии, семинари,
кръгли маси и други събития и прояви в
министерството;“.
§ 17. В чл. 28, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Спорт за всички и спорт за
учащи“;“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. Регионална координация и контрол.“
§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думите „туристическите и“ се заличават, а след думата „спортните“ се добавя
„и други“.
2. В т. 9 след думите „упражнява правата
на“ се добавя „държавата като“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. подпомага министъра при воденето на
регистър на спортните обекти;“.
4. Точка 22 се изменя така:
„22. подпомага министъра при назначаване
и освобождаване на органите на управление
на Държавно предприятие „Български спортен
тотализатор“ и изготвя договорите за възлагане на управлението;“.
5. Създават се нови т. 23 и 24:
„23. подпомага министъра при изпълнение
на държавната политика за концесиите;
24. подпомага дейността на министъра
при процедури по учредяване на ограничени
вещни права върху спортни обекти и имоти – държавна собственост;“.
6. Досегашните т. 23 – 29 стават съответно
т. 25 – 31.
7. Досегашната т. 30 става т. 32.
8. Досегашната т. 31 става т. 33.
9. Досегашната т. 32 се отменя.
10. Досегашните т. 33 – 37 стават съответно
т. 34 – 39.
11. Създава се т. 40:
„40. извършва проверки или участва в
съвместни проверки с други служители на
министерството или други органи във връзка
с администрираните от дирекцията дейности.“
§ 19. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Спорт за всички и
спорт за учащи“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на държавната политика в областта на спорта
за всички, на спорта за хора с увреждания и
на спорта за учащите в системата на предучи-
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лищното, училищното и висшето образование,
включително за децата в риск, и дейността
на спортните училища;
2. прави предложения при разработване
на проекти на нормативни актове, които са
свързани със спорта за всички, със спорта
за хора с увреждания, спорта за учащи и с
дейността на спортните училища;
3. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;
4. разработва програми за развитие на
спорта за всичк и и на спорта за хора с
увреждания, както и за спорта за учащи и
прави предложени я и изготвя становища
до министъра, които са свързани с тяхното
финансиране;
5. подготвя предложения до министъра за
размера на средствата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за
учащи на спортни организации и на други
организации в областта на спорта;
6. прави предложения и изготвя становища
до министъра, които са свързани с подпомагането на общественополезната дейност на
многоспортови федерации, които са създадени
по обединяващ принцип;
7. прави предложения и изготвя становища
до министъра, които са свързани с подпомагане изпълнението на програми и проекти
на спортни организации и/или техни членове
за развитие на спорта за всички, спорта за
учащи и спорта за хора с увреждания, както
и на спортно-туристическите дейности;
8. подпомага министъра при реализиране
на политиката, която е свързана с повишаване на квалификацията, професионалната
реализация и преквалификация на спортните
специалисти в областта на спорта за всички,
спорта за учащи и спорта за хора с увреждания;
9. подпомага министъра при воденето на
регистър за треньорските кадри;
10. подпомага министъра при реализиране
на политиката в областта на спортно-туристическите дейности и при воденето на регистър
на националната организация за спортнотуристическа дейност и членуващите в нея
туристически дружества;
11. подпомага министъра при реализиране
на политиката в областта на спорта за учащи и събира, обработва и съхранява данни
и информация във връзка с Националната
организация за университетски спорт и нейните членове;
12. подпомага министъра съвместно с Националната паралимпийска организация при
осъществяване на дейности, които са свързани с участието на спортисти с увреждания в
паралимпийски игри;
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13. дава становища на министъра за откриване, преобразуване, промяна и закриване на
спортни училища;
14. координира, изготвя проект и предлага
на министъра за утвърждаване държавния
план-прием за държавните и общинските
спортни училища;
15. инициира и участва в разработването
на учебни програми, тестове за прием, нормативи за оценка на учениците и специфична
документация във връзка със специализираната подготовка на учениците в спортните
училища;
16. предлага на министъра мерките за
закрила на деца с изявени дарби в областта
на спорта за включване в програмата на мерките, която се изготвя по реда на наредбата
по чл. 5а от Закона за закрила на детето, и
предлага изпълнението на мерки за закрила по отношение на ученици в държавните
спортни училища и ученици в частните училища, които са постигнали високи спортни
резултати;
17. обобщава мотивираните искания на
кметовете на общини за осигуряване на финансови средства за предоставяне на закрила
по реда на Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби в областта на спорта;
18. организира и координира дейностите
по атестирането и предлага на министъра
налагането на дисциплинарни наказания на
директорите на държавните спортни училища;
19. организира, координира и участва при
извършване на атестирането на директорите
на държавните спортни училища;
20. осъществява координация и контрол
на дейностите, които са свързани с учебнот ренировъчни я, спортно-състезателни я и
възстановителния процес на учениците от
държавните спортни училища;
21. предлага на министъра за съгласуване
училищните учебни планове на спортните
училища и данните за държавните спортни
училища в списък-образец № 1 от националната електронна информационна система за
предучилищното и училищното образование;
22. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите в областта на спорта за всички, спорта за хора
с увреждания, спорта за учащи и спортните
училища;
23. участва в съвместни проверки с други
служители на министерството или други
органи във връзка с администрираните от
дирекцията дейности;
24. дава становища за държавни и други
награди на спортисти, спортни специалисти,
деятели и други лица с принос в областта на
развитието на спорта за всички и спорта за
хора с увреждания;
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25. предлага за награждаване ученици,
учители по спортна подготовка и директори
на държавни спортни училища за постигнати високи резултати и съществен принос
за издигане престижа на българския спорт;
26. обработва и систематизира информация
в областта на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания и участва
в мониторинга за оценка на укрепващата
здравето физическа активност.“
§ 20. Член 31 се отменя.
§ 21. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Спорт за високи постижения“:
1. под пома га м и н ис т ъра с ъвмес т но с
българск ите спортни федерации, Българския олимпийски комитет, ведомствата и
общините при разработването на държавната
политика в областта на спорта за високи
постижения;
2. прави предложения при разработване
на проекти на нормативни актове, които са
свързани със спорта за високи постижения;
3. разработва условията и реда за предоставяне на публични средства, обект на държавна политика, на спортните организации
по програми в областта на спорта за високи
постижения;
4. подпомага, координира и анализира
съвместно със спортните федерации тренировъчния процес и подготовката на олимпийските отбори;
5. координира дейности, които са свързани
с участието на официалните български делегации за участие в олимпийски и паралимпийски
игри и в олимпийски и младежки фестивали;
6. координира и подпомага дейности, които
са свързани с изпълнението на програми и
проекти на спортни организации и техните членове в областта на спорта за високи
постижения, и осъществява мониторинг за
реализирането им;
7. подпомага изпълнението на програмите
за повишаване на квалификацията на спортните специалисти в областта на спорта за
високи постижения;
8. координира дейности, които са свързани
със спортно-техническото, материално-техническото, научно-информационното и медицинското осигуряване на подготовката на
националните отбори и спортисти за участие
в олимпийските игри;
9. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;
10. дава становища за държавни и други
награди на спортисти, спортни специалисти,
деятели и други лица с принос в областта
на спорта;
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11. подготвя предложения до министъра
за награждаване на спортисти, треньори и
длъжностни лица с парични награди от министерството за постигнати от тях спортни
резултати и класирания;
12. подготвя предложения до министъра
за отпускане на пожизнени месечни премии
на спортисти, медалисти от олимпийски и
паралимпийски игри, личните им треньори
и старши треньори;
13. подготвя предложения до министъра
на младежта и спорта за отпускане на парични помощи на децата на олимпийски и
паралимпийски медалисти, чието право за
получаване на пожизнена месечна премия е
прекратено поради смърт;
14. събира, систематизира и съхранява
информация за лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни
клубове;
15. подпомага министъра при воденето на
регистър на спортните федерации и спортните
клубове – техни членове, и регистър за обединените спортни клубове и техните членове;
16. събира, систематизира и съхранява
информация за представянето на българските
спортисти на световни и европейски първенства и на олимпийски игри;
17. участва в съвместни проверки с други
служители на министерството или други
органи във връзка с администрираните от
дирекцията дейности.“
§ 22. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Координация и контрол
на спортната подготовка“:
1. организира и извършва научно-приложна
и научноизследователска дейност в областта
на спорта за високи постижения въз основа
на тестването на състезателите от националните отбори и спортистите от центровете за
подготовка на резерва за спорта за високи постижения към държавните спортни училища;
2. подпомага министъра на младежта и
спорта при внедряването на научните достижения в областта на спорта в тренировъчния
процес;
3. провежда текущи и етапни, лабораторни
и теренни тестове по специализирани методики
за контрол на спортната подготовка;
4. прилага методики за физикално възстановяване след тренировъчни натоварвания на
националните състезатели;
5. анализира и оценява ефективността на
тренировъчните въздействия върху тестваните
спортисти и дава препоръки за оптимизиране
на подготовката им;
6. изготвя критерии за оценка на функционалното състояние, физическите и психичес
ките качества на спортистите;
7. създава и поддържа база данни за нивата
на тренираност и ефективност на спортната
подготовка;
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8. организира разработването на нови
тестови методики за оценка на нивото на
спортната подготовка съвместно с българските
спортни федерации и съдейства на спортните
федерации за включването им в спортната
практика;
9. участва в разработването и внедряването на критерии за подбор на перспективни
състезатели;
10. подпомага оптимизирането на тренировъчния процес чрез внедряване в практиката
на научните достижения в областта на спорта;
11. координира с българските спортни
федерации дейностите за контрол на ефекта
от тренировъчните въздействия;
12. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност.“
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 след думата „проучвания“ се поставя запетая и се добавя „които са свързани с
планирането и изпълнението на националната
политика за младежта“.
2. В т. 8 думите „Съвета на Европейския
съюз и Европейската комисия“ се заменят
с „и неговите институции, в това число Съвета на Европейския съюз, Европейската
комисия, Европейския парламент и Европейския комитет на регионите, както и Съвета
на Европа, Организацията на обединените
нации и други международни организации
и донори“.
3. В т. 13 думата „изпълнява“ се заменя с
„подпомага министъра при изпълнението на“.
4. Точка 23 се изменя така:
„23. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите за
младежта;“.
5. Създава се т. 26:
„26. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други
органи във връзка с администрираните от
дирекцията дейности.“
§ 24. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думата „практики“ се заменя с
„политики“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. съдейства за и насърчава участието
на български представители в структурите,
които формират международната младежка
и спортна политика;“.
3. Точка 8 се отменя.
4. В т. 10 думите „UNESCO, Световната
антидопингова агенция и Съвета на Европа“ се заменят със „Съвета на Европейския
съюз, Европейската комисия, Европейския
парламент, Организацията на обединените
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нации, в т. ч. ЮНЕСКО, Световната здравна организация, Световната антидопингова
агенция и Съвета на Европа и други“.
5. В т. 13 думите „спортни федерации“ се
заменят с „лицензирани спортни организации“.
6. Точка 14 се изменя така:
„14. организира и подпомага участието на
министъра и други представители на министерството в международни прояви в страната
и в чужбина;“.
7. Създават се нови т. 15 – 18:
„15. подготвя командироването в чужбина
и осигурява логистично обезпечаване;
16. организира международни срещи и осъществява международна протоколна дейност;
17. съвместно с дирекция „Спорт за всички
и спорт за учащи“ участва в координацията на
дейността на национално ниво и представлява
Република България по линия на укрепващата
здравето физическа активност;
18. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;“.
8. Досегашните т. 15 и 16 стават съответно
т. 19 и 20.
9. Досегашната т. 17 става т. 21, а след
думите „насилието в спорта“ се поставя запетая и се добавя „манипулирането на спортни
състезания“.
10. Досегашните т. 18 и 19 стават съответно
т. 22 и 23.
11. Създава се т. 24:
„24. осъществява координация с Постоянното представителство на Република България
към Европейския съюз и подготвя българското
участие в работата на Съвета на Европейския
съюз във Формат „Младеж“ и „Спорт“, както
и в работата на спомагателните му органи;“.
12. Досегашните т. 20 – 24 стават съответно
т. 25 – 29.
13. Досегашната т. 25 става т. 30 и се изменя така:
„30. изготвя и представя периодични доклади, информация и справки за напредъка на
проектите, администрирани от дирекцията, на
съответните европейски и национални органи
и наблюдаващи институции;“.
14. Досегашната т. 26 става т. 31.
15. Досегашната т. 27 става т. 32 и в нея
думите „изготвя и представя предложения за
участие пред ръководството на съответната
община“ се заличават.
16. Досегашната т. 28 става т. 33.
17. Досегашната т. 29 става т. 34 и се изменя така:
„34. организира международни срещи, семинари, кръгли маси, пресконференции и други
събития и прояви, свързани с изпълнението
на европейските програми;“.
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18. Досегашните т. 30 – 40 се заличават.
§ 25. Член 36а се изменя така:
„Чл. 36а. (1) Дирекция „Регионална координация и контрол“:
1. под пома га м и н ис т ъра п ри вза и мо действие му с местните органи на власт и с
областните администрации, както и с регионалните структури на институциите, които
имат отношение към спорта и младежките
дейности и общините;
2. извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и други проверки,
възложени от министъра;
3. извършва проверки по сигнали, молби,
жалби и заявления на граждани и организации
срещу незаконни или неправилни действия от
спортни и други организации;
4. предлага на министъра или оправомощен
от него заместник-министър предприемане
на действия по налагане на принудителни
административни мерки при установяване
на нару шени я на Закона за физическото
възпитание и спорта и на актовете по прилагането му;
5. предлага на министъра или на оправомощен от него заместник-министър предприемане на действия по налагане на административни наказания, които са предвидени в
Закона за физическото възпитание и спорта
при установяване на нарушения по същия
закон и на актовете по прилагането му;
6. предлага на министъра или на оправомощен от него заместник-министър да сезира
компетентните органи при установяване на
закононарушения;
7. изготвя ежегоден док лад, съдържащ
информация за резултатите от извършваната
от дирекцията контролна дейност;
8. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната
бюджетна прогноза на министерството и на
отчета на бюджета по програмите в областта
на функционалната си компетентност;
9. осъществява други контролни функции.
(2) При извършването на проверките по
ал. 1 служителите на дирекцията осъществяват
контрол върху дейността на организациите и
контрол за разходването на финансови средства, предоставени от министерството.
(3) Служителите на дирекцията упражняват
контрол върху:
1. спортните организации и други лица,
които предоставят спортни услуги;
2. лица, които са получили финансово
подпомагане по Закона за физическото възпитание и спорта;
3. лица, които имат сключен договор за
наем или за учредено право на ползване или
право на строеж за спортни обекти;
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4. лица, които извършват дейност по Закона
за физическото възпитание и спорта, без да
отговарят на изискванията му;
5. други лица, посочени в заповед на министъра или в сигнал или жалба на граждани
или организации.
(4) При извършване на проверките служителите на дирекцията се легитимират със
заповед за проверка и имат право:
1. на свободен достъп до проверявания
обект;
2. да изискват писмени обяснения, документи и друга информация на хартиен или
електронен носител;
3. да проверяват счетоводни, търговски и
други документи;
4. да изискват от трети лица сведения,
документи и друга информация на хартиен
или електронен носител;
5. да изискват проверяваните лица да се явят
в сградата на Министерството на младежта и
спорта и да осигурят достъп до всички места,
в които проверяваните лица са осъществявали
или осъществяват дейност;
6. да изискват информация от държавни и
местни органи за осъществения от тях контрол
върху съответните лица и тяхната дейност.“
§ 26. В приложението към чл. 15, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“ числото „2“ се
заменя с „3“.
2. Ред „Инспекторат по чл. 64а от Закона за
физическото възпитание и спорта“ се заличава.
3. На ред „Обща администрация“ числото
„47“ се заменя с „45“.
4. Ред „дирекция „Правно и нормативно
обслужване“ 10“ се заменя с ред „Правно и
административно осигуряване“ 21“.
5. Ред „Дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“
се заличава.
6. На ред „Специализирана администрация“
числото „115“ се заменя със „121“.
7. Ред „дирекция „Управление на спорта за
всички“ 13“ се заменя с ред „Спорт за всички
и спорт за учащи“ 20“.
8. Ред „Спорт за учащи и спортни училища“ се заличава.
9. На ред „Регионална координация и мониторинг“ думата „мониторинг“ се заменя с
„контрол“ и числото „12“ се заменя с „22“.
Заключителна разпоредба
§ 27. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
460
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 87
от 2017 г. и бр. 14 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думите „дейността
си“ се добавя „по Закона за независимия финансов одит и по Регламент (ЕС) № 537/2014“.
§ 2. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 7а:
„7а. при констатирани несъответствия и
нарушения при изпълнение на одита уведомява
съответните органи с регулативни и надзорни
правомощия по отношение на дейността на
одитираното предприятие;“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „служители от администрацията на комисията“ се заменят с „инспектори
от дирекция „Инспекции и разследвания“.
2. В ал. 2 думите „Длъжностните лица от
администрацията на комисията“ се заменят
с „Инспекторите от дирекция „Инспекции и
разследвания“.
3. В ал. 3 думите „длъжностните лица от
администрацията є“ се заменят с „инспекторите“.
4. В ал. 4 думите „длъжностните лица“ се
заменят с „инспекторите“.
§ 4. В чл. 11, ал. 1 думата „проверките“ се
заменя с „инспекциите“.
§ 5. В чл. 16, ал. 3, т. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Заличава се думата „му“.
2. След думата „подчинени“ се добавя „на
председателя“.
§ 6. В чл. 33, ал. 1 след думите „на председателя“ се добавя „и на главния секретар“.
§ 7. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се заличава.
2. Създава се нова т. 9:
„9. координира и контролира дейностите
във връзка с осъществяването на международната дейност и сътрудничество;“.
3. Създава се т. 10:
„10. координира и контролира дейностите
по анализ и оценка на риска и създаването
и поддържането на интегрирана база данни
за дейността на регистрираните одитори,
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извършващи одит на предприятия от обществен интерес, за предприятията от обществен
интерес и техните одитни комитети;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 11.
§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) думите „Надзорна дейност“ се заменят
с „Инспекции и разследвания“;
б) думите „като осъществява своята дейност в три основни направления – контрол на
качеството на дейността на регистрираните
одитори, международно сътрудничество и
вътрешен контрол“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) думите „Надзорна дейност“ се заменят
с „Инспекции и разследвания“;
б) създава се т. 3а:
„3а. извършва проверки за спазване на
нормативните изисквания при упражняваните
от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5 и
по чл. 85, ал. 3 ЗНФО;“
в) в т. 4 след думата „инспекции“ се добавя
„проверки“.
г) точки 6, 7, 8 и 9 се заличават.
3. В ал. 4 думите „дирекция „Надзорна
дейност“ се заменят с „дирекция ,,Инспекции и разследвания“ e на пряко подчинение
на председател я и осъществява следните
дейности:“.
§ 9. В чл. 38, ал. 2 т. 2, 6 и 7 се заличават.
§ 10. В чл. 39 след думата „Методология“
се добавя „и вътрешен контрол на качество“.
§ 11. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 40. Експертите „Анализ и оценка на
риска“ са на пряко подчинение на главния
секретар и изпълняват следните дейности:“.
2. В т. 1 думите „проверки за контрол върху“
се заменят с „инспекции за гарантиране на“.
3. Създават се т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11:
„6. създаване и поддържане на интегрирана
база данни за дейността на регистрираните
одитори, извършващи одит на предприятия
от обществен интерес, за предприятията от
обществен интерес и техните одитни комитети;
7. поддържане на връзки със системите по
надзора над независимия финансов одит в
страните – членки на Европейския съюз, и съответните органи към Европейската комисия;
8. обмени на информация с компетентните
органи за публичен надзор над одиторите и
одиторските дру жества в другите държави – членки на Европейския съюз, и трети
държави;
9. проучване и популяризиране на добрата
наша и международна практика в надзорната
дейност;
10. подготовка и координиране изпълнението на международни проекти;
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11. създаване и поддържане на регистри
във връзка с изпълнение на изискванията на
европейското и националното законодателство
в областта на одита.“
§ 12. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. Юрисконсултите са на пряко
подчинение на председателя и изпълняват
следните дейности:
1. осиг у ряват правнонормативното обслужване и процесуалното представителство
на КПНРО;
2. дават становища за законосъобразност
на проекти на решения, заповеди, вътрешни актове, документи и договори, по които
КПНРО е страна;
3. а на л изи рат с ъдебната п ра к т и к а по
обжалвани актове на КПНРО и предлагат
усъвършенстване на вътрешната нормативна
уредба;
4. участват в разработването на вътрешни
нормативни актове в КПНРО;
5. изготвят правни становища във връзка
с прилагането на закони и други нормативни
актове, които имат отношение към правомощията;
6. участват в изготвянето на договори, по
които КПНРО е страна, както и проследяват
тяхното изпълнение;
7. водят регистри на действащите и приключилите договори, по които КПНРО е страна;
8. организират защитата на интересите на
КПНРО при пълно и частично неизпълнение
на сключени договори;
9. дават становища за законосъобразност
на извършените действия пред контролни
органи и предлагат за привличане към отговорност служители, допуснали нарушение
при служебните и трудовите правоотношения;
10. дават становища при съставянето на
актове относно възникването, изменението
и прекратяването на трудови и служебни
правоотношения, както и при налагането на
дисциплинарни наказания;
11. изготвят наказателни постановления
по образувани административно-наказателни производства и проектите на решения за
прилагане на надзорни мерки и осигуряват
процесуалното представителство на КПНРО
при обжалването им;
12. осъществяват предварителен контрол за
законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.“
§ 13. В преходните и заключителни разпоредби § 1 се изменя така:
„§ 1. Правилникът е приет на основание
чл. 71, ал. 3, т. 1 от Закона за независимия
финансов одит с Решение № 16 от 31.01.2017 г.
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и е изменен с Решение
№ 146 на КПНРО от 24.10.2017 г., с Решение
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№ 14 на КПНРО от заседание, проведено на
6.02.2018 г., и с Решение № 3 на КПНРО от
заседание, проведено на 8.01.2019 г.“
§ 14. В приложението към чл. 33 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „Надзорна дейност“ се
заменят с „Инспекции и разследвания“.
2. В т. 4 числото „7“ да се чете „5“.
3. В т. 5 след думата „Методология“ се
добавя „и вътрешен контрол на качеството“.
4. Създава се т. 7:
„7. юрисконсулти – 2.“
Председател:
Огнян Симеонов
359

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 2002 г. за регистрацията
и отчета на моторните превозни средства,
собственост на чуждестранни физически и
юридически лица (обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2006 г., бр. 30 от 2016 г.
и бр. 8 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 думата „структурните“ се заменя със „структурни“, а думите „14-дневен
срок“ се заменят със „срок до един месец“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „първоначален
технически преглед“ се заменят с „преглед за
техническата им изправност“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 ду мите „разрешителното за
временно пребиваване“ се заменят със „съответния документ за пребиваване“.
2. В ал. 2 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до един месец“.
§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „14-дневен срок“
се заменят със „срок до един месец“.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „означения“ се заменя с
„обозначения“;
б) в т. 2 след думите „буквени обозначения
„XX“ се добавя „или ХН“.
2. В ал. 2, т. 4 след обозначението „ХХ“
се добавя „или ХН“.
3. В ал. 3 думите „буквено означение „XX“
се заменят с „буквено обозначение „ХХ“ или
„ХН“.
§ 6. В чл. 18, ал. 1 след съкращението
„МПС“ се добавя „по реда на тази наредба“,
а след думите „физически лица“ запетаята и
думите „временно пребиваващи в страната“
и запетаята след тях се заличават.
Министър:
Младен Маринов
425
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-33
от 10 януари 2019 г.

за условията и реда за осъществяване на
водолазна дейност от полицейските органи
и органите за пожарна безопасност и защита
на населението в Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция урежда условията и
реда за осъществяване на водолазна дейност от
полицейските органи и органите за пожарна
безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. Общото ръководство на водолазната
дейност в МВР се осъществява от главния
секретар на МВР.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОДОЛАЗНАТА
ДЕЙНОСТ
Чл. 3. Ръководителите на основни структури в МВР, които имат в своя състав служители – полицейски органи и органи по
пожарна безопасност и защита на населението,
осъществяващи водолазна дейност, отговарят
за организацията на дейността в съответствие
с настоящата инструкция.
Чл. 4. Ръководителите на териториални
структури и звена, които имат в своя състав
водолази, осъществяват ръководство и контрол
по провеждането на водолазната дейност в
съответствие с настоящата инструкция.
Чл. 5. Обучението на служители за водолази
се организира от Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР).
Чл. 6. Медицинското осигуряване на водолазите в МВР се организира и осъществява от
Медицинския институт на МВР (МИ – МВР).
Чл. 7. (1) Ръководителите по чл. 4 организират проверки за осъществяване на контрол
по спазване изискванията на настоящата
инструкция.
(2) Резултатът от проверките се докладва
на ръководителя на съответната структура.
(3) Резултатът от проверките се записва
във водолазен дневник – приложение № 1,
който се съхранява безсрочно в съответната
структура или звено по установения ред за
съхранение на документи.
Г л а в а

т р е т а

ВОДОЛАЗНИ КВАЛИФИК АЦИОННИ
ОРГАНИ
Чл. 8. Общото ръководство и контрол на
водолазната дейност в МВР се осъществява
от квалификационни органи:
1. Централна водолазна квалификационна
комисия (ЦВКК); и
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2. водолазни квалификационни комисии
(ВКК).
Чл. 9. (1) Централната водолазна квалификационна комисия се създава със заповед
на главния секретар на МВР за централизираното управление на водолазната дейност в
министерството.
(2) Централната водолазна квалификационна комисия е висш квалификационен орган,
който решава въпросите за присвояването,
понижаването, лишаването и възстановяването на всички водолазни квалификации в
МВР, разглежда жалби на водолази срещу
решения на ВКК в структурите, взема решения
за обявяване на оспорения акт за нищожен,
за отмяна изцяло или частично като незаконосъобразен или нецелесъобразен или за
отхвърляне на жалбата.
(3) Централната водолазна квалификационна комисия всяка година провежда теоретичен
и практически изпит за допускане до водолазни спускания и медицинско осигуряване
на членовете на ВКК в структурите на МВР.
Чл. 10. (1) Съставът на ЦВКК включва
председател и членове.
(2) Председателят на ЦВКК е служител на
висша ръководна или ръководна длъжност в
основна структура на МВР, включваща в своя
състав водолази. Председателят се определя
със заповед на главния секретар на МВР на
ротационен принцип за срок 2 години.
(3) Членовете на ЦВКК са служители,
които притежават поне една от изброените
специалности и квалификации:
1. служители с водолазна квалификация
„старши инструктор-водолаз“;
2. медицински лица със сертификат за завършен квалификационен курс по хипербарна
медицина;
3. представители на структурите, в които
има служители, осъществяващи водолазни
дейности;
4. други специалисти в областта на водолазното дело.
Чл. 11. (1) Водолазните квалификационни
комисии се създават със заповед на ръководителите по чл. 3 за организация и контрол на
водолазната дейност в съответната структура.
(2) Водолазните квалификационни комисии
организират, проверяват и оценяват готовността за изпълнение на водолазната дейност,
включително:
1. комплектоваността с водолази и изпълнението от тях на установените ежегодни
норми за отработени часове под вода;
2. комплектоваността с водолазна техника
и имущество;
3. техническото състояние и готовността за
работа на водолазното имущество и средствата за обезопасяване на водолазните работи;
4. организацията на водолазните спускания;
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5. нивото на подготовката на водолазите,
допуснати до ръководство на водолазните
работи, и медицинското осигуряване на водолазните спускания;
6. нивото на практическата тренираност на
водолазите за работа под вода и за обслужването на водолазната техника;
7. на личието и прави лното водене на
документите (водолазни дневници, лични
водолазни книжки и медицински книжки
на водолазите, организационни документи
по водолазните спускания, по медицинското
осигуряване, паспорти и формуляри на водолазната техника и др.).
Чл. 12. Съставът на ВКК включва председател и членове – служители, които притежават поне една от изброените специалности
и квалификации:
1. служител, отговарящ пряко за подготовката на водолазите, с професионални познания
по водолазна подготовка и дейност;
2. служител с квалификация „инструкторводолаз“;
3. медицинско лице със сертификат за завършен курс по хипербарна медицина;
4. други специалисти в областта на водолазното дело.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КВАЛИФИК АЦИЯ НА ВОДОЛАЗИТЕ
Раздел І
Придобиване на водолазна квалификация
Чл. 13. (1) Първоначалната водолазна подготовка на служителите в МВР се организира
от АМВР, която присвоява водолазна квалификация „водолаз – II степен“ след успешно
преминат курс по определена учебна програма.
(2) По изключение се допуска подготовка
на водолази в Специализирания отряд за борба
с тероризма (СОБТ).
Чл. 14. Водолазната к ва лификационна
комисия може да признава и приравнява
водолазни квалификации, придобити в други
сертифицирани организации, към водолазната
квалификация в МВР след успешно положен
изпит по определена учебна програма, изготвена от АМВР.
Чл. 15. Водолазните квалификации се определят от теоретичната подготовка, практическата подготовка, специализацията съобразно
характера на изпълняваната водолазна работа
и от натрупания опит от спусканията под вода.
Раздел ІI
Водолазни квалификации
Чл. 16. Основните водолазни квалификации са:
1. водолаз – II степен;
2. водолаз – I степен;
3. инструктор-водолаз;
4. старши инструктор-водолаз.
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Чл. 17. За придобиване на водолазна квалификация „водолаз – II степен“ служителят
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е преминал подготовка по съответна
програма и да е изпълнил определения от
програмата брой спускания;
2. да познава устройството, правилата за
съхранение и експлоатация на водолазното
оборудване (индивидуално и колективно)
за осигуряване на водолазни спускания на
дълбочина до 10 м; признаците, причините
и мерките за предпазване от професионални
водолазни заболявания;
3. да умее да подготвя водолазното оборудване за извършване на водолазни спускания,
да изпълнява водолазни работи на дълбочина
до 10 м под ръководството на водолаз – I степен, или с по-висока квалификация, да оказва
помощ на водолаз в аварийна обстановка, да
извършва работна проверка на водолазното
оборудване съгласно приложение № 2;
4. да умее да ползва условните сигнали
за управление на водолази съгласно приложение № 3.
Чл. 18. За придобиване на водолазна квалификация „водолаз – I степен“ служителят
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има направени най-малко 50 спускания като „водолаз – II степен“, всяко с
продължителност минимум 20 минути, да е
преминал подготовка по съответна програма
и да е положил изпит пред ВКК;
2. да знае организацията на водолазните
спускания, всички видове водолазно оборудване, изучавани по програмата, способите
за изпълнение на видове водолазни работи,
оказване на първа помощ за предпазване от
професионални водолазни заболявания, правилата за безопасност на водолазните спускания;
3. да умее да подготвя водолазното оборудване и да го използва под вода, да извършва
проверка на неговата изправност, да изпълнява
водолазните работи за съответната степен, да
изпълнява водолазни работи до 20 м, да ползва декомпресионна таблица, да осъществява
контрол на проверката на водолазното оборудване, да води водолазната документация;
4. да умее да ръководи водолазните спускания и да осъществява медицинско осигуряване
при спускания на дълбочина до 20 м.
Чл. 19. За придобиване на водолазна квалификация „инструктор-водолаз“ служителят
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да има направени най-малко 100 спускания с продължителност минимум 20 минути
и не по-малко от 2 години като „водолаз – I
степен“, да е преминал подготовка по програма, изготвена от съответната ВКК;
2. да знае организацията на водолазните
спускания, всички видове водолазно оборудване, изучавани по програмата, способите за
изпълнение на видовете водолазни работи,
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оказване на първа помощ за предпазване
от професионални водолазни заболявания
и правилата за безопасност на водолазните
спускания;
3. да умее да подготвя водолазното оборудване, да извършва проверка на изправността
му и да го използва под вода, да изпълнява
водолазните работи, предвидени по програмата, да изпълн ява водолазни работи до
дълбочината, до която е допуснат, да ползва
декомпресионна таблица, да осъществява
контрол на проверката на водолазното оборудване; да води водолазната документация;
да ръководи водолазното спускане и работата
под вода на дълбочина до 20 м; да осъществява медицинско осигуряване при спускания
до 20 м; да провежда специална подготовка
с водолази.
Ч л. 20. За п ри доби ва не на водолазна
квалификация „старши инструктор-водолаз“
служителят трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да има направени най-малко 100 спускания и не по-малко от 2 години като „инструктор-водолаз“;
2. да знае всички видове водолазно оборудване, налично в МВР, и правилата за неговата
експлоатация; инструментите, използвани за
водолазна работа; основните способи за изпълнение на всички видове водолазна работа;
теоретическите основи на водолазното дело
и физиологията на водолазните спускания;
причините, признаците, способите за лечение
и предпазване от професионални водолазни
заболявания;
3. да умее да ръководи водолазните спускания и да осъществява медицинско осигуряване
при спускания на дълбочина до 30 м, а при
учебни спускания – до 20 м; да изпълнява и
ръководи ремонта на водолазните съоръжения и средствата за осигуряване; лично да
изпълнява най-сложните водолазни работи на
дълбочините, до които е допуснат; да анализира и документира резултатите от водолазното обследване; да ръководи оказването на
помощ на заболели водолази и провеждането
на лечебна рекомпресия; да провежда специална подготовка с „водолази – I и II степен“
и „инструктор-водолази“;
4. да води водолазната документация;
5. да осъществява контрол по провеждането
на занятия по водолазна дейност.
Чл. 21. Допълнителни водолазни квалификации могат да бъдат признавани от ВКК
и по специализирани работи и тактически
способи, които имат пряко приложение във
водолазната дейност в МВР, като: подводно
рязане и заваряване, работа с взривни вещества и материали, работа с дихателни апарати
със затворен цикъл, подводни средства за
придвижване и специализирано оборудване,
фотографиране, картографиране и др.
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Раздел ІІI
Поддържане на водолазната квалификация
Чл. 22. (1) За поддържане на необходимата
натренираност към водолазни спускания и на
навиците по присвоената водолазна квалификация водолазите задължително извършват
минимум 12 спускания на година, от които
2 спускания през зимния период.
(2) Обемът и съдържанието на задължителната ежегодна подготовка без откъсване
от работа се определят съгласно тематични
планове.
(3) Ако задължителните водолазни спускания по ал. 1 не са изпълнени в пълен обем по
обективни причини, ВКК запазва водолазната
квалификация на водолазите, като неизпълненият брой спускания се изпълнява през
следващата отчетна година.
Чл. 23. (1) Всички служители с водолазна квалификация независимо от заеманата
длъжност ежегодно се явяват на изпит пред
ВКК за допускане до водолазни спускания, до
ръководство на спусканията и до медицинско
осигуряване в съответствие с водолазната им
квалификация.
(2) Медицинските лица, осигуряващи водолазните спускания, ежегодно се явяват на
изпит за допускане до медицинско осигуряване.
(3) Резултатите от изпитите се оформят в
протокол – образец приложение № 4.
Чл. 24. (1) По предложение на ВКК ръководителите по чл. 3 или чл. 4 със заповед
обявяват допускането на водолазите, лекарите
и инструкторите по долекарска медицинска
първа помощ до ръководство на водолазните
спускания, до спускане под вода (в барокамери)
и медицинското им осигуряване.
(2) В заповедта се указват типът на оборудването, което ще се използва, дълбочината на
спусканията и потвърдената квалификация.
Чл. 25. Водолазите, отработили под вода
над 1000 часа от началото на водолазната им
практика, запазват присвоената им водолазна
квалификация и права по тази инструкция независимо от изпълнението на задължителната
норма часове за работа под вода.
Чл. 26. (1) Членовете на ВКК в структурите
на МВР ежегодно се явяват на изпит пред
изпитна комисия, назначена със заповед на
председателя на ЦВКК.
(2) В състава на изпитната комисия по
ал. 1 се включват 2 служители-водолази с
квалификация „инструктор-водолаз“ и медицинско лице.
(3) По предложение на изпитната комисия
председателят на ЦВКК със заповед обявява
допускането на членовете на ВКК до ръководство на водолазни спускания и медицинското
им осигуряване.
Чл. 27. При преназначаване на служител
от една структура или звено в друга водолазите и медицинските лица полагат изпит пред
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съответна ВКК за допускане до водолазни
спускания и тяхното медицинско осигуряване
съгласно присвоената им квалификация след
изучаването на материалната част и особеностите на водолазните спускания.
Чл. 28. В случай на извършване на нарушения на тази инструкция ВКК с решение
може да понижи/лиши водолазите от водолазна квалификация, да ги лиши от допуск
до водолазни спускания, ръководство или
медицинско осигуряване на спусканията.
Чл. 29. Водолазите, които не са взели
успешно изпит пред ВКК, не се допускат до
водолазни спускания, ръководство и медицинското им осигуряване. В този случай им
се дава допълнителен срок до един месец за
подготовка и повторно явяване на изпит.
Чл. 30. Водолазите, които повторно не са
взели изпит или повторно не са изпълнили
задължителните годишни норми часове за
работа под вода (без уважителни причини),
с решение на ВКК могат да бъдат понижени
или лишени от водолазна квалификация.
Чл. 31. Възстановяването на основните и
допълнителните водолазни квалификации се
извършва по реда на тяхното присвояване.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВОДОЛАЗНИТЕ
СПУСК АНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 32. Ръководител ят на водолазната
дейност разрешава водолазните спускания.
Чл. 33. Ръководители на водолазната дейност могат да бъдат:
1. командири на кораби при изпълнение на
задачи от подчинените им водолази;
2. началници на сектори/групи.
Чл. 34. (1) Водолазните спускания се ръководят от ръководител на водолазното спускане.
(2) Ръководителят на водолазното спускане подпомага ръководителя на водолазната
дейност.
Чл. 35. Ръководител на водолазни спускания може да бъде служител, притежаващ
допуск за ръководител на водолазни спускания
от ВКК и с водолазна квалификация, както
следва:
1. водолаз – I степен – за водолазни спускания при нормални условия, спускания под
лед, денем, без течение, при дебелина на леда
над 10 см, без пукнатини и ледоход, дълбочина
на спускането до 10 м;
2. инструктор-водолаз – за всички видове
водолазни спускания с дълбочина на спускането до 20 м;
3. старши инструктор-водолаз – за всички
видове водолазни спускания с дълбочина на
спускането до 30 м.
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Чл. 36. Ръководителят на спускането осъществява непосредственото ръководство на
водолазното спускане и действията на работещите водолази и на персонала, осигуряващ
спускането.
Чл. 37. Ръководителят на спускането отговаря за организацията на провеждането на
водолазното спускане и спазването на правилата за безопасност на спускащите се водолази
през целия период на водолазното спускане.
Чл. 38. Ръководителят на спускането е
длъжен:
1. да си изясни поставената задача и да
определи реда за нейното изпълнение;
2. лично да провери обезопасяването на
района за работа;
3. да проведе инструктаж на водолазите и
персонала, осигуряващ водолазните спускания,
да им обяви плана за водолазните спускания,
разпределението на задачите между водолазите
и осигуряващия персонал, реда за спускане
на водолазите, задачите на всеки водолаз и
начина за тяхното изпълнение, мерките за
безопасност и здраве при работа, както и
други необходими сведения;
4. лично да се убеди в качеството на направените работни проверки на водолазното
оборудване на спускащите се и осигуряващите водолази и средствата за осигуряване на
водолазните спускания;
5. да знае наличието на въздуха и да взема
мерки за допълването му до работно налягане
за съответните бутилки;
6. да ръководи или участва в обличането
на спускащия се водолаз и лично да се убеди
в херметичността на оборудването;
7. да ръководи действията на работещия
водолаз под вода, а също така и на лицата,
осигуряващи водолазното спускане;
8. да води водолазната документация;
9. да осигури оповестяване и обезопасяване
на района, в който се работи;
10. да забрани или прекрати водолазно
спускане, ако установи опасност за работещите водолази;
11. да организира и контролира дейностите по:
а) осигуряване на водолазните спускания
чрез комплектоване на водолазната работна
станция (ВРС) и организиране на водолазен
пост (ВП), от който се извършва водолазното
спускане;
б) осигуряване на съответствието между
дълбочината на водолазното спускане и техническите характеристики на използваното
оборудване, средствата за осигуряване, допустимите дълбочини според квалификацията на
спускащите се водолази и правомощията на
ръководителя на водолазното спускане;
в) осигуряването на транспортно средство
или специализиран медицински автомобил
(линейка, оборудвана за оказване на кардио-
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пулмонална ресусцитация), което да позволява
незабавно транспортиране на пострадал водолаз до най-близкото медицинско заведение.
Чл. 39. При провеж дане на водолазни
спускания никой няма право да се намесва
в действията на ръководителя на спускането
и да дава каквито и да било указания на работещия водолаз и на персонала, осигуряващ
спусканията.
Чл. 40. В случай на неправилни действия
на ръководителя на спускането той може да
бъде отстранен от прекия му началник, който
назначава друг водолаз с допуск до ръководство на спусканията, а при липса на такъв
водолазното спускане се прекратява.
Раздел IІ
Водолаз, осигуряващ водолаз и сигналист
Чл. 41. Служителите в МВР извършват
водолазни дейности, когато:
1. притежават водолазна квалификация
и изпълняват водолазна дейност съгласно
длъжностната им характеристика;
2. притежават водолазна квалификация,
декларирали са съгласие за доброволно участие
в провеждането на водолазна дейност чрез
попълване на декларация по образец – приложение № 5, и им е възложено със заповед
на ръководителите по чл. 3 и/или чл. 4 извършването на водолазна дейност;
3. изискването за деклариране на съгласие
по т. 2 не се прилага по отношение на служителите на СОБТ.
Чл. 42. При осъществяване на спускане
водолазите и осиг у ряващите водолази са
длъжни:
1. да изпълняват точно нарежданията на
ръководителя на спускането;
2. лично да извършват проверка на своето оборудване и да вписват резултатите във
водолазния дневник;
3. да изпълняват възложената им работа
под водата, спазвайки предварителния инструктаж и мерките за безопасност и здраве
при работа.
Чл. 43. (1) Сигналистът е служител с водолазна квалификация, притежаващ допуск
до водолазни спускания или с отнет такъв
по здравословни причини.
(2) Допуска се сигналистът да не притежава
водолазна квалификация, но да е преминал
обучение по водолазна комуникация и да има
допуск за това от ВКК.
Чл. 44. Сигналистът се назначава от ръководителя на водолазното спускане за всяко
конкретно спускане.
Раздел ІІІ
Видове водолазни спускания
Чл. 45. Видовете водолазни спускания са:
1. планови – провеждат се съгласно плановете за тренировки на структурите/звената

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

на МВР или при спускания при специални
условия по чл. 62, като се указват мястото,
времето, престоят под вода, целта на дейността,
ръководителят на спускането и медицинското осигуряване; планът се изготвя съгласно
образец – приложение № 6;
2. неотложни (извънпланови) – извършват
се по заповед на ръководителите на структурите/звената на МВР или по разпореждане
на оперативните дежурни в Оперативната дежурна част/Оперативния център; в заповедта
или разпореждането се посочват поставената
задача, ръководителят на спускането и медицинското осигуряване;
3. специални – провеждат се от СОБТ при
специални операции.
Раздел ІV
Подготовка на водолазните спускания
Чл. 46. Подготовката на водолазните спускания включва:
1. назначаване (определяне) и инструктаж
на длъжностните лица (работещ водолаз,
дежурен водолаз, сигналист и др.);
2. избор и оборудване на мястото на спускане;
3. измерване на дълбочината, температурата
на водата и въздуха и скоростта на течението;
4. разпределение на задълженията между
водолазите и персонала, обслужващ спускането, и провеждане на техния инструктаж;
5. работна проверка на водолазното оборудване, средствата за комуникация и за
осигуряване;
6. медицинско осиг у ряване – проверка
за самочувствието на водолазите, наличие
на 3-часов запас от медицински кислород и
транспортно средство;
7. попълване на водолазния дневник.
Чл. 47. На непосредственото място на
водолазното спускане се организира ВП, от
който се извършва водолазното спускане.
Чл. 48. При работа в тъмната част на
денонощието на ВРС и ВП се осигурява необходимото осветление.
Раздел V
Спускане на водолаз под вода
Чл. 49. Ръководител ят на водолазното
спускане дава разрешение за потапяне под
вода, след като се убеди, че оборудването и
средствата за комуникация са в изправност,
а сигналистът и осигуряващият водолаз са в
готовност.
Чл. 50. (1) Връзката с работещия водолаз
се поддържа чрез сигнално въже, телефонна
или звукова връзка.
(2) Всеки приет сигнал или команда незабавно се повтаря за потвърж даване на
приемането му.
(3) По време на престоя на водолаза във
водата сигналистът е длъжен да следи вни-
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мателно преместването на водолаза и по
негово искане да обира или да дава хлабина
на сигнала.
(4) Забранява се оставянето на сигнала.
(5) Смяната на сигналиста се разрешава
само от ръководителя на спускането.
Чл. 51. При водолазните спускания задължително се осигурява транспортно средство,
което да позволява незабавно транспортиране
на пострадал водолаз до най-близкото медицинско заведение с възможност за оказване
на първа медицинска помощ.
Чл. 52. (1) По време на водолазни работи
под вода в открити и затворени водни басейни
задължително водолазът/групата водолази
използва сигнален буй. При работа под вода,
която предполага заплитане на осигуряващия
буй, се допуска да не се използва такъв, като
се предприемат мерки за наблюдение и осигуряване на работещия водолаз.
(2) При извършване на специални операции
водолазите са длъжни да ползват специфични
мерки за безопасност, разработени конкретно
за случая.
Чл. 53. Началната скорост на спускане
до дълбочина 10 м не трябва да е по-голяма
от 6 – 10 м/мин, а след това се разрешава
увеличаване до 20 м/мин в зависимост от
натренираността на водолаза.
Чл. 54. (1) При изтичане на времето за
пребиваване на водолаза под вода се подава
сигнал за излизане на повърхността.
(2) Щом приеме сигнала, водолазът е длъжен да отговори, да прекрати работата, да
подходи към спусковото устройство (въже) и
да започне излизане.
(3) Ако от водолаза е получен авариен
сигнал или водолазът не отговори два пъти
на подаден към него сигнал, осигуряващият
водолаз е длъжен незабавно да започне изваждането му.
Чл. 55. (1) Спускането на водолази от кораби се разрешава при вълнение на морето
не повече от 3 бала.
(2) При водолазни работи е необходимо
да се вземат мерки за защита на мястото на
спускане от въздействието на вълните. Осигуряващото плавателно средство трябва да
бъде разположено така, че бордът (кърмата),
от който се провеждат водолазните спускания,
да се намира от подветрената страна.
(3) При наличие на лодка същата се спуска
на вода преди влизането на първия водолаз
под вода.
Чл. 56. (1) Водолазът е длъжен да извърши
влизането във водата от кораб по трапа.
(2) Скачането от трапа е забранено. Аналогично е спускането от пирсове, понтони и др.
Чл. 57. При извършване на водолазни
спускания от кораб се забранява:
1. превъртане на гребните винтове;
2. използване на оборудване, изнесено извън
борда на кораба;
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3. при швартоване на кораба;
4. обиране или спускане на котвената
верига;
5. отваряне на кингстони в района на водолазните работи;
6. включване на хидроакустични устройства;
7. високо напрежение;
8. провеждането на товарно-разтоварни
работи, а също и изхвърлянето на предмети
зад борда на кораба;
9. слизането по котвената верига.
Чл. 58. При извършване на водолазни спускания от лодка и групови водолазни спускания
се спазват следните правила:
1. водолазните спускания от лодка се изпълняват в автономно или шлангово оборудване
при вълнение до два бала;
2. спускането на водолаза се осъществява
по правило от лодката по способа падане във
водата от положение седнал на борда (транцевата дъска) с гърба напред.
Чл. 59. Спускане в група се използва при
работа в открити водоеми, плуване на големи
разстояния, учебни и тренировъчни спускания, като:
1. при спускане в група единият от водолазите се назначава (определя) за старши на
групата под вода;
2. при необходимост осигу ряването се
извършва от лодка чрез сигнално или контролно въже;
3. групата в никакъв случай не се разделя
до края на спускането;
4. при загуба на връзка между членовете
на групата всички задължително изплуват
на повърхността, като спускането може да
продължи след възстановяване на връзката.
Чл. 60. (1) Водолазът с автономно водолазно
оборудване с отворена схема на дишане след
изчерпване на основния въздушен запас и с
включване на резервния е длъжен да доклад
ва на ръководителя на спускането, ако има
връзка, и да започне изплуване съгласно
предварителния инструктаж.
(2) Забранява се работата да продължи на
резервен въздушен запас.
Чл. 61. Преди спускане на водолазите под
вода от кораб или лодка се вдигат предупредителните сигнали съгласно международните
морски правила.
Чл. 62. Специални условия на водолазните
спускания са:
1. дълбочина над 20 м (но не повече от 30 м);
2. през зимата и под лед;
3. при неблагоприятни метеорологични
условия (вълнение, вятър);
4. при течение;
5. високопланински;
6. при силно намалена видимост;
7. през нощта;
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8. под корпуса на кораб.
Чл. 63. (1) Водолазните спускания при
температура на въздуха под 0 °С се извършват
само с автономно оборудване.
(2) При спускане под вода в условия на
ниски температури е необходимо да се вземат
мерки за предпазване на вентилите, редукторите, изпускателните и дихателните клапани
от замръзване.
(3) Водолазни спускания в зимни условия
се извършват при температура на въздуха не
по-ниска от -10 °С.
Чл. 64. За спускане под лед е необходимо
да се пробие отвор в леда с размери 2 на 2
метра без остри краища. Краят на отвора се
обезопасява.
Чл. 65. (1) Забранява се спускането на
водолаз при наличие на движещи се ледени
блокове (ледоход).
(2) В случаи, свързани със спасяване на
хора, спускането на водолаза се разрешава
при вземане на всички мерки за сигурност.
Чл. 66. Забранява се спускането на водолаз
в заразени, отровни, агресивни или радиоактивни води.
Чл. 67. Водолазни спускания в неблагоприятни метеорологични условия се извършват
при вълнение до три бала и вятър до четири
бала (7 метра в секунда).
Чл. 68. Водолазни спускания в бързотечащи
води се изпълняват при скорост на течението
до 1,5 метра в секунда. При по-голяма скорост
на течение на мястото за работа се поставят
защитни устройства.
Чл. 69. Към специфичните условия за провеждане на водолазни спускания в планина
се отнасят: пониженото атмосферно налягане, съставляващо на височина 1000 м 0,089
МРа, на 2000 м – 0,078 МРа, на 3000 м – 0,069
МРа, на 4000 м – 0,06 МРа, на 5000 м – 0,053
МРа, стръмните брегове на езерата и реките,
неравното дъно, хладните подводни течения,
възможностите за каменопади и свличания
и наличието на сухи речни русла, по които
може внезапно да придойде вода.
Чл. 70. (1) При извършване на водолазни
спускания в планински условия водолазите
са длъжни да се адаптират към пониженото
атмосферно налягане и извършват декомпресия съгласно приложение № 7.
(2) Признаците за адаптация са намаляването или изчезването на симптомите на
планинските болести (шум в ушите, виене на
свят, слабост, кръвотечение от носа и ушите).
(3) Ако водолазът не се е адаптирал или
има оплаквания, не се допуска до спускане.
Чл. 71. (1) При силно намалена видимост
под вода задължително се използва сигнално
въже между водолазите и осигуряващия.
(2) Водолазите, работещи в група, се осигуряват помежду си със сигнално въже.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Чл. 72. При извършване на водолазни работи през нощта задължително се осигурява
персонално водолазно осветление за всеки
водолаз. Водолазите поддържат връзка помежду си със сигнално осигурително въже с
дължина 1500 мм и ∅ 6 – 10 мм.
Чл. 73. При водолазни работи под кораби
задължително се използва подкилно въже.
Допуска се работа под кила на кораба при
разстояние между кила и грунда не по-малко
от 2 м при вълнение до 1 бал.
Чл. 74. Редът за изпълнение на водолазни
работи при специализирани полицейски операции се определя в съответствие с допълнително изготвен и утвърден план, в който се
допуска отклонение от разпоредбите на тази
инструкция.
Чл. 75. (1) Времето за пребиваване под вода
и под повишено налягане в барокамерите се
отразява във водолазния дневник по чл. 7,
ал. 3 и в личната водолазна книжка – образец
приложение № 8.
(2) В срока за продължителността на водолазната работа не се зачитат часовете за:
1. лечебна рекомпресия;
2. пребиваване под вода в периода на
първоначалното обучение по водолазно дело.
Раздел VІ
Специализирани подводни работи
Чл. 76. (1) Специализирани подводни работи са подводни работи, изискващи допълнителни водолазни квалификации:
1. подводно рязане;
2. подводно заваряване;
3. подводни взривни работи;
4. спускане на водолаз от вертолет;
5. други водолазни работи.
(2) Специализираните подводни работи се
извършват от водолази с допуск поне „водолаз – І степен“, преминали специално обучение за извършване на дейността и работа със
съответното специално оборудване.
Чл. 77. Специализираните подводни работи се извършват планово, като в плана се
включват теми по основни и специални мерки
за безопасност, ред за действие при работа
и инцидент.
Раздел VІІ
Учебни спускания
Чл. 78. Учебните спускания се провеждат
в специално оборудвани тренировъчни басейни (кули) от брега, пирса или специално
оборудвани за целта отсеци на кораб.
Чл. 79. За спускане под вода се допускат
обучаеми лица, които са получили медицински допуск.
Чл. 80. (1) При спускане на обучаемите от
брега или пирса дъното в района на спускането
трябва да е добре обследвано и почистено от
стърчащи предмети.
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(2) Резултатите от обследването се отразяват
във водолазния дневник.
Чл. 81. В близост до мястото на спускане
не трябва да има източник на замърсяване
на водата.
Чл. 82. Участъкът от акваторията, използван за спускане, трябва да е обозначен.
Чл. 83. Учебните спускания на водолази
под вода се осигуряват от лекар със сертификат за завършен квалификационен курс по
хипербарна медицина и инструктор-водолаз.
Чл. 84. При отработване на задачи, свързани с движение по дъното и престой под
вода, всеки инструктор може да осигурява
не повече от 3 обучаеми.
Чл. 85. (1) Материалната част и водолазното
оборудване трябва да са щателно проверени
от инструктора.
(2) Обучаемият под наблюдението на инструктора осъществява работната проверка
и зареждането на оборудването.
(3) Спускането на обучаеми по полигони,
пирсове, басейни, в отсеците на корабите
става само по водолазни трапове, стигащи
до дъното.
Чл. 86. (1) На мястото за спускане на обучаемите е задължително да има осигуряващ
водолаз от състава на инструкторите.
(2) Той трябва да е готов за незабавно
спускане под вода. Степента на готовност на
осигуряващия водолаз се определя от ръководителя на спускането.
Чл. 87. За обучаемите спусканията под вода
в периода на обучение се считат за учебни, а
за инструкторите – за работни.
Раздел VІІІ
Състав на екипа при водолазно спускане
Чл. 88. (1) Съставът на екипа за извършване
на водолазно спускане до 20 м без влизане в
режим на декомпресия включва:
1. ръководител на водолазно спускане,
който извършва и медицинското осигуряване;
2. работещ водолаз;
3. осигуряващ водолаз;
4. сигналист.
(2) Минималният състав на екипа е от
трима души, от които двама водолази, като
две от функциите по т. 1, 3 и 4 могат да бъдат
съвместявани.
Чл. 89. Съставът на екипа за извършване
на водолазно спускане от 20 м до 30 м без
влизане в режим на декомпресия включва:
1. ръководител на водолазно спускане;
2. група от двама работещи водолази;
3. осигуряващ водолаз;
4. сигналист;
5. медицинско лице, специалист с допуск
за медицинско осигу ряване на водолазно
спускане.
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Раздел ІХ
Правила за безопасност при работа с медицински кислород
Чл. 90. Кислородни бутилки се зареждат
с медицински газообразен кислород по БДС
1350:1981. Забранява се използването на технически кислород за дишане.
Чл. 91. При получаване на кислород производителят/доставчикът е длъжен да предостави протокол с данните от лабораторен
анализ на същия. Кислородът се получава в
бутилки под налягане 15 – 20 МРа, маркирани съгласно изискванията на действащите
нормативни актове.
Чл. 92. За предпазване от удари бутилките
с кислород се пренасят на специални платформи. На щуцера се поставя заглушка, а на
самия вентил се поставя капачка. Забранява
се хващането на бутилката за вентила при
пренасянето.
Чл. 93. (1) Преди началото на работа с
кислород е необходимо да се измият ръцете.
Облеклото не трябва да е замърсено от масло
или лесно възпламеняващи се вещества. Работният инструмент трябва да е обезмаслен.
(2) Забранява се:
1. допирането до бутилките с омаслени
ръце или ръкавици; в помещението, където
се провежда зареждането с кислород, не се
допускат съхраняване на гориво и лесно възпламеняващи се вещества и открит огън; на
предметите, които могат да имат съприкосновение с кислорода, не трябва да има следи
от растителни и животински масла;
2. пушенето в близост до кислородните
бутилки и в помещенията, където се провежда
зареждането с кислород;
3. поставянето на кислородни бутилки
на разстояние, по-малко от 3 м, от печки,
електрически машини, трансформатори и др.;
за защита на бутилките от слънчевите лъчи
(когато се намират на открито място) е нужно
да се покрият с брезент и да се охлаждат през
определено време;
4. отвиването на предпазните капачки и
вентилите на кислородните бутилки с удари
или пилене; в случаите на замръзване се
разрешава вентилът да се размрази с чиста
кърпа, напоена с гореща вода;
5. напълното изпускане на кислорода от
бутилките; остатъчното налягане в бутилките
трябва да е не по-малко от 0,5 МРа и върху
тях да се постави надпис „Празна“; в случаите,
когато вентилът е неизправен, на бутилката
се прави надпис „Внимание, с неизправен
вентил!“.
Чл. 94. Преди поставяне на редукционния
клапан щуцерът се продухва (чрез кратковременно отваряне на вентила). Проверява
се дали има следи по редуктора от масло
или мазнини.
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Чл. 95. След поставянето на редукционния
клапан се отваря внимателно вентилът, като
в момента на отваряне се забранява стоенето
между редуктора и манометрите. Разрешава
се използването само на изправни редуктори.
Чл. 96. За зареждане на бутилки с кислород
се отделя специално помещение. Температурата на въздуха в помещението не трябва
да превишава 35 °С. Електрооборудването и
телефонната апаратура трябва да са пожарообезопасени.
Чл. 97. Преди преливане на к ислород
инструментът трябва да е добре почистен.
Кислородният компресор трябва да се смазва
само с водно-глицеринова смес от 50 % дестилирана вода и 50 % химически чист глицерин
или със специална смазка, предвидена в производствената инструкция за експлоатацията
на кислородните компресори.
Чл. 98. Пълните кислородни бутилки се
съхраняват в отделни помещения на стелажи, оборудвани с гнезда, в хоризонтално или
вертикално положение, с вентили, обърнати
встрани.
Чл. 99. (1) Използването на кислород за
дишане в декомпресионни камери може да
се извършва само с разрешение на лекар със
сертификат за завършен квалификационен
курс по хипербарна медицина или водолаз.
Преди началото на работа на камерата се
проверява херметичността на електрическите
грейки, заземяването и целостта на корпуса,
отсъствието в камерата на странични горими
предмети.
(2) Забранява се поставянето в камерата
на транспортни бутилки за захранване с кислородна смес на дихателните апарати.
(3) Не се допуска концентрацията на кислорода в барокамерата да превишава 25 %.
Раздел Х
Съхранение, поддържане и дезинфекция на
водолазното оборудване
Чл. 100. На водолазите и служителите,
осигуряващи водолазни спускания, се полага
специално облекло и оборудване съгласно
таблица – приложение № 9.
Чл. 101. За съхраняване на водолазното
имущество се оборудва склад, който е зат
ворено помещение, осигуряващо защита от
атмосферни влияния и слънчеви лъчи, с достатъчна площ за разполагане на водолазното
имущество и със:
1. температура от +10 °С до +30 °С;
2. влажност на въздуха до 80 %;
3. изкуствено осветление.
Чл. 102. Когато ВРС е разположена на автомобили, плавателни средства и др., където
няма възможност да се оборудва закрито
помещение, водолазното имущество се съхранява в стандартни опаковъчни сандъци или
непромокаеми торби (сакове).
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Чл. 103. При оборудване на ВП за спускане на водолази под лед за поместване на
водолазното имущество се използва временно
отопляемо помещение, палатка или закрит
автомобил.
Чл. 104. Гумените части на оборудването
при всички случаи трябва да са скрити от
въздействието на преки слънчеви лъчи, запалителни или смазочни материали, а при
поставяне в помещение се разполагат не поблизо от 2 м от отоплителни уреди.
Чл. 105. След спускане хидрокостюмите
мокър тип се измиват добре със сладка вода
отвътре и отвън и се окачват за изсушаване
и съхранение. Хидрокостюмите от сух тип
след спускане се измиват отвън и се окачват
по същия начин.
Чл. 106. При интензивна експлоатация
х и д р око с т юм и т е с е и з м и в ат н а й-м а л ко
веднъж месечно, а при нужда (замърсяване,
предаване за използване от друг водолаз) се
изпират отвътре и отвън с миещ препарат
и четка.
Чл. 107. Всички части на оборудването
(маска, дихателен автомат, дихателен апарат, плавници, нож и др.) след спускане се
почистват от замърсяване, измиват се със
сладка вода и се поставят на определените
им места.
Чл. 108. Бутилките на водолазните апарати трябва да са заредени до работното им
налягане и поставени за съхранение на определените им места. Незаредените бутилки се
съхраняват отделно от заредените.
Чл. 109. Спусковите, ходовите и сигналните въжета, шланг сигналите и телефонните
кабели след спускането се подсушават, навиват се на съответните макари или на бухти
и се покриват или се поставят в закрити
помещения. Инструментите, използвани при
изпълнение на водолазната работа, се почистват, подсушават, смазват се и се поставят на
определените места.
Чл. 110. Водолазното имущество, което
не се използва при водолазни спускания, се
съхранява консервирано във водолазен склад.
Водолазното оборудване се съхранява в склад
и се консервира и разконсервира в съответствие с указанията на производителя.
Чл. 111. Периодичните прегледи, проверки и ремонти на водолазното имущество се
провеждат в съответствие с инструкциите за
експлоатация на производителя, действащите
норми за дихателна защита в МВР и правилата
за устройство и безопасна експлоатация на
съдове, работещи под налягане.
Чл. 112. Ежегодно се провежда изследване
в сертифицирана лаборатория на качеството
на подавания въздух от компресорите чрез
анализ на бутилирания въздух.
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МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОЛАЗИТЕ ОТ МВР
Раздел І
Общи изисквания за медицинското осигуряване на водолазите в МВР
Чл. 113. Медицинското осигуряване на
водолазите от МВР включва провеждането на:
1. общи медицински дейности съобразно
изискванията за медицинското освидетелстване за служители на МВР;
2. специфични медицински дейности съобразно изискванията на МИ – МВР, за освидетелстване на водолази, които включват:
а) разработване на възстановителни програми за служителите, извършващи водолазни
дейности;
б) медицинско осигуряване на водолазните
спускания;
в) медицински контрол за режима на труд
и отдих на водолазите в периода между водолазните спускания;
3. ежегодни медицински прегледи на служителите, извършващи водолазни спускания,
планирани и организирани от МИ – МВР, по
заявка на съответната структура;
4. за служителите, извършващи водолазни
дейности и изпълнили годишната си норма
от часове за работа под вода, ежегодно се
организират лечебно-профилактични и възстановителни процедури.
Чл. 114. (1) Медицинското осигуряване на
водолазните спускания и медицинският контрол за режима на труд и отдих на водолазите
в периода между водолазните спускания се
възлагат на медицинските лица, допуснати
от ЦВКК или ВКК да извършват медицинско
осигуряване при водолазни спускания.
(2) В случай че няма медицинско лице,
със заповед на ръководителя на съответната
структура медицинското осигуряване може
да бъде възложено на служител, преминал
обучение по медицинско осигуряване на водолази и с допуск от ВКК.
(3) Медицинското осигуряване на учебните водолазни спускания се възлага само на
медицински лица със сертификат за завършен квалификационен курс по хипербарна
медицина.
Чл. 115. Ежегодно всички лица по чл. 114
полагат изпит пред ЦВКК и ВКК за допуск за
медицинско осигуряване на водолазни спускания. В допуска се отбелязват дълбочината
на осигуряването, типът на използваното
водолазно оборудване и видът спускания.
Чл. 116. С цел възстановяване на повишената загуба на енергия при водолазните спускания и за поддържане на добро физическо
състояние на водолазите на МВР и на лицата,
обучаващи се за водолази или привличани
за водолазни спускания, се предоставя храна
съгласно действащите нормативни актове.
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Раздел ІІ
Медицинско осиг у ряване на водолазните
спускания
Чл. 117. Медицинското осигу ряване на
водолазните спускания включва:
1. проверка на кръвно налягане и пулсова
честота;
2. беседа за оплаквания на водолазите за
здравословното им състояние преди спускане;
резултатите от проведена беседа за оплаквания
на водолазите за здравословното състояние се
вписват в графа на водолазния дневник „Допуснат“ или „Недопуснат“, като се отбелязва
причината за недопускането;
3. извършване на анализ на въздуха за дихателните газови смеси и водолазни апарати
със затворен цикъл;
4. санитарно-хигиенен контрол за подготовката и използването на водолазното оборудване, барокамери;
5. контрол за самочувствието на водолазите
по време на работа под водата;
6. избор на режим за декомпресия и контрол
за неговото провеждане, а също и оказване на
медицинска помощ на водолазите и тяхното
лечение при заболявания и травми.
Чл. 118. Противопоказания за водолазни
спускания са:
1. оплаквания от здравословното състояние;
2. отказ на водолаза от спускане по различни причини;
3. нервно-психическа възбуда;
4. признаци на алкохолно опиянение или
неговите последствия.
Чл. 119. При на личие на оплак вани я,
свързани със здравословното им състояние,
водолазите се преглеждат от лекар за решение на въпроса за допускане до последващо
спускане или за лечение (изследване).
Чл. 120. След прекарани професионални
водолазни заболявания, завършили с пълно
оздравяване, считано от деня на завършване
на лечебната рекомпресия или други лечебни
мероприятия, водолазите се допускат до спускания под вода и пребиваване в барокамера
под повишено налягане след:
1. седем денонощия при отравяне с кислород, въглероден диоксид и изгорели газове;
2. седем денонощия при декомпресионна
болест в лека и среднотежка форма;
3. четиринадесет денонощия при декомпресионна болест в тежка форма;
4. срока, определен от експертна лекарска
комисия при баротравма на белите дробове
и декомпресионна болест със синдром на
Мениер.
Чл. 121. При водолазни спускания се използват:
1. кислород – до дълбочина 6 м;
2. 40 % кислородно-азотна смес (КАС) – до
дълбочина 30 м;
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3. въздух – до дълбочина 45 м.
Чл. 122. Лицето, назначено за медицинско осигуряване на водолазното спускане,
е длъжно да следи за правилния избор на
газовете и дихателните смеси в зависимост
от дълбочината на спускането и използваното
водолазно оборудване.
Чл. 123. (1) Изготвянето на 40 % К АС,
анализът на К АС, проверката на регенеративните вещества и химическите поглътители се
извършват в съответствие с изискванията на
производителя на апаратурата за К АС.
(2) Резултатите от посочените дейности се
отбелязват в Дневник за отчет на анализите
на дихателни газови смеси 40 % К АС – приложение № 10.
Чл. 124. Контролът за самочувствието на
водолазите по време на работа под вода се
извършва непрекъснато чрез запитвания за
самочувствието по телефона или сигналното
въже. При лошо самочувствие на водолаза или
при липса на отговор на поредното запитване
за самочувствието задължително и незабавно
се провеждат всички необходими мерки по
оказване помощ на водолаза.
Чл. 125. Режимите за декомпресия се избират отделно за всеки спускащ се водолаз
в съответствие с правилата в приложение
№ 7. В процеса на декомпресия точността на
поддържането на дълбочината (налягането)
трябва да е не повече от ± 1 метър.
Чл. 126. При извършване на наситени
спускания, изискващи режим на декомпресия със стъпала на шест и повече метра, за
аварийно осигуряване на пропуснати декомпресии задължително се осигурява мобилен
барокамерен комплекс на мястото на спускане.
Чл. 127. При пропусната декомпресия водолазът се лекува съгласно приложение № 11.
Чл. 128. При оказване на медицинска помощ се използват медикаменти и медицинско
оборудване от предвидени за целта медицински аптечки съгласно приложение № 12. За
състоянието и своевременното попълване на
изразходваните материали от аптечката отговарят ръководителите по чл. 3 и/или чл. 4.
Раздел ІІІ
Медицинско осигуряване на водолазите в
периода между водолазните спускания
Чл. 129. Медицинското осигуряване на
водолазите в периода меж ду водолазните
спускания включва:
1. медицинско преосвидетелстване – при
необходимост;
2. съдействие за посещение при лекар;
3. медицински прегледи преди спускане
под вода – при необходимост;
4. контрол на режима за труд и отдих;
5. контрол на физическото натоварване.
Чл. 130. Контролът на режима на труд и
отдих на водолазите се извършва с участието
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на лекар при изработването на плановете за
водолазните спускания.
Чл. 131. (1) Общото време на пребиваване
под вода не трябва да превишава 6 часа, като
броят спускания на един водолаз за един работен ден не трябва да превишава:
1. на дълбочина до 6 м – 8 спускания;
2. на дълбочина от 6 до 12 м – 6 спускания;
3. на дълбочина от 12 до 20 м – 4 спускания;
4. на дълбочина от 20 до 45 м – 2 спускания.
(2) Четвъртото спускане на дълбочина от
12 до 20 м и второто спускане на дълбочина
от 20 до 45 м за един работен ден се разрешават от ръководителя на спускането само след
допълнителен медицински преглед от лекар
със сертификат за завършен квалификационен
курс по хипербарна медицина.
Чл. 132. Режимът за почивка на водолазите след пребиваване под вода е посочен в
таблица – приложение № 13.
Чл. 133. (1) Продължителността на почивката на водолазите може да се увеличи при
спускания на малко тренирани водолази, а
също след изпълнение на тежки подводни
работи.
(2) При денонощна водолазна работа водолазите от всяка смяна трябва да спят не
по-малко от 8 часа в денонощие.
(3) Намаляването на продължителността
на почивката на водолазите до 4 – 6 часа се
разрешава в случаите, свързани със застрашен
човешки живот.
Чл. 134. (1) Храненето на водолазите трябва
да е организирано така, че всеки водолаз да
има възможност да получи топла храна до 2
часа преди началото на спускането, а също
и веднага след излизането на повърхността.
(2) При продължителна декомпресия в
барокамера (над 5 – 6 часа) и лечебна рекомпресия топла храна се дава в барокамерата.
(3) Храната трябва да бъде висококалорична и в неголямо количество. В дажбата
за хранене в деня на спускане не трябва да се
включват продукти, предизвикващи усилено
газообразуване в дебелите черва.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. Аварирал водолаз – водолаз, който в
периода на потапянето, изплуването или при
работа под вода се е оказал в условия, създаващи непосредствена опасност за неговото
здраве или живот, които не му позволяват да
работи или да излезе нормално на повърхността.
2. Водолаз – специалист, който е придобил
съответни знания и умения и е допуснат за
изпълнение на дейности под водата и в хипербарни устройства с помощта на специална
екипировка и технически средства.
3. Водолазна барокамера – херметичен съд,
предназначен за пребиваване в него на хора
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в хипербарна газова среда. Към водолазните
барокамери се отнасят: декомпресионните,
поточно-декомпресионните, за продължително
пребиваване, транспортировъчни и преносими
спасителни.
4. Водолазна дейност – съвк у пност о т
всички мероприятия и процеси, свързани с
цялостното непосредствено организиране,
подготовка, осигуряване и практическо реализиране на водолазните спускания.
5. Водолазно дело – област на научната и
практическата дейност, обхващаща всички
въпроси, свързани със спускането на хора под
вода или в хипербарни устройства с помощта
на специална екипировка и технически средства за изпълнение на работа под вода.
6. Водолазно имущество – събирателно
название на предметите на водолазната техника, контролно-измервателните прибори и
разходните материали, необходими за провеждане на водолазни спускания и поддържане
на водолазната техника в експлоатационна
готовност.
7. Водолазна квалификация – специфичен
професионален опит, състоящ се в отработване
на определен обем тренировъчни и работни
водолазни спускания.
8. Водолазен пост – мястото за спускане
на водолазите от кораб, лодка, бряг, пирс, лед
и т.н., оборудвано постоянно или временно
със средства за осигуряване на водолазните
спускания с място (помещение) за обличане/
събличане на водолаза и за разполагане на
водолазното имущество.
9. Водолазни работи – работи под вода,
извършени с използване на водолазен труд;
делят се на спасителни, корабни, подводнотехнически, съдоподемни:
а) корабни водолазни работи – работи,
свързани с оглед, експертиза, почистване и
отстраняване на повреди по подводната част
на корпуса на кораба и на неговите подводни устройства, оглед на местостоянките и
пирсовете, а също работите на водолазите в
наводнени корабни отсеци;
б) подводно-технически водолазни работи – работи, изпълнявани от водолази при
обследване на подводни съоръжения, оглед на
дъното и изваждане на предмети от дъното;
в) спасителни водолазни работи – работи,
изпълнявани от водолази при спасяване на
хора на и под вода, оказване помощ на кораби, съдове и летателни апарати, търпящи
бедствие на море, и аварийни подводно-технически работи;
г) съдоподемни водолазни работи – работи, изпълнявани от водолазите при обследването на потънал обект, подготовката
и изваждането му на повърхността (плитковина, бряг и т. н.).
10. Водолазно спускане – процес на потапяне на водолаза под вода (повишаване
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налягането в барокамерата), пребиваване и
работа на водолаза на зададена дълбочина,
изваждане на повърхността или преход в
нормални условия на въздушната среда по
режим на декомпресия или без него.
По предназначение водолазните спускания
биват учебни и работни.
Пребиваването на водолазите и медицинския персонал във водолазни барокамери под
повишено налягане се явява разновидност на
водолазните спускания.
В зависимост от дълбочината водолазните
спускания са:
а) на малки дълбочини – до 10 м;
б) на средни дълбочини – от 10 до 20 м;
в) дълбоководни – на дълбочини не поголеми от 30 м.
11. Водолазна техника – общо название
на водолазното оборудване и техническите
средства, предназначени за обезпечаване на
водолазните спускания, работата на водолазите
под вода и изваждането им на повърхността
или за осигуряване на пребиваване под повишено налягане.
12. Време на водолазното спускане – времето от момента на потапянето под вода
(повишаване налягането в барокамерата) до
момента на връщането на водолаза в условията на нормалното налягане на околната
среда по режим на декомпресия или без него.
13. Декомпресия – процес на понижаване
на налягането на обкръжаващата водолаза
среда, съпровож дан от освобож даване на
организма на водолаза от разтворените в
него инертни компоненти на дихателния газ.
Декомпресията се провежда по режим, включващ скоростта за понижаване на налягането
(скоростта за издигане на повърхността) на
различни дълбочини, броя и дълбочината на
спирките, времето за задържане на спирките, реда за използването на газовите смеси
(газовете) и времето за тяхното дишане от
водолазите.
14. Дихателни газови смеси – въздух или
изкуствено приготвена газова смес, подходяща за дишане от водолаза на определена
дълбочина с определена продължителност.
15. Допуск до водолазни спускания – даването на ежегодно разрешение на служител от
МВР за участие във водолазни спускания и
медицинското им осигуряване при изпълнение
на служебни задачи.
16. Лечебна рекомпресия – процес на повторна компресия и декомпресия на водолазите
с цел лечение на професионални водолазни заболявания. Провежда се по специален режим.
17. Насищане (сатурация) – процес, придружен с компресиране на водолазите, при
който тъканите на организма им се насищат
с инертните компоненти на дихателния газ.
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18. Ненаситено водолазно спускане – водолазно спускане, при което тъканите на организма на водолаза не са напълно наситени
с инертните компоненти на дихателния газ.
Метод на водолазно спускане от условията на
нормално налягане с временно пребиваване
под вода или в хипербарна среда (налягане, поголямо от атмосферното) за време, по-малко
от необходимото за пълно насищане тъканите
на водолаза с инертни газове, и връщане в
същите условия по режим на декомпресия
(ако е необходимо).
19. Професионални водолазни заболявания – заболявания на водолазите, предизвикани от въздействието на вредните фактори
(особености) на водолазните спускания (повишено налягане).
20. Работни спускания – водолазни спускания под вода за изпълнение на водолазни
работи, тренировки за поддържане и усъвършенстване на професионалните навици, а
също водолазните спускания за осигуряване и
провеждане на учебния процес при обучение
по водолазна дейност.
21. Спусково-подемно устройство – конструкция с механизми, устройства, спусковоподемни въжета, прибори за управление и
контрол, осигуряваща спускането на дълбочина и обратен подем на водолазите.
22. Средства за обезпечаване на водолазните спускания – водолазна техника, осигу-
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ряваща водолазните спускания на водолаза,
пребиваването и работата на дълбочина,
излизането на повърхността и декомпресията
във водата или на повърхността в барокамера. Към тях се отнасят: водолазни трапове,
сп ускови, ходови, сигна лни и конт ролни
въжета, спусково-подемни устройства, водолазни барокамери, средства за снабдяване с газове, подводно осветление, свръзки,
телевизия, подводни средства за движение,
контролно-измервателни прибори, средства
за очистване, регенерация и утилизация на
дихателните газови смеси. Изискванията към
някои средства за обезпечаване са съгласно
приложение № 14.
23. Учебни спускания – водолазни спускания за придобиване на първоначална водолазна квалификация по програма за учебна
подготовка.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 58а от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 3

ВОДОЛАЗЕН ДНЕВНИК

Общо време на спускането,
ч., мин.

Забележка

9 10

Край на спускането, ч., мин.

Течение, м/сек

8

Време на работа на грунда,
ч., мин.

Температура на въздуха, 0С

7

Начало на спускането, ч., мин.

Температура на водата, 0С

6

Самочувствие преди спускане,
подпис на водолаза

Видимост, м

5

Резултат от разпита (медицинския
преглед) на водолаза преди спускане

Дълбочина, м

4

Подпис на водолаза, извършил работната проверка на оборудването,
апарата или барокамерата

Състояние на морето, бала

3

Налягане в бутилките, МРа

Място на спускане

2

Тип на оборудването, апарата или
барокамерата

Фамилия и инициали на водолаза

1

Грунд

Дата на спускането

На ...................................................................................................................................................................
Започнат на: ............................................
Завършен на: ...........................................

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОДОЛАЗНИЯ
ДНЕВНИК
1. Водолазният дневник е официален документ за записване на водолазните спускания и
подводната работа, изпълнявана от водолазите.
Записките в дневника служат с основание да се
изплаща парично възнаграждение за водолазната
работа и за попълване на личните книжки на
водолазите. Дневникът се завежда.
2. Записките в дневника се правят с мастило
или химикал ясно и четливо без изтривания.
Забранява се да се правят записи, отнасящи
се до водолазни спускания, на отделни листа
и тетрадки.
3. Правилното попълване на дневника се
проверява на не по-малко от три месеца от началниците на териториалните структури и звена
или от определено със заповед лице.
4. В графата „Дата на спускане“ се правят
записи за всеки ден на спусканията.
5. В графата „Фамилия и инициали на водолаза“ се записв ат фамилиите на спускащия се
и на осигуряващия водолаз.
6. В графата „Място на спускане“ се записва
наименованието на обекта или пункта, където
се провеждат водолазните работи.
7. В графата „Състояние на морето“ се записват баловете съгласно метеосводката или чрез
визуално определяне.
8. В графата „Дълбочина“ се записва дълбочината в м, измерена с лот или дълбокомер.
9. В графата „Видимост“ се записва видимостта
на работната дълбочина в м.
10. В графите „Температура на водата“ и „Температура на въздуха“ се записват температурите
на водата и въздуха, измерени с термометър.
11. В графата „Течение“ се записва скоростта
на подводното течен ие в м/сек.
12. В графата „Грунт“ се записва характерът
на дъното: к – камък, п – пясък, т – тиня, и т. н.
13. В графата „Тип на оборудването, апарата или барокамерата“ се записва типът на
оборудването (апарата), с което ще се спускат
работ ещият и осигуряващият водолаз, а също
типът на барокамерата, на която е направена
работна проверка.
14. В графата „Налягане в бутилките“ се записва фактическото нал ягане на въздуха (газовете)
в балоните на апарата преди спускането в МРа.
15. В графата „Подпис на водолаза, извършил
работната проверка на оборудването, апарата или
барокамерата“ се подписва водолазът, извършил
работната проверка на снаряженията и осигуряващите средс тва преди водолазното спускане.
16. В графата „Резултати от разпита (медицинския преглед) на водолаза преди спускането“
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се прави запис за допускането на водолаза към
спускане.
17. В графата „Самочувствие преди спускането,
подпис на водолаза“ се подписва спускащият се
водолаз непосредствено преди спускан ето.
18. В графата „Начало на спускането“ се записва времето на потапяне на водолаза във водата.
19. В графата „Време на работа на грунта“
се записва фактическото време на престояване
на водолаза на грунт (на зададената дълбочина).
20. В графата „Край на спускането“ се записва
времето на завършване на декомпресията независимо от способа за нейното провеждане (излизане
на водолаза на нормално атмосферно налягане).
21. В графата „Общо време на спускането“ се
записва времето в часове и минути от момента
на началото на спускането до завършване на
декомпресията на водолаза (излизане на водолаза
на нормално атмосферно налягане).
22. В графата „Забележка“ кратко се описват
характерът на работата или причините за неизпълнението на поставените задачи.
23. След завършване на спусканията всеки
календарен ден ръководителят на спускането се
подписва под фамилията на последния спуснал
се водолаз.

Приложение № 2
към чл. 17, т. 3
РАБОТН А ПРОВЕРК А Н А ВОДОЛ АЗНОТО
ОБОРУДВАНЕ
Работната проверка на водолазното оборудване се провежда в следния ред:
1. Външен оглед.
2. Проверка на работното налягане в бутилките.
3. Проверка херметичността на дихателния
автомат чрез вдишване при затворен вентил.
4. Контролно дишане – 2 – 3 вдишвания за
проверяване действието на дихателния автомат
и качеството на въздуха.
5. Проверка на изправността, херметичността
на баластната жилетка и шланговете към нея.
6. Оглед на водолазната маска.
7. Оглед и проверка на функционирането на
баластния колан и безопасната му тока.
8. Прогонване на коланите на апарата.
9. Оглед на плавниците и ножа.
10. Проверка целостта на уплътнителите и
функционирането на циповете и клапаните на
сухите хидрокостюми.
11. Оглед и проверка на функционирането на
всички допълнителни приспособления (фенер,
телефон, сигнален буй и др.).
12. Проверка херметичността на шланга и
клапаните (при апарат тип „наргиле“).
13. Проверка за херметичност чрез потапяне
във вода.
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Приложение № 3
към чл. 17, т. 4
Сигнали, използвани за управление на водолази
Средства за свръзка между леководолазите
Леководолазен ръчен семафор

Ръката е вдигната горе с длан напред
– Внимание!
– Стой!
– Чакай!

С показалеца сочи себе си

– Аз
– На мен

С показалеца сочиш този, към когото искаш да се обърнеш
– Ти
– На теб
– Вие

Неколкократно посочваш този (натам), към когото (накъдето) искаш да привлечеш
вниманието
– Той – те
– На него
– Там

Ръката, свита в лакътя, на височина на главата, дланта, обърната към лицето, с
пръстите нагоре се задвижва неколкократно напред-назад
– Ела – елате!
– Приближи се!
– По-близо!
С палеца неколкократно посочваш към дъното
– Спускам се (спусни
се, спуснете се!)
С палец неколкократно посочваш към повърхността
– Изплувам
(изплувай, изплувайте)

С Т Р.
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А. Разпоредителни сигнали

Ръката с длан надолу се задвижва неколкократно вляво и вдясно
– Оставам (остани,
останете) на това ниво
– Чакай (чакайте) тук

Ръката с длан в странично положение се задвижва неколкократно нагоре-надолу

– Движа се (тръгвам,
тръгни, тръгнете) в
тази посока

Ръката, свита в лакътя с длан нагоре, извършва няколко кръгови движения
– По-бързо!
– Не изоставай!
– Продължавай!

Ръката, свита в лакътя с длан надолу, се задвижва неколкократно надолу-нагоре
– По-бавно!
– По-леко!

Ръката с длан напред и събрани във вид на „О“ палец и показалец се повдига, свита
в лакътя, на височина на главата
–
–
–
–
–

Да (Разрешавам!)
Добре (Разбрах)
Изпълних задачата
Как се чувстваш?
Всичко е наред

Ръката, свита в лакътя с показалец, сочещ нагоре, се задвижва неколкократно
вляво-вдясно
–
–
–
–

Не! (Недей!)
Не разрешавам!
Не мога
Не е добре
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Ръката в юмрук е свита в лакътя, дланта е обърната към лицето със сочещ към
повърхността палец и среден пръст
– Не разбрах сигнала
– Повтори!
– Застанете по двойки!
– Къде е партньорът
ти?

Ръката в юмрук е свита в лакътя, дланта е обърната напред с разтворени широко
палец и среден пръст
– Не пипай!
– Опасно!

Ръката е свита в лакътя на височина на гърдите, дланта е обърната към тялото с
пръсти настрани. Задвижва се неколкократно напред-назад
– Отдръпни се!
– По-назад!
– По-далеч!

Ръката е опъната напред с длан нагоре. Широко разтворените пръсти се свиват
неколкократно в юмрук
–
–
–
Б.

Дай!
Вземи!
Хвани!
Сигнали на действията за сигурност

Главата неколкократно се разклаща към лявото и дясното рамо

– Изгони въздуха от
ушите (напълни ушите
с вода)!

Ръцете в юмрук с разтворени палци и длани напред на височина на лицето извършват неколкократни движения към носа
– Изравни
то!

налягане-
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С показалеца сочиш неколкократно маската си

Изравни налягането в маската!

Ръката, свита в лакътя, с длан надолу на височина на маската се задвижва неколкократно вляво-вдясно
– Продухай маската!

При хванат с дясната ръка автомат се извършват неколкократни движения на главата наляво
– Продухай шланговете!

Ръката в юмрук, свита в лакътя с длан напред на височината на главата, се повдига
неколкократно нагоре, като при движението нагоре пръстите се разтварят широко,
а при връщането се свиват в юмрук
– Изплувам
(изплувай, изплувайте) аварийно

Ръката с длан, поставена на гърдите, се задвижва неколкократно напред-назад

– Не задържай дишането!
– Дишай дълбоко!

Ръката с показалец, сочещ нагоре, на височина на главата се задвижва неколкократно нагоре-надолу
– Включи се на шнорхел

Ръцете зад главата с длани една към друга се задвижват неколкократно напред,
надолу и обратно
– Разоръжи се!
– Подмени апарата си
с резервния!
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Ръцете на височината на лицето с длани една към друга се задвижват неколкократно напред-назад
– Следвай ме по
двойки!

Ръцете пред корема с показалци един към друг се задвижват неколкократно кръгово
– Смяна!
– Разменете местата
си!

С показалеца сочиш неколкократно ухото си

– Как
изравняваш
(имаш ли затруднения
при изравняването)?

С едната ръка сочиш ухото си, а с другата подаваш сигнала „не мога“

– Не мога да изравня
с това ухо

Ръката в юмрук, свита в лакътя, на височината на пояса, с длан напред се задвижва неколкократно надолу, като пръстите се разтварят широко, а при връщането се
свиват в юмрук
– Пусни!
– Изтървах
– Изгубих

Ръката с показалец, сочещ напред, извършва кръгово движение от рамото

– Търси!
– Ще търся
– Ще търсим
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Ръцете с широко разтворени палци и показалци се събират една до друга пред
корема
– Намерих го
– Намерих нещо интересно

Ръката, вдигната горе с длан напред, се задвижва напред до хоризонтално положение – еднократно или многократно
– Прави (изпълнявай)!
– Помогни ми (помогни му)!
В. Сигнали, показващи физиологичното състояние на леководолаза

Ръцете са кръстосани с поставени на раменете длани

– Студено ми е!
– Студено ли ти е?
Ръката е полусвита, с разтворени пръсти, дланта, сочеща нагоре, е повдигната на
височина на рамото
– Уморен съм!
– Уморен ли си?
– Уморен е!

Ръката в юмрук е опъната напред с длан надолу
– Лошо ми е!
– Лошо ли ти е?
– Лошо му е!
Ръката в юмрук, с изпънати показалец и среден пръст, повдигната на височината
на главата, извършва кръгови движения от лакътя
– Вие ми се свят!
– Опиянен съм!
– Опиянен е!
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Ръката в юмрук, опъната напред, с длан надолу, се задвижва вляво-вдясно

– Тревога!
– Помощ!
– Незабавно при мен!
Г. Сигнали, показващи техническото състояние на оборудването
Ръката е в юмрук, свита в лакътя, на височина на главата

– Имам по-малко от
30 атмосфери!
– Отворих резервата!
– На резервен въздух
съм!
Ръката в юмрук, свита в лакътя, на височина на главата, се завърта неколкократно наляво-надясно
– Не мога да отворя
резервата.
– Апаратът подава помалко въздух.
Ръката с разтворени пръсти, с длан надолу и изпъната напред, се завърта неколкократно наляво-надясно
– Имам малка техническа неизправност.
– Долу-горе.

С палеца сочиш неколкократно устата си
– Апаратът ми подава
вода.

Ръката пред лицето с разтворен палец и показалец се задвижва напред-назад така,
че с показалеца да сочиш партньора си, а с палеца устата си
– Нямам въздух, дай
ми от твоя!
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34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Д. Сигнали за ориентиране

С показалеца посочваш неколкократно китката на другата си ръка, която е с длан
надолу
– Колко е часът?
– Колко минути остават?
– Времето изтича!

Извършваш хоризонтално движение наляво-надясно с едната ръка над китката на
другата. Дланите са обърнати надолу
– Каква е дълбочината?
– На каква дълбочина?
– Достигнахме дълбочината.

Ръката е свита в лакътя на височината на гърдите с длан нагоре. Пръстите неколкократно се свиват до допиране един към друг и се разтварят широко
– Какво става?
– Какво е това?

Ръката в юмрук, с разтворен палец, с длан нагоре, свита в лакътя, на височина на
гърдите се завърта неколкократно наляво-надясно от китката
–
–
–
–

Накъде?
Кой?
Къде?
Къде е?

С показалеца посочваш неколкократно манометъра на апарата си

– Провери
остатъчното налягане!
– Имаш ли въздух?

Двете ръце с длани една към друга се вдигат пред раменете

– Колко?
– Какъв?
– На какво разстояние?
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Ръцете на височина на раменете, с длани една към друга, се разтварят широко
встрани
– Много (голям)
– Далеч (по-далече)

Ръцете с височина на раменете, с длани една към друга, от широко разтворени се
приближават и задържат близо една до друга

– Малко (малък)
– Близо (по-близо)
Е. Сигнали на работните действия

След кръгово движение ръцете, които са в юмрук пред корема, се разтварят встрани. Движението се повтаря неколкократно
– Вържи!
– Развържи!
– Скъсай!

Ръката, свита в лакътя, на височина на корема, с изпъната странично длан, се задвижва неколкократно напред-назад
– Отрежи!
– Раздели!

Изнесената пред корема ръка, с длан надолу и полусвити пръсти, се завърта неколкократно вляво и вдясно от китката
– Затегни (охлаби)!

Изнесената напред и с длан нагоре ръка се завърта неколкократно до положение с
длан надолу

– Обърни!

Обърнатите надолу ръце с полусвити пръсти и длани една към друга се повдигат
неколкократно нагоре на височина на гърдите

– Повдигни!
– Носи!
– Пренеси!
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Ръката, свита в лакътя, на височина на главата, с длан напред и полусвити пръсти,
се придвижва неколкократно надолу до рамото

– Почисти!
– Изрови!
– Оголи!

Ръцете в юмрук, изнесени встрани надолу (едната по-напред), и с длани една към
друга се задвижват едновременно до корема
– Тегли!
– Дръпни!
– Извлечи!

Ръцете, изпънати и кръстосани долу, с длани към тялото неколкократно се разтварят
встрани и отново се кръстосват
– Край!
– Завърших!
– Достатъчно!
УСЛОВНИ СИГНАЛИ, ПОДАВАНИ ЧРЕЗ ВЪЖЕ
Сигнал
.
. .
. . .
. . . .
_
__
_____
_____
.. . .-.

От осигуряващия
Как се чувстваш?
Провери налягането!
Изплувай!
Изтегляме те аварийно!
Стой! Остани на тази дълбочина!
Продължавай в същата посока!
Спускаме втори водолаз.

Сигнал
.
. .
. . .
. . . .
_
__
_____

От леководолаза
Чувствам се добре. На дъното съм.
Налягането достатъчно.
Изплувам.
Тревога – изтеглете ме!
Стой – прекрати спускането!
Продължете спускането!
Изпратете втори водолаз!

Завий надясно!
.Спуснете инструментите!
Завий наляво!
. . Изтеглете инструментите!
Тръгни в обратна посока!
.-.
На резервен въздух съм.
Приближи се до лодката! Върни се
- . . - . . Изпълних задачата.
обратно!
_________________________
Забележки: 1. Късото рязко дръпване на въжето отговаря на точка, а мекото и продължително – на тире.
2. Всеки получен сигнал се повтаря от получателя в уверение на това, че сигналът е получен
и разбран правилно (изключение прави сигналът тревога, който се изпълнява незабавно).
ЗВУКОВА И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ
Значение на сигнала
Сигнали, подавани
Отговор от повърхността,
със звук или светлина
ответно действие
Добре ли си? Добре съм?
Едно
Също
Продължавай!
Две
Също
Стоп!
Три
Също
Изплувай! Изплувам.
Четири
Също
Авариен. Искам помощ.
Четири и повече
Осигурителят се отправя по най-бързия начин към сигнализиращия
Забележка. От повърхността звуковият сигнал се подава с чукане върху метален предмет, а под водата – с
чукане с дръжката на водолазния нож върху дихателната бутилка.
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Приложение № 4
към чл. 23, ал. 3
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК НА
.........................................................
.........................................................
........................................... 20 ..... г.
Гр. ..................................................
П Р О Т О К О Л
НА ВОДОЛАЗНА КВАЛИФИКАЦИОННА КОМИСИЯ
на ..................................................................................................................
I. Днес, .............................г., в изпълнение на заповед .............................. ВКК в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И ЧЛЕНОВЕ:

..............................................................................
1. ..........................................................................
2. ........................................................................,
проведе изпит по водолазно дело и водолазна медицина в съответствие с разпоредбите на Инструкция № 8121з-33 от 10.01.2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на
вътрешните работи.
Резултатите от изпита са:
№

Фамилия, име

Водолазно
оборудване

Нормативна база
за водолазна дейност в МВР

Водолазна
медицина

Практически
спускания под
вода

1

2

3

4

5

6

II. От показаните знания и умения ВКК
ПРЕДЛАГА:
1. Да бъде присвоена/потвърдена водолазна квалификация със записване в личната книжка на
водолаза:
1.1. .........................................................	 – 	к валификация „.........................................“
1.2. ......................................................... – квалификация „.........................................“
1.3. .........................................................	 – 	к валификация „.........................................“
2. Да бъдат лишени/понижени в квалификация следните служители:
2.1. ......................................................... – квалификация „.........................................“
2.2. ......................................................... – квалификация „.........................................“
2.3 .........................................................	 – квалификация „.........................................“

............................ 20.... г.
Гр. ................................

Председател на ВКК: .............................
Членове на ВКК: 1. ................................
2. ...............................

Приложение № 5
към чл. 41, т. 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
от .....................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
........................................... ..........................................................................................................................................
(длъжност на служителя)
...............................................................................................................................................................................
(териториално звено: РСПБЗН .... към РДПБЗН – ....... ; РСПБЗН .... към СДПБЗН; БГПК към РДГП; СОБТ и т.н.)
ЕГН
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Телефони: служебен ....................................................................................................................................
мобилен ....................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М:
Съгласен съм доброволно да участвам в провеждането на водолазна дейност през периода от
................ 20......... г. до ................ 20......... г.
Известни са ми рисковете за здравето и живота, които поемам при изпълнение на служебни задачи
под вода, както и възможните последствия от това.
Физически и психически съм готов да участвам във водолазни спускания и тяхното осигуряване.
.................20..... г.							

Подпис: ...............................

Приложение № 6
към чл. 45, т. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК НА
.........................................................
.........................................................
.............................................20..... г.
Гр. ...................................................
П Л А Н
за провеждане на водолазни спускания с водолази от ............................................. на ................20.... г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
№

Цел: ............................................................................................................................................................
Място: ........................................................................................................................................................
Дълбочина на спускането: ......................................................................................................................
Осигуряващо плавателно средство: ...................................................................................................... .
Дежурен автомобил: ................................................................................................................................
Медицинско осигуряване: .......................................................................................................................
Разчет на участниците (водолази и осигуряващи): ............................................................................
Длъжностни лица

Вариант, време
от ..........ч. до .............ч.
Име и фамилия

Задачи

Подпис

Спускащи се водолази:
Старши на водолазна група:
Работещ водолаз:
Осигуряващ водолаз:
Осигуряващ водолазното спускане:
Други длъжностни лица:
..............................................
Изисквания за безопасност и здраве при изпълнение на ..............................................................................:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Декларирам, че съм запознат с изискванията за безопасност и здраве съгласно:
1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
№

Имена на участниците във водолазното спускане

....................................... 20..... г.
Гр. .............................................

Дата и подпис

Ръководител на водолазното спускане: ...........................
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Приложение № 7
към чл. 70, ал. 1
ДЕКОМПРЕСИОННИ ТАБЛИЦИ
Общи правила за ползване на таблиците:
Декомпресионните режими не важат за водоеми, чиято повърхност е разположена на повече
от 2500 м надморска височина.
Таблици 3, 4 и 5 важат за спускания във
водоеми, чиято повърхност е разположена на
не повече от 2500 м надморска височина. Стойностите, отчетени в тях, се прилагат по един и
същи начин към таблици 1 и 2.
Сборът от времената на всички последователни спускания (включит елно декомпресионните
времена) не трябва да надвишава 210 минути.
Посоченият начин за ползване на декомпресионните таблици е валиден при нормални условия
на водолазното спускане – отсъствие на течение,
нормален температурен комфорт, слабо до средно
физическо натоварване.
В случаите, когато условията са утежнени, са
в сила следните правила:
1. За декомпресия се ползва режимът за следващото таблично време (с един ред по-надолу от
използваното при нормални условия).
Пример: Водолаз извършва спускане на дълбочина 24 метра с „дънно време“ 35 минути.
При връщане към спусковото въже попада на
насрещно течение и извършва усилена работа за
преодоляв ането му.
При нормални условия би трябвало да извърши декомпресия с продължителност 4 минути
на дълбочина 3 метра. В случая обаче се ползва
следващото таблично време – 40 минути. За него
се изисква декомпресия от 8 минути на дълбочина 3 метра.
2. След като е извършено спускане в утежнени
условия, не се допуска друго водолазно спускане
в продължение на следващите 24 часа.
Правила за ползване на таблици 1 и 2:
Скоростта на изплуване за таблици 1 и 2 е
10 м/мин.
Таблица 1 важи за спускания във водоеми,
чиято повърхност е разположена на не повече от
700 м надморска височина. На 3 м задължително
се прави обезопасителен престой от 1 мин. независимо от другите условия на режима.
Таблица 2 важи за спускания във водоеми,
чиято повърхност е разположена между 700 и 2500
м надморска височина. На 2 м задължително се
прави обезопасителен престой от 1 мин. независимо от другите условия на режима.
В най-лявата колона се намират дълбочините
(D) за спускане в метри, във втората колона са
представени времената в минути на всяка от
дълбочините (t). Ако планираните дълбочина и
престой не съответстват на табличните, вземат
се по-големите значения от таблицата.
В колоните „d“ се намира времето за престой
на всяко декомпресионно стъпало в минути. Всяка
колона означава стъпало на дълбочината, изпи
сана над колоната (d). Когато колоната е празна,
стъпалото се пропуска. В противен случай на
тази дълбочина се прави престой в продължение
на посоченото време.
В последната колона вдясно се намират буквените означения (индекси) на остатъчния азот
(OA) след приключване на спускането. Служат за
определяне на остатъчния азот преди извършване
на следващото спускане.
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Пример: Извършва се спускане в морето на
дълбочина 28 метра с престой 26 минути.
Прилага се декомпресията за таблична дълбочина 30 метра и престой 30 минути от таблица 1.
Трябва да се извърши декомп ресия 2 минути на
6 метра и 7 минути на 3 метра. OA = F.
Правила за ползване на Таблица 3:
В Таблица 3 се намират буквените означения
(индекси) на остатъчния азот (OA) в края на
предходното спускане и в началото на следващото
спускане, както и интервалите в минути между
края на предходното спуск ане и началото на
следващото спускане. Вертикалната колона вдясно, означена с „0“, показва времето в часове от
края на предходното до началото на следващото
спускане. След изтичане на това време следващото спускане се смята за първо. Означената
със самолет колона показва времето в часове
от края на спускането, забранено за полети с
пътнически самолети.
Пример: От Таблица 1 отчитаме OA = F за
предходното спускане.
Избира се съответното означение от разположената в диагонал редица. Водоравно се търси
число, показващо интервала в минути между края
на първото и началото на второто спускане. Ако
действителната продължителност на интервала
не съотв етства на означените стойности, взема
се по-малката таблична стойност. Ако действителното времетраене на интервала е 60 минути,
приемаме таблична стойност 45 минути. Отвесно
надолу от тази стойност се намира нов индекс
OA = С, показващ наситеността на организма с
азот в началото на следващото спускане. Времето
за пълно разсищане на организма от остатъчния
азот е 8 часа, а полет с пътнически самолет може
да се извърши не по-рано от 4 часа след края
на спускането.
Правила за ползване на Таблица 4:
В Таблица 4 се търси допълнително време,
което се прибавя към действителното време на
следващото водолазно спускане, за да се получи
фиктивно време. С дълбочината на второто спускане и фиктивното време се планира декомпресията
в таблици 1 или 2. В първия ред на таблицата
са дадени планираните за следващото спускане
дълбочини. В първата колона се намират индек
сите OA на остатъчния азот преди следващото
спускане (отчитат се от Таблица 3). Времената в
таблицата са дадени в минути.
Пример: Дълбочина на следващо спускане
27 метра и продължителност (дънно време) 15
минути. OA преди спускането е С (от Таблица 3).
От Таблица 4 намираме допълнителното време
в минути в клетката, в която се пресичат колона „27“ и ред „С“ – стойността е 18 мин. Преди
да използваме таблици 1 или 2, прибавяме към
планираното време отчетеното от Таблица 4, т.е.
15 + 18 = 33 мин. В Таблица 1 за дълбочина 27
метра и дънно време 33 минути при таблично
време 35 мин. времето за декомпресия е 10 минути на дълбочина 3 метра. OA = F.
Правила за ползване на Таблица 5:
В таблицата са представени времената в часове и минути след последното спускане, преди
които не трябва да се предприема изкачване на
височина. Очевидно преди да е изминал един
час след последното спускане, не се предприема
никакво изкачване. Не трябва да се предприемат
изкачв ания на височини, по-големи от посочените за съответния остатъчен азот (OA), от края
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на последното спускане, преди да са отминали
времената за съответната височина. Тези времена
трябва да са отминали, преди изкачването да е
започнало. Таблица 5 не важи за полети с пътнически самолети, чийто салон е относително
херметизиран. За откриване на интервалите преди
такива полети се използва Таблица 3.
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Пример: Завършено е спускане, в края на което
OA = F. Предстои изкачване на възвишение с
височина 3500 метра.
От Таблица 5 в колона F се търси времето
срещу височина 3500 м. То е 1:30. Изкачването
може да започне едва след като са измин али
1 час и 30 минути.

Таблица 1. Времена (мин.) за декомпресия при спускане във водоеми с повърхност на не повече от
700 м надморска височина.

D
t
м мин
125
12 140
150
75
80
15
90
100
110
120
51
60
18
70
80
90
35
40
21
50
60
70
80
25
30
35
24
40
50
60
70
20
30
35
27
40
45
50
55
60

6

d, м
3

3

4
10

2
3
6
8
10

1
5
8
1
3
7
12
17
20
1
5
11
18
24
1
2
8
16
25
29
1
2
4
8
17
24
30
1
5
10
13
18
22
27
30

OA
G
H
H
G
G
G
G
H
H
F
F
G
G
H
Е
Е
F
G
G
H
Е
Е
F
F
G
G
H
Е
F
F
G
G
G
G
H

D t
м мин
17
20
25
30
30
35
40
45
50
14
20
25
33
30
35
40
45
50
12
15
20
25
36 30
35
40
45
10
15
20
39 25
30
35
40
9
12
15
18
42
21
24
27
30
33
36

d, м
OA
12 9 6 3
1 D
2 D
5 Е
2 7 F
3 14 G
5 17 G
9 23 G
2 10 28 G
1 D
4 Е
2 7 F
4 11 G
6 17 G
2 8 23 G
4 11 28 G
5 15 31 H
1 D
3 D
2 5 Е
2 4 9 FG
5 15
2 8 23 G
5 10 28 G
7 15 31 H
1 D
4 Е
3 7 F
2 4 12 G
3 7 18 G
5 9 28 G
2 6 15 29 H
1 D
4 D
1 5 Е
4 6 F
2 4 10 F
3 6 16 G
4 7 19 G
2 4 9 25 G
2 6 12 29 G
2 7 15 32 H

D
t
м мин

45

48

51

54

57

60

9
12
15
18
21
24
27
30
9
12
15
18
21
24
27
30
9
12
15
18
21
24
27
30
9
12
15
18
21
24
27
9
12
15
18
21
24
9
12
15
18
21

d, м
OA
15 12 9 6 3

2
3
4
2 4
3 6

3
4
5
6
9
10

1

3
4
2 4
4 5
4 6

,2
4
4
6
7
10
13

3

3
4
5
4

2
4
4
5
6
8

2
3

1
4
4
5

1
3
3
4
5
7

2
3

1
3
3
4

2
4
4
6
9

3

3
2 4
4 5
4 5

,

Забележка. Скорост на изплуване: 10 м/мин. Обезопасителен престой: 1 мин. на 3 метра.
D – дълбочина; t – престой; d – стъпало; OA – индекс на остатъчния азот.

3
4
5
7
9
13
16
1
4
4
6
9
12
15
2
4
5
7
10
12
4
5
5
6
11

2
5
5
9
13
18
22
27
3
5
6
10
16
22
26
30
4
6
8
13
18
24
28
32
5
6
10
17
21
27
31
5
8
11
18
24
29
5
9
14
22
27

Е
Е
Е
F
G
G
G
G
Е
Е
F
F
G
G
G
H
Е
Е
F
F
G
G
G
H
Е
Е
F
G
G
G
H
Е
Е
F
G
G
H
Е
F
F
G
G
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Таблица 2. Времена (мин) за декомпресия при спускане във водоеми с повърхност в границите
701 – 2500 м надморска височина.

DT
м мин
9
12
15

18

d, м OA
4 2

D
M

t
d. м
мин 9 6

238
99
110
120
62
70
80
90
44
50
60

1
1
4
8
1
4
10
15
1
4
11

G
G
G
G
F
G
G
G
F
F
G

24

70
80
90
30
35
40
45
50
55
60
65
70

19
23
25
1
2
5
9
13
17
20
22
23

G
H
H
Е
F
F
G
G
G
G
G
G

22
30
35
40
45
50
55
18
20
25
30
35
40
45
15
20
25
30
35
40
45
12
15
20
25
30
35
40
10
15
20
25
30
35

21

4
8

1
3
5
8
11

27

30

33

36

4

2
4
7
1 10

1
2

2
4
6
9

2
1 4
2 7
1 5 10
2 6 12
2
2 3
1 3 6
2 4 9
3 6 12
1
1 3
3 3
4 6

1
3
5
8
12

2
1
3
7
11
16
19
21
1
2
4
7
11
16
20
1
3
6
11
15
20
23
1
2
4
9
14
20
23
1
3
6
12
19
23

OA
F
F
F
G
G
G
G
D
Е
F
F
G
G
G
D
Е
F
G
G
G
G
D
Е
F
G
G
G
G
D
Е
F
G
G
G

D
M

39

42

45

48

51

54

t
d, м
OA
мин 12 9 6 4 2
9
12
15
18
21
24
27
30
8
12
15
18
21
24
27
30
9
12
15
18
21
24
9
12
15
18
21
6
9
12
15
18
21
6
9
12
15
18

2
2 3
3 4
2 3 6
4 4 8
1 4 6 11

3
4
15
36

1
1 3
3 4
3 5
4 7
5 9
6 13

3
2 3 3
3 4
4 4 7
2 4 5 10
1
1 3
2 2 4
4 5 5
24 4 9
1
3
24
44

1 1
2 3
3 4
4 7
6 11
1 3

2 3
14 4
34 5

3
6
9

1
3
4
7
10
15
18
21
1
4
5
8
13
18
21
24
3
3
6
11
16
21
4
4
9
14
19
2
3
5
11
17
21
2
3
7
13
19

D
Е
Е
F
G
G
G
G
D
Е
F
F
G
G
G
G
D
Е
F
F
G
0
Е
F
G
G
G
Е
F
F
G
G
G
D
F
F
G
G

Забележка. Скорост на изплуване – 10 м/мин. Обезопасителен престой – 1 мин. на 2 метра.
D – дълбочина; t – престой; d – стъпало; OA – индекс на остатъчния азот.
Таблица 3. Определяне на индекса на остатъчния азот (OA) в началото на следващо спускане.
ОА в края на предходното спускане

H
H

G
50
G

F
25
65
F

E
20
45
95
E

D
10
30
60
130
D

C
10
15
45
75
180
C

B
10
15
25
75
100
240
B

A
20
25
30
45
90
130
340
A

„0“
2
2
3
3
3
4
5
7
час

ОА преди началото на следващото спускане.
Забележка. Важи за водоеми, чиято повърхност е на не повече от 2500 м надморска височина.

2
2
3
3
3
4
5
7
час
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42

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

Таблица 4. Определяне на допълнителното дънно време в минути за планиране на следващото
спускане
OA
А

9
25

12
19

15
16

18
14

21
12

24
11

27
10

В

37

25

20

17

15

13

С

55

37

29

25

22

20

D

81

57

41

33

28

Е

105

82

59

44

37

F

130

111

88

68

G

154

137

115

91

30

33

36

39

9

8

7

12

11

10

9

18

16

14

12

24

21

19

17

15

30

26

23

21

19

53

42

35

30

27

72

57

47

40

35

42
7

45

48

51

54

57

6

6

6

5

5

5

8

7

7

6

5

5

5

11

10

9

8

7

7

6

14

13

11

10

9

9

8

17

16

14

13

12

11

10

24

21

19

17

16

15

14

13

31

27

25

23

21

20

19

18

Забележка. Важи за водоеми, чиято повърхност е на не повече от 2500 м надморска височина.
Таблица 5. Определяне на интервал (в ч:мин.) преди изкачване на височини

Надморска височина, м

OA в края на спускането
A – D

Е

F

G

Н

2500

1:00

1:00

1:00

1:00

2:00

3000

1:00

1:00

1:00

1:30

3:30

3500

1:00

1:00

1:30

3:30

5:30

4000
1:00
1:30
3:00
5:00
7:00
Забележка. Важи за водоеми, чиято повърхност е на не повече от 2500 м надморска височина. За полети
с пътнически самолет важи Таблица 3.

Приложение № 8
към чл. 75, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
І. Формулярни данни
Лична
водолазна книжка
на

1. Име и презиме – ...................................................................
2. Фамилия – ........................................................................
3. Година на раждане – ......................................................
ЕГН ....................................................................................

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

4. Образование – .................................................................
5. Дата на завършване на първоначалния водолазен
курс – ..................
6. Установена начална дълбочина на спускане под
вода – ...................... метра.
Директор (командир) на: .........................
................................../............................/
Кръвна група ...............
Rh-фактор .....................

Започната на .........................
ІІ. Разрешена дълбочина на слизане
ІІІ. Преминаване на специално обучение
• В одолазно дело –
Година
Дълбочина, м
Подпис
от ........................ до ............................................................
• А варийно-спасителни и съдоподемни устройства –
двадесет метра
от ................................................ до ...................................
• Подводно-технически работи –
от .................................................. до .................................
• Практическа работа под водата –
от .................................................. до ....................................
• Морска практика и корабно устройство –
от ........................................... до ..........................................

БРОЙ 8
Година

ДЪРЖАВЕН
Дълбочина, м

Подпис

ВЕСТНИК
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• Х
 игиена на водолазния труд –
от ............................................... до ....................................
• В одолазна техника
– о т .............................................. до ......................................
• В одолазни болести –
от ......................................... до ..........................................
• ...............................................................................................
– от .......................................... до ......................................
• ...............................................................................................
– от .......................................... до ......................................
• ...............................................................................................
– от .......................................... до ......................................
• ...............................................................................................
– от .......................................... до ......................................
• ...............................................................................................
– от .......................................... до ......................................

ІV. Квалификация
1. Присвоена степен/квалификация ............
.................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
2. Присвоена степен/квалификация ............
.................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
3. Присвоена степен/квалификация ............
.................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
4. Присвоена степен/квалификация ............
.................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
5. Присвоена степен/квалификация ............
.................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/

6. Присвоена степен/квалификация ..............................
.................................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
7. Присвоена степен/квалификация ..............................
..................................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
8. Присвоена степен/квалификация ..............................
..................................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
9. Присвоена степен/квалификация ..............................
....................................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
10. Присвоена степен/квалификация ............................
....................................................................................................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/

Пренос на отработени часове от други водолазни книжки

Характеристика на работата за ............г.

........................................
Директор (командир) на: ............................................
................./.................../

Характер на работата:
• Спасителна

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

1. Количество отработени часове, потвърдени с
документи

• Съдоподемна

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

Година Часове
(брой)

• Подводно-техническа .............................

Характер, номер и
дата на документа
вод. дневник № .......

Мед. освидетелстване №....

• Взривна

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

• Подводно рязане и
заваряване
.............................
• Подводна тактическа .............................
• .......................................................................
С какво водолазно оборудване е извършена работата:
• Вентилируем апарат .............................
• Кислороден апарат

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

• Леководолазен спор- .............................
тен апарат

С Т Р.
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Мед. освидетелстване № ....
Особености:
Забележки: ......................................................
..........................................................................
Директор (командир) на: .........................
......................................./............................/

Характеристика на работата за .................. г.
Отчет на водолазната работа през ................. г.

• Спасителна

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

• Съдоподемна

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

Януари

• Подводно-техническа

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

Февруари

• Взривна

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

Март

• Подводно рязане и заваряване ....................

Април

• Подводна тактическа

Май

• ........................................................

Юни

• .........................................................

Юли

С какво водолазно оборудване е извършена
работата:

Август

• Вентилируем апарат

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

Септември

• Кислороден апарат

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

Октомври

• Леководолазен спортен апарат ....................

Ноември

• .........................................................

Месец

Време за предстой на водолаза под вода

Характер на работата:

10 м 20 м 30 м всичко

подпис

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

Декември
Всичко отработени часове под водата
за .............. г.
Словом: ..............................................................

Особености:
Забележки: ............................................................
.................................................................................
.................................................................................

Директор (командир) на: .........................
Директор (командир) на: .........................
........................................../............................/
........................................../............................/
Правила за водене на Личната водолазна книжка:
1. Л ичната водолазна книжка се издава на всеки водолаз след получаване на първоначална категория и отразява неговата годност за водолазна работа, водолазна категория, характеристика и
отчет за неговата водолазна работа.
2. Разделите за обучение, квалификация и характера на работата се попълват от ръководителя на
водолазната дейност и се заверява от началниците на териториалните структурни звена.
3. К нижката се съхранява от ръководителя на водолазната дейност.
4. При напускане/преместване личната водолазна книжка се предоставя на водолаза заверена.

Приложение № 9
към чл. 100

СПИСЪК
с минималните изисквания за екипировка, специално облекло и оборудване за водолази
1. Минимално лично водолазно оборудване
№
1.
2.
3.

Плавници
Маска
Шнорхел

Имущество

Количество
1 чифт
1 брой
1 брой

4.

Водолазен колан

1 брой

Забележка

Катарама с възможност за бързо откопчаване

БРОЙ 8
№
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

ДЪРЖАВЕН
Имущество

Тежести
Водолазен нож
Водолазен костюм – мокър
Водолазен костюм – сух
Бельо за мокър
костюм
Бельо за сух костюм
Декомпенсаторна
жилетка
Водолазна бутилка
Водолазен автомат
Конзола с дълбокомер, компас
и манометър
Водолазен сак
Обозначителен буй
Сигнално въже
Херметизирана
водолазна раница (за СОБТ)

19. Водолазен фенер

ВЕСТНИК

Количество
1 комплект
1 брой
1 комплект
1 комплект
1 комплект

С Т Р. 4 5
Забележка

Общо тегло 20 кг
Костюм от две части, боне, боти и ръка- вици
Костюм с боти, боне и зимни ръкавици

1 комплект
1 брой
1 брой
1 комплект
1 брой
1 броя
1 брой
1 брой

15 литра с двоен кран
Два основни автомата, два редуктора

С дължина 25 м

1 брой
1 брой

20. Автономна тактическа водолазна система (АТВС) със затворен цикъл на действие LAR VІІ
COMBI (За СОБТ)
2. Оборудване за водолазната група
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Имущество
Компресор, високо налягане
Надувна лодка, 6-местна
Извънбордови двигател за надувната лодка
Спасителни жилетки
Рейдово оборудване
Въжета
Спасителни жилетки
Подводна камера
Помпа за кислород
Телескопичен прът
Алпийска стълба
Навигационен панел с подводен
компас, дълбокомер и водолазен
хронометър

Количество
1 брой
2 броя

Забележка
С колесар

2 броя
6 броя
1 коплект
2 броя
10 броя
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой

По 5 бр. буйове, котви и котвени въжета
По 40 м всяко

2 броя

Приложение № 10
към чл. 123, ал. 2
ДНЕВНИК ЗА ОТЧЕТ НА АНАЛИЗИТЕ НА КАС 40 %
на ......................................................................................................................................
Започнат на: ..........................................
Завършен на: ........................................
№

Дата на изготвяне на КАС 40 %

Първа проба при изготвяне

Втора проба

Трета проба

С Т Р.
№

46
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Дата на изготвяне на КАС 40 %
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Първа проба при изготвяне

Втора проба

Трета проба

Забележка. Проби за анализ на 40 % КАС се вземат отделно за всяка бутилка. Първият анализ на 40 %
КАС се извършва 2 – 3 часа след нейното приготвяне. Съдържанието на кислорода в 40 % КАС трябва да е
(40±1 %). Вторият анализ се взема след едно денонощие. Сместа се счита годна за спускане, ако повторният
анализ се разл ичава от резултатите на предния анализ с не повече от 0,5 %. Третият (контролен) анализ
на сместа се извършва преди пълненето на газовите бутилки на водолазните апарати.

Приложение № 11
към чл. 127

При пропусната декомпресия водолазът се лекува, както следва:
I. При аварийно изплуване с пропусната декомпресия на спирка от 6 метра или 3 метра:
1. Ако водолазът се чувства добре и може да се върне на дълбочината на спирката в рамките на
1 минута, може да завърши пропуснатата декомпресия, като увеличи времето за престой на спирката,
от която е пропуснал с 1 минута.
2. Ако престоят на повърхността е повече от 1 минута и водолазът все още няма симптоми: връща се на спирката, от която е пропуснал декомпресията, като времето за престой на спирките (6 и 3
метра) се умножава по 1,5.
Като алтернатива е лечението на водолаза в барокамера според Таблица № 4 (ако няма 100 %
кислород по Таблица № 1). Водолазът се наблюдава 1 час след завръщането на повърхността или след
завършването на лечението.
3. Ако водолазът изплува от 6 метра и по-малко, като профилът на спускането не е изисквал провеждане на декомпресия, рекомпресия не е необходима; наблюдава се 1 час и евентуално се назначава
нормобарен 100 % кислород.
II. При аварийно изплуване с пропусната декомпресия на спирките на повече от 6 метра:
1. Ако водолазът се е включил в границите на таблица, която не изисква декомпресия по спирките и няма симптоми, назначава се 100 % нормобарен кислород на повърхността; в случай че остане
безсимптомен, рекомпресия не се изисква.
2. Ако водолазът е пропуснал да извърши декомпресия по спирките, той се лекува с рекомпресия,
както следва:
а) при наличието на барокамера и 100 % кислород:
Незабавно се компресира водолазът на 18 метра в барокамера. Ако са пропуснати по-малко от 30
минути от общото декомпресионно време (винаги контролираме предвиденото общо време по таблицата),
декомпресията се извършва по Таблица № 4. Ако са пропуснати повече от 30 минути от предвиденото
декомпресионно време от 18 метра, се декомпресира според Таблица № 3.
б) при липса на 100 % кислород:
Водолазът се компресира на 30 метра в барокамера. Ако са пропуснати по-малко от 30 минути от
общото декомпресионно време, се лекува по Таблица № 1. Ако са пропуснати повече от 30 минути от
декомпресията, се компресира на 50 метра и лекуваме по Таблица № 2.
III. В случаите по т. I и II, дори и да няма симптоми, водолазът се лекува според предвидената
таблица. Преценява се всеки симптом на декомпресионна патология, който се появява по време или
след лечебната процедура.
IV. След изплуването на водолаза се поддържат максимално къси интервали на повърхността (помалко от 5 минути).
V. Ако безсимптомен водолаз е пропуснал декомпресията при гмуркане, изискващо декомпресия по
спирките, и престоят му на повърхността е повече от 5 минути, винаги се компресира на 18 метра и
се лекува по Таблица № 5 или по Таблица № 2, ако пропуснатата декомпресия е повече от 30 минути.
VI. В случай че не се разполага с барокамера, е възможно да се използва следната процедура за лечение на безсимптомен водолаз, който е пропуснал декомпресията на дълбочина, по-голяма от 6 метра:
1. Рекомпресира се водолазът във водата, колкото се може по-бързо (не повече от 5 минути).
2. Спуска се и осигуряващ водолаз, за да осигурява връзката и контролира дълбочината.
3. Провежда се следната процедура с преход между спирките от 1 минута:
а) водолазът докладва дълбочината на първата спирка;
б) провежда се предвидената по таблицата декомпресия за спирките от 12 метра и по-дълбоко;
в) удължава се времето за спирките на 9, 6 и 3 метра, като изискуемият престой се умножава по 1,5.
Таблица 1
Дълбочина (метри)
30
30 – 24
24
24 – 18
18

Време (часове:минути)
00:30
00:01
00:12
00:01
00:30

Дишан газ
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух

Общо време (часове:минути)
00:30
00:31
00:43
00:44
01:14

БРОЙ 8
Дълбочина (метри)
18 – 15
15
15 – 12
12
12 – 9
9
9 – 6
6
6 – 3
3
3 – 0

ДЪРЖАВЕН
Време (часове:минути)
00:01
00:30
00:01
00:30
00:01
01:00
00:01
01:00
00:01
02:00
00:01

ВЕСТНИК
Дишан газ
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух

С Т Р. 4 7
Общо време (часове:минути)
01:15
01:45
01:46
02:16
02:17
03:17
03:18
04:18
04:19
06:19
06:20

Инструкция за работа с Таблица 1:
Тази таблица се използва, когато не се разполага с кислород като терапевтичен газ, за лечение на
леки симптоми, които изчезват след рекомпресия на 20 метра и в случаите на пропусната декомпресия.
Пациентът диша въздух дo достигането на повърхността. Скоростта на компресия не трябва да
е по-голяма от 7,5 м/мин. Времето на лечение започва от момента на стартиране на компресията.
Асистентът в барокамерата диша въздух по време на лечението.
Таблица 2
Дълбочина (метри)
50
50 – 42
42
42 – 36
36
36 – 30
30
30 – 24
24
24 – 18
16
16 – 15
15
15 – 12
12
12 – 9
9
9 – 6
6
6 – 3
3
3 – 0

Време (часове:минути)
00:30
00:01
00:12
00:01
00:12
00:01
00:12
00:01
00:12
00:01
00:30
00:01
00:30
00:01
00:30
00:01
02:00
00:01
02:00
00:01
04:00
00:01

Дишан газ
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух
въздух

Общо време (часове:минути)
00:30
00:31
00:43
00:44
00:56
00:57
01:09
01:10
01:22
01:23
01:53
01:54
02:24
02:25
02:55
02:56
04:56
04:57
06:57
06:58
10:58
10:59

Инструкция за работа с Таблица 2:
Тази таблица се използва, когато не се разполага с кислород като терапевтичен газ, за лечение
на леки симптоми, които изчезват на дълбочина, по-голяма от 20 метра, и в случаите на пропусната
декомпресия. Пациентът започва да диша въздух от повърхността. Скоростта на компресия не трябва
да е по-висока от 7,5 м/мин. Времето на лечението започва с началото на компресията. Асистентът в
барокамерата диша въздух през цялото време на лечението.
Таблица 3
Дълбочина (метри)
18
18
18
18

Време (минути)
20
5
20
5

Дишан газ
кислород
въздух
кислород
въздух

Общо време (часове:минути)
0:20
0:25
0:45
0:50

С Т Р.
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Дълбочина (метри)
18
18
от 18 дo 9
9
9
9
9
oт 9 дo 0

ДЪРЖАВЕН
Време (минути)
20
5
30
15
60
15
60
30

ВЕСТНИК
Дишан газ
кислород
въздух
кислород
въздух
кислород
въздух
кислород
кислород

БРОЙ 8
Общо време (часове:минути)
1:10
1:15
1:45
2:00
3:00
3:15
4:15
4:45

Инструкция за работа с Таблица 3:
Таблицата е разработена специално за лечение на артериалната газова емболия, увреждане, възникващо най-често при обучение за свободно изплуване от пострадала подводница. Тези ситуации се
характеризират с късо време за хипербарна експозиция, често образуване на значителни газови мехури и
опасност за живота. При други причини за АГЕ лечението с кислород на 18 метра е по-препоръчително.

Таблица 4
Дълбочина (метри)
18
18
18
от 18 дo 9
9
9
9
от 9 дo 0

Време (минути)
20
5
20
30
5
20
5
30

Дишан газ
кислород
въздух
кислород
кислород
въздух
кислород
въздух
кислород

Общо време (часове:минути)
0:20
0:25
0:45
1:15
1:20
1:40
1:45
2:15

Инструкция за работа с Таблица 4:
Таблица 4 се използва за лечение на тип I на ДБ при болкова, лимфна и кожни форми, когато пълният неврологичен преглед не показва никакви данни за отклонения. Тя може да се използва и при
някои случаи на безсимптомна пропусната декомпресия.
В случай че гореспоменатите симптоми още присъстват след 10 минути на 18 метра, се преминава
на Таблица 3. Скоростта на компресия е 7,5 м/мин. Скоростта на изкачване е 9 метра/30 минути.
Времето на 18 метра започва от момента на достигането на 18 метра.

Приложение № 12
към чл. 128
ОПИС
на необходимите медикаменти и медицинско оборудване за осигуряване на водолазни спускания
№

Медикаменти
Аналгин
Аналгин
Антиацид
Атропин
Адреналин
Бромхексин
Урбазон
Микорен
Амоняк
Хлофадон
Ефортил
Имодиум
Ранитидин
Алергозан
Бусколизин
Йод
Спирт

Разфасовка
таблетки 500 мг
ампули 500 мг/мл
таблетки
ампули
ампули
таблетки
ампули 40 мг
ампули
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки
спиртен р-р 5 %
90 %

Мярка
скатула
бр.
скатула
бр.
бр.
скатула
комплекта
бр.
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка (50)

Количество
10
10
1
10
10
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

БРОЙ 8
№

ДЪРЖАВЕН

Медикаменти
Активен въглен
Сода бикарбонат
Ксилометазолин
Оталгетон
Есмархов бинт
Марлен бинт
Марлен бинт
Марлен бинт
Пакет медицински памук
Стерилен марлен компрес
Стерилен марлен компрес
Цитопласт
Сампласт
Триъгълна кърпа

ВЕСТНИК

Разфасовка

С Т Р. 4 9

Мярка
опаковка
опаковка
опаковка
опаковка
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

р-р 0,1 %

5 см/0,5 м
5 см/5 м
8 см/5 м
100 гр
10х10
40х60
3х6 см
2,5 см х 2,5 м
96х96х136 см

Количество
1
1
1
1
1
4
4
4
1
5
5
4
2
2

Инструменти и друго медицинско имущество
№

Вид на имуществото

Количество

Мярка

1.

Апарат за изкуствено дишане тип „АМБУ“ с кислородна бутилка и редуктор комплект

1

2.

Тонометър (апарат за кръвно налягане)

бр.

1

3.

Стетоскоп

бр.

1

4.

Усторазтворител

бр.

1

5.

Езикодържател

бр.

1

6.

Термометър максимален

бр.

1

7.

Ножица с тъп връх (за превръзка)

бр.

1

8.

Нож градински

бр.

1

9.

Стерилни полиетиленови ръкавици

чифта

2

10.

Безопасни игли

бр.

6

11.

Спринцовки еднократни с игли 2 С.С.

бр.

4

12.

Спринцовки еднократни с игли 5 С.С.

бр.

4

13.

Спринцовки еднократни с игли 10 С.С.

бр.

4

Забележка. Допуска се оборудване на аптечката с лекарствени средства с други търговски наименования,
съответстващи по свойства и действие на посочените в таблицата.

Приложение № 13
към чл. 132
ТАБЛИЦА
за режим за почивка на водолазите след пребиваване под вода
Дълбочина
на спускане
(метри)

Пълен отдих
(часове)
преди спускане след спускане

Освобождаване от тежка работа
Задължително на(часове)
блюдение на водолаза след спускане
(часове)
преди спускане след спускане

До 20

1

1

2

2

2

До 30

1,5

1,5

4

4

6

Забележки:
1. Тежки се считат товарните и такелажните работи и пренасянето на тежки товари. През времето, указано в графата „Освобождаване от тежка работа“, водолазите могат да подготвят снаряжения за спускане
и да бъдат използвани за осигуряване на спускания на други водолази.
2. Пълен отдих на водолазите преди и след спускания се счита освобождаването им от всички видове
работа. През това време се допуска само медицински преглед. След денонощно и нощно дежурство на
водолазите в продължение на 12 часа спускания не се разрешават.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 14
към т. 22 от допълнителните
разпоредби
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА
ОСИГ УРЯВАНЕ НА ВОДОЛАЗНИТЕ СПУСК АНИЯ
1. Водолазен трап – конструкцията на водолазния трап трябва да осигури:
– хоризонтално положение на стъпалата при
поставяне на трапа в работно положение;
– повърхността на стъпалата да е удобна за
почистване от замърсяв ане, сняг и лед и да не
бъде хлъзгава;
– в работно положение трапът да бъде наклонен под ъгъл 10 – 15°;
– захващането на трапа да гарантира от самопроизволно разместване или падане;
– странични дръжки (опънато въже) за хващане с ръце при слизане (качване) по трапа.
По цялата дължина на трапа, поне от едната
страна, трябва да има дръжка, а при спускане
с плавници се допуска и едно опънато въже в
центъра, удобно за хващане с ръце.
Препоръчителни размери на трапа:

Елементи

За оборудването с
боти (мм)

За оборудването с
плавници
(мм)

Дължина на потопяемата част, измерена
вертика лно – не помалко от:
Ширина

2000

1500

Ширина на стъпалото

500

60 – 80

Разстояние между стъпалата

120 – 160

250 – 280

Височина на дръжките
над стъпалата

240

–

Височина на надводната част до палубата

900 – 1200

3000

Дължина на стъпалата
в една посока от края
на въжето

2000

200

Наклон на стъпалата

–

3 – 5

2. Спускова водолазна беседка – конструкцията
на беседката трябва да предвижда:
– площадка с размери не по-малко от 800 x
800 мм за един водол аз с нехлъзгава повърхност
и отверстия за свободно преминаване на водата;
– леерно ограждение с височина не по-малко
от 1100 мм с три хоризонтални пръта и обшивка
в долната част с височина не по-малка от 100 мм;
– стойки на леерното ограждение с височина 1900 – 2000 мм с устройство за вдигане на
беседката;
– допълнителни дръжки, поставени така, че
да не се удрят ръцете на водолаза при случайни

ВЕСТНИК
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удари на беседката в корпуса на кораба или в
подводни обекти;
– седалка за всеки водолаз;
– устройство за вземане „на подвес“, закачане
на водолаза за шлем а самостоятелно.
Леерното ограждение трябва да се отваря от
едната страна. Не се допуска изработване на
леерно ограждение от верига или въже освен на
отварящата се страна.
3. Декомпресионна водолазна беседка. Конструкцията на беседката трябва да предвижда
наличие на 2 въж ета с диаметър не по-малко от
12 мм и допустимо натоварване на опън не помалко от 500 кг и площадка с размери не по-малка
ширина от 150 мм и дължина 800 – 1000 мм.
Към долната част на беседката трябва да има
закрепен баласт с маса не по-малка от 30 кг.
Спусковите въжета трябва да имат маркировка
през всеки 3 м.
4. Работна водолазна беседка. Работната беседка
трябва да осигурява разместването на дваматрима водолази. Допълнително към елементите,
предвидени в със тава на спусковата водолазна
беседка, работната беседка трябва да има:
– не по-малко от две устройства за надеждно
закрепване на беседк ата на мястото на работа;
– площадка с размери не по-малко от 800 x
800 мм за поставяне на водолазните инструменти.
5. Спусково въже – спусковото въже трябва:
– да е синтетично въже с диаметър не помалко от 12 мм и допустимо натоварв ане на опън
не по-малко от 500 кг;
– да съхранява своята здравина при намокряне;
– да съхранява механическите си свойства
при температура от минус 40 до плюс 55 °С;
– да има маркировка на всеки 3 м;
– да има закачен на края баласт не по-малък
от 20 кг.
6. Ходово въже – ходовото въже трябва:
– да е въже с диаметър не по-малко от 6 мм;
– да има уширение (гаша) за удобство при
държане с ръка.
7. Сигнално въже – сигналното въже трябва:
– да е въже с диаметър не по-малко от 6 мм
и допустимо натоварване на опън не по-малко
от 300 кг;
– да има маркировка на всеки 3 м;
– да има приспособление (гаша, карабина) за
закрепване на водолаза.
8. Контролно въже – контролното въже трябва:
– да е въже с диаметър не по-малко от 6 мм;
– да има буй с плавучест не по-малка от 5 кг;
– да има маркировка през 3 м.
Дължината на контролното въже трябва да
бъде с 20 % по-голяма от дълбочината в района
на плаване на водолаза.
Всички използвани въжета трябва да бъдат
цели, без заплитане и завързване.
346
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (обн., ДВ, бр. 75 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г.
и бр. 8 от 2018 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2019“ се заменя с „2020“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2019 г.
§ 3. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.
Министър:
Кирил Ананиев
466

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(ДВ, бр. 93 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За дейностите по ал. 1, т. 1 одобрените
кандидати получават парично обезщетение за
загуба на доход, което компенсира загубата на
доходи в периода до встъпване в плододаване
на новосъздадените лозови насаждения за
определен период от време, който не надвишава две последователни винарски години.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За дейностите по ал. 1, т. 2 одобрените
кандидати получават обезщетение за загуба
на доход в една от следните форми:
1. разрешение за едновременно отглеждане
на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (отложено изкореняване),
който не надвишава периода на валидност на
разрешенията за презасаждане (три години);
2. парично обезщетение, което компенсира
загубата на доходи в периода до встъпване
в плододаване на новосъздадените лозови
насаждения за определен период от време,
който не надвишава две последователни винарски години.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 2 накрая се добавя
„освен в случаите на невъзстановим ДДС,
когато той действително и окончателно е
поет от бенефициент, различен от данъчно
незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 5 от
Закона за данък върху добавената стойност“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „лозарския регистър“ се добавя „като гроздопроизводители с
регистрирани лозарски стопанства по реда
на Закона за виното и спиртните напитки“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Кандидатите по ал. 1, които се явяват
възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат процедури за избор
на изпълнител за дейностите по проекта, като
в случаите на предвидено авансово плащане
същото следва да бъде включено в проектната
документация за провеждане на процедурата
по ЗОП и в проекта на договор.“
§ 4. В чл. 8 ал. 4 се изменя така:
„(4) Паричното обезщетение за загуба на
доход по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2 се изчислява
въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди
получаване на разрешение за презасаждане.
Средният годишен добив, за който се изплаща
обезщетение, е до 9000 кг/ха.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „това изискване не
се отнася“ се заменят с „тези изисквания не
се отнасят“.
2. В ал. 4 думите „по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2“
се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“
и т. 2, букви „а“ и „б“.
§ 6. В чл. 12 се създава ал. 12:
„(12) При подаване на заявлението ползвателят на помощта представя оригиналите
на всички документи, включително и тези, за
които се изискват копия, като удостоверява
съответствието на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“. Служителят,
приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато
оригиналният документ е на чужд език, се
прилага и превод на български език от заклет
преводач.“
§ 7. В чл. 14 се създава ал. 4:
„(4) Кандидатите по чл. 7, ал. 3 провеждат
обществени поръчки за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след подписване
на договор за предоставяне на финансова
помощ. В двумесечен срок от представяне
на документите за проведената обществена
поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване
на избран/и изпълнител/и след одобряване
на проведената обществена поръчка.“
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§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Авансово плащане за кандидати по
чл. 7, ал. 3 може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на допълнително
споразумение по чл. 14, ал. 4.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 8 думите „ал. 5“ се заменят с
„ал. 6, т. 1“.
2. В ал. 11 след думите „ал. 3“ се добавя
„и 4“.
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 цифрата „10“ се заменя с „5“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В заповедта по ал. 5 за кандидат по
чл. 7, ал. 3 се посочва основанието за налагане
на финансовата корекция и приложимият є
размер, които се определят съгласно Насоките
за определяне на финансови корекции, които
трябва да бъдат внесени във финансирани
от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на
правилата за възлагане на обществени поръчки, одобрени с Решение С(2013) 9527 от
19 декември 2013 г. на Европейската комисия
(Насоките).“
§ 11. В чл. 19 се създава т. 4:
„4. за кандидати по чл. 7, ал. 3 – когато се
установят нередности, за които Насоките предвиждат сто процента финансова корекция.“
§ 12. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и 3“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с
„ал. 3, т. 1“;
б) в т. 2 думите „ал. 2, т. 2“ се заменят с
„ал. 2 и ал. 3, т. 2“.
§ 13. В чл. 27, ал. 1 думите „чл. 5, ал. 2,
т. 2“ се заменят с „чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2“.
§ 14. В чл. 28, ал. 1 думата „изрично“ се
заличава.
§ 15. В чл. 30, ал. 1 думата „заявява“ се
заменя с „декларира“.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „г“ след думите „разходи за
дизайн“ се добавят „разходи за езикова адаптация“;
бб) в буква „д“ накрая се добавя „разходи
за езикова адаптация на уебсайта“;
б) в т. 6 накрая се добавя: „за оценката се
съставя доклад в края на всеки период съгласно чл. 35, ал. 2, който е неразделна част
от заявлението по чл. 46, ал. 1“.
2. Алинея 5 се изменя така:
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„(5) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя решение за избор на
оферент/и, получил/и запитване за оферта по
образец съгласно приложение № 5. Държавен
фонд „Земеделие“ проверява проведения избор
на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва
съпоставка между цените, посочени във всяка
от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер.
За сходни дейности съгласно ал. 2 на един и
същ целеви пазар в офертите на различните
кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.“
3. Създават се ал. 11, 12 и 13:
„(11) Когато кандидатът за предоставяне
на финансова помощ се явява възложител по
смисъла на ЗОП, за всеки заявен за финансиране разход по ал. 2 към датата на подаване на
заявлението за подпомагане обосноваността
на разходите се преценява чрез представяне
на най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които трябва да отговарят
на изискванията на ал. 4 и 9.
(12) Кандидатите по ал. 11 събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни
консултации по реда на ЗОП, като публикуват
на профила на купувача информация относно
вида на услугите и/или доставките, за които
ще бъде заявено финансиране, придружена
от детайлно описание на техническите характеристики, количество и начин на доставка
заедно с подробна количествено-стойностна
сметка. Кандидатите определят подходящ срок
за получаване на оферти, който не може да
бъде по-кратък от 5 работни дни.
(13) В случаите на ал. 11 кандидатите представят в ДФЗ решение за избор на стойността
на разхода по критерий „най-ниска цена“.“
§ 17. В чл. 33, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. данък добавена стойност освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той
действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени
лица, посочени в чл. 3, ал. 5 от Закона за
данък върху добавената стойност.“
§ 18. В чл. 34 се създава ал. 4:
„(4) Кандидатите по ал. 1 могат да получат
финансова помощ по мярката, когато:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в
несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат просрочени публични задължения.“
§ 19. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 2 – 5
доказват изпълнението на условията по ал. 1
самостоятелно или чрез всички членове вино
производители, участващи в промоционалния
проект. В случай че условията по ал. 1 се
доказват чрез членовете, се вземат предвид
данните на всички членове винопроизводители, участващи в промоционалния проект.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. В ал. 3 се правят следните допълнения:
а) в т. 8 се добавя второ изречение: „всеки
винопроизводител, участващ в промоционалните проекти, включва в декларацията си за
съгласие текст, че няма да участва в други
промоционални проекти по мярката с един
и същ целеви пазар;“
б) в т. 13 думата „изрично“ се заличава.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7 и 8.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и след
думите „ал. 3“ се добавя „и 5“.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 20. В чл. 40, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 21. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. В ал. 8 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 10:
а) в т. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“;
б) в т. 8 и 9 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 1“;
в) в т. 11 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7
и 10“, а думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 22. В чл. 42 се създават ал. 4 – 11:
„(4) Кандидатите възложители по смисъла
на ЗОП по чл. 32, ал. 11 провеждат обществени
поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на
дейностите по проекта след подписване на
договор по ал. 1.
(5) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и
поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по чл. 32, ал. 2 е до един
месец след датата на подписване на договора
по ал. 1.
(6) В срок до 10 работни дни от приключване
на процедурата за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител кандидатът
възложител предоставя на ДФЗ копие на
всички документи от проведената съгласно
изискванията на ЗОП процедура.
(7) В двумесечен срок от представяне на
документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. С цел
осъществяване на контрол и спазване принципите на обективност и безпристрастност ДФЗ
свиква Комисията за оценка на проектите по
чл. 41, която се произнася относно законосъ
образността на проведената процедура по ЗОП
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и обосноваността на критериите, по които са
избрани изпълнителите. След одобрение на
проведената обществена поръчка ДФЗ сключва
допълнително споразумение към договора по
ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.
(8) Изпълняването на дейностите по промоционалния проект следва да започне след
сключване на допълнителното споразумение
към договора по ал. 7.
(9) Последващи ят конт рол от ДФЗ се
осъществява преди извършване на плащане.
В случай че се констатират нарушения при
провеждането на процедурите за възлагане
на обществени поръчки, ДФЗ писмено уведомява бенефициента и му дава възможност в
14-дневен срок да представи своите писмени
възражения по основателността и размера на
финансовата корекция и при необходимост да
приложи доказателства.
(10) В едномесечен срок от предоставяне
на възраженията по ал. 9 изпълнителният директор на ДФЗ със заповед налага финансова
корекция, в резултат на която се намалява
първоначално одобрената финансова помощ
или изцяло отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване
по реда на АПК.
(11) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия
є размер се определят съгласно националното
законодателство и Насоките.“
§ 23. В чл. 44, а л. 1, изречение първо
накрая се добавя „а за кандидати възложители по смисъла на Закона за обществените
поръчки и след сключване на допълнително
споразумение по чл. 42, ал. 7“.
§ 24. В чл. 46 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Към
заявлението се прилага доклад по чл. 32,
ал. 2, т. 6.“
2. В ал. 4 след думата „авансово“ се добавят думите „плащане в срок съгласно чл. 44,
ал. 4 и“.
3. В ал. 8 се създава т. 11:
„11. за кандидати по чл. 32, ал. 11 – когато
се установят нередности, за които регламент
и/или Насоките предвиждат финансова корекция.“
§ 25. В чл. 50, ал. 1, т. 2 думата „проекта“
се заменя с думите „т. 1“.
§ 26. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т. 2 думите „свързани с лозаровинарски продукти“ се заменят с „в лозаровинарския сектор по смисъла на чл. 38 от
Регламент 1149/2016“.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. данък добавена стойност (ДДС) освен
в случаите на невъзстановим ДДС, когато
той действително и окончателно е поет от
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бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 5 от Закона
за данък върху добавената стойност.“
§ 27. В чл. 52 се създава ал. 7:
„(7) Кандидатите по ал. 1, които се явяват
възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат процедури за избор
на изпълнител за дейностите по проекта, като
в случаите на предвидено авансово плащане
същото следва да бъде включено в проектната
документация за провеждане на процедурата
по ЗОП и в проекта на договор.“
§ 28. В чл. 53, ал. 5 накрая се добавя „а за
кандидати по чл. 52, ал. 7 и след сключване на
допълнително споразумение по чл. 59, ал. 4“.
§ 29. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. декларация за дела на преработената
собствена суровина, изчислен в проценти.“
2. Създава се ал. 14:
„(14) При подаване на заявлението ползвателят на помощта осигурява оригиналите
на всички документи, включително и тези, за
които се изискват копия, като удостоверява
съответствието на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“. Служителят,
приемащ документите, сверява предоставените копия с оригиналните документи. Когато
оригиналният документ е на чужд език, се
прилага и превод на български език от заклет
преводач.“
§ 30. В чл. 59 се създава ал. 4:
„(4) Кандидатите по чл. 52, ал. 7 провеждат
обществени поръчки за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след подписване
на договор за предоставяне на финансова
помощ. В двумесечен срок от представяне
на документите за проведената обществена
поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване
на избран/и изпълнител/и след одобряване
на проведената обществена поръчка.“
§ 31. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Авансово плащане за кандидати по
чл. 52, ал. 7 може да бъде заявено до 2 месеца от датата на сключване на допълнително
споразумение по чл. 59, ал. 4.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 32. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 6 се изменя така:
„6. копие от протокол за проведена 72-часова
проба при експлоатационни условия (Образец
№ 17 – приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17
от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
(ДВ, бр. 72 от 2003 г.) в случаите, когато се
изисква съгласно действащата нормативна
уредба;“.
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2. В ал. 5 се създава изречение трето:
„Когато оригиналният документ е на чужд
език, се прилага и превод на български език
от заклет преводач.“
§ 33. В чл. 64, ал. 7 се създава т. 6:
„6. за кандидати по чл. 52, ал. 7 се установят
нередности, за които Насоките предвиждат
финансова корекция, чийто размер и основание
се посочват в заповедта по ал. 5.“
§ 34. В чл. 67 се създава ал. 5:
„(5) Кандидатите за подпомагане, които
са възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат процедури за
избор на застрахователна компания.“
§ 35. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 5:
„5. за кандидати по чл. 67, ал. 5 – копие на
всички документи от проведената процедура
за възлагане на обществена поръчка съгласно изискванията на Закона за обществените
поръчки.“
§ 36. В чл. 74 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „а когато заявлението е подадено от кандидат по чл. 67,
ал. 5 – одобрява и проведената обществена
поръчка в двумесечен срок.“
2. В ал. 8 се създава т. 5:
„5. за кандидати по чл. 67, ал. 5 се установят
нередности, за които Насоките предвиждат
финансова корекция, чийто размер и основание
се посочват в заповедта по ал. 6.“
§ 37. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 32 се изменя така:
„32. „Професионална организация“ е юридическо лице, регистрирано по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, което
обединява производители или производители
и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на
сортови вина без ЗНП и ЗГУ.“
2. Точка 44 се изменя така:
„44. „Финансова година“ е годината, започваща на 16 октомври в предходната година
и завършваща на 15 октомври в текущата
година.“
3. Създава се т. 47:
„47. „Автоматизирана система за капково
напояване“ е система за капково напояване,
която се управлява аналогово или цифрово.“
§ 38. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
в таблицата с пределни цени за дейност
„Изграждане на автоматизирани системи за
капково напояване“ накрая се добавят редове:
„Включени операции
Закупуване на материали и транспорт
Изграждане (ръчен и механичен труд).“
§ 39. В приложение № 3 към чл. 13, ал. 6
се правят следните изменения:
1. В т. 1, колона 3 „Информация от“ се
добавя второ изречение „Справка за актуално състояние на лозарските стопанства на
кандидата съгласно чл. 56, ал. 7.“
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2. В т. 4, колона 2 абревиатурата „БП“ се
заменя с „ППК“.
§ 40. В приложение № 7 към чл. 41, ал. 4, в
реда под т. 2, в колона 4 „Коментари“ думите
„ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 41. В приложение № 9 към чл. 58, ал. 1,
в ред 3 относно критерий „Предприятия,
преработващи над 30 % собствена суровина“, в колона „Информацията се предоставя
от“ накрая се добавя „и/или декларация за
собствена продукция“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 42. В Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм.,
бр. 60 и 89 от 2014 г., бр. 92 от 2015 г., бр. 8
и 42 от 2016 г., бр. 32 и 67 от 2017 г.) в чл. 8
ал. 5 се изменя така:
„(5) Финансова помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изплаща на
една вноска в сроковете и по реда на чл. 28,
ал. 2.“
§ 43. По подадените до влизане в сила на
тази наредба заявления за обезщетение за
загуба на доход по § 35, за които има издадени
заповеди по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от
2014 г. за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
за периода 2014 – 2018 г., втората вноска се
изплаща в срок до 1.03.2019 г.
§ 44. За проекти по мярка „Популяризиране в трети държави“, подадени през 2019 г.,
срокът за изпълнение на промоционалните
проекти се разделя на един или два периода, всеки от които приключва на 15 юни
на съответната година. Първият период на
изпълнение на промоционалните проекти
следва да приключи на 15.06.2019 г. Вторият
период следва да стартира на 16.06.2019 г. и
да приключи на 15.06.2020 г.
§ 45. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ и се
прилага и по отношение на първия прием
през 2019 г.
Министър:
Румен Порожанов
474

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76
от 2017 г.)
§ 1. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1

Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти

Група

Длъжности

Минимална основна
работна
заплата от
1.01.2019 г.

Пед а г о г и ч е директор
ски специалисти с функции
по управлението на инсти- заместник-директор
туциите
учител, възпитател, логопед, психолог, педагогическ и съветник,
корепетитор, хореограф, треньор
по вид спорт, реПед а г о г и ч е - х аби л и т ат о р н а
с к и с п е ц и а - сл у ха и г овора,
р ъковод и т е л на
листи
направление ИКТ

1140 лв.
1065 лв.

920 лв.

старши учител,
старши възпитател

955 лв.

главен учител,
главен възпитател

1005 лв.

“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.
и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.
Министър:
Красимир Вълчев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-12
от 2010 г. за условията и реда за изплащане
на възнагражденията и обезщетенията на
военнослужещите (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.;
доп., бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от
2012 г.; доп., бр. 66 от 2018 г.)
§ 1. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. На военнослужещите, взети в специални или временни задгранични щатове на
министъра на отбраната, се изплаща основно
месечно възнаграждение в съответствие с
последната заемана длъжност и присвоеното им военно звание преди вземането им в
специалния или временния задграничен щат.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. На военнослужещите, взети в специални или временни задгранични щатове към
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1.01.2019 г., да се изплаща основно месечно
възнаграж дение за присвоеното им военно звание и последната заемана длъжност,
приравнена със заповед на министъра на
отбраната към длъжността по Класификатора
на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, приет с ПМС № 309 от
2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.).
§ 3. В Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на
допълнителни възнаграждения за специфични
условия при изпълнение на военната служба
на военнослужещите и за специфични условия
на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 от 2011 г.; изм.,
бр. 82 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.;
изм., бр. 80 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 10 и 56
от 2014 г.; доп., бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2016 г.; доп.,
бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.;
доп., бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 49, 66 и 96 от
2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „от гвардейските формирования“ се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
2. В чл. 23, ал. 1:
а) в т. 1 думите „в съответствие с присвоеното военно звание и степен“ се заличават;
б) в т. 2 думите „в съответствие с присвоеното военно звание и степен“ се заличават.
3. Раздел XI „Допълнително възнаграждение за специфични условия при изпълнение
на военната служба, свързани със статуса на
военнослужещите, изпълняващи държавна
служба с особено предназначение за подготовка
и осъществяване на въоръжена защита на страната“ и чл. 33, ал. 1 и 2 към него се отменят.
4. В чл. 37, ал. 1 думите „в съответствие
с присвоеното им военно звание и степен“
се заличават.
§ 4. В Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване
на длъжностните разписания и длъжностните
характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 30 от 2010 г.; изм., бр. 92 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2011 г., бр. 18 и
58 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, т. 8 думите „звания, степени“
се заменят с „военни звания“.
2. В чл. 14, ал. 1, т. 2 думата „(степен)“ се
заменя с „(длъжностно ниво)“.
3. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 в
раздел ІІ „Образец на длъжностно разписание
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за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната,
с изключение на тези по т. І“ т. ІІ. Числен
състав (брой длъжности) с т. 1, 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 и 2 се изменя така:
„т. ІІ. Числен състав
(брой длъжности)

военнослужещи

резерв

1. Военнослужещи и резервисти
...

...

...

...

– генерал-лейтенант (вицеадмирал)

...

...

– генерал-майор (контраадмирал)

...

...

– бригаден генерал (флотилен
адмирал)

...

...

– полковник (капитан І ранг)

...

...

– подполковник (капитан
ІІ ранг)

...

...

– майор (капитан ІІІ ранг)

...

...

– капитан (капитан-лейтенант)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

– ефрейтор 2-ри клас

...

...

– редник 3-ти клас

...

...

...

...

1.1. Офицери
от тях:
– генерал (адмирал)

1.2. Офицерски кандидати
от тях:
– офицерски кандидат 2-ри
клас
1.3. Сержанти (старшини)
от тях:
– старшина (мичман)
– старши сержант (главен
старшина)
1.4. Войници (матроси)
от тях:

ВСИЧКО
2. Цивилни служители

...

ВСИЧКО ЧИСЛЕН СЪСТАВ

...

...

“
§ 5. В Наредба № Н-18 от 2012 г. за реда
за разпределяне на служебното време на
военнослужещите, 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 (обн., ДВ,
бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2013 г.,
бр. 54 от 2016 г. и бр. 85 от 2018 г.) в чл. 43,
т. 1 думите „в съответствие с присвоеното му
военно звание и степен в обхвата на званието“
се заличават.
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§ 6. В Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на
еднократно обезщетение при преместване
на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните
семейства (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 28 от 2010 г.; доп., бр. 31 и 91 от
2016 г.; изм., бр. 66 от 2018 г.) в приложението към чл. 2 в т. 1 думите „в съответствие
с присвоеното военно звание и степен“ се
заличават.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1.01.2019 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
433

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № РД-0220-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от
кадастралната карта и кадастралните регистри (oбн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2017 г.)
§ 1. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби ал. 2 се изменя така:
„(2) В срок до 31.12.2020 г. Агенцията по
геодезия, картография и кадастър осигурява
създаването на функционалности в информационната система на кадастъра, които да
осигурят прилагането на наредбата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник.“
Министър:
Петя Аврамова
402

Наредба за изменение на Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри (oбн., ДВ, бр. 4 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2018 г.)
§ 1. В § 15, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „двадесет и четири
месеца от влизане в сила на наредбата“ се
заменят с „31.12.2020 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник.“
Министър:
Петя Аврамова
403
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ИНСТРУКЦИЯ № І-7
от 26 октомври 2018 г.

за достъпа на Държавна агенция „Национална
сигурност“ до информационните фондове на
Агенция „Митници“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира достъпът на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) до информационните
фондове на Агенция „Митници“ (АМ) към
министъра на финансите.
(2) Достъпът по ал. 1 се извършва с цел
осъществяване на възложените със закон
дейности на ДАНС.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контрол
по осигуряване на достъп на ДАНС до информационни фондове на АМ се осъществяват от
председателя на ДАНС и директора на АМ.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ и АМ си оказват експертна и техническа помощ при осигуряване на достъпа до
информационни фондове на АМ.
Чл. 3. Дост ъпът по чл. 1, ал. 1 се извършва при спазване на Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, Закона за
мерките срещу изпирането на пари, Закона
за митниците, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ) и
Закона за защита на личните данни, както
и на подзаконовите нормативни актове за
тяхното прилагане.
Раздел ІІ
Достъп до информационни фондове
Чл. 4. (1) Агенция „Митници“ осигурява
достъп за справочна дейност в автоматизираната информационна система (АИС) на АМ
от автоматизирани работни места (АРМ) на
ДАНС чрез „Системата за предоставяне на
информация за управленски цели от митнически и акцизни документи“ (МИС3А),
с изключение на данъчна и осигурителна
информация по смисъла на глава девета от
ДОПК, както следва:
1. информация относно извършените вносни, износни и транзитни операции – всички клетки от митническата декларация, с
изк лючение на тези, съдържащи данъчна
информация;
2. информация от декларации за парични
средства;
3. информация от централизираната акцизна система на Агенция „Митници“:
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а) електронни акцизни данъчни документи
(е-АДД);
б) електронни административни документи
(е-АД);
в) акцизни декларации;
г) лицензии и регистрации по Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС):
аа) лицензирани складодържатели;
бб) регистриран получател;
вв) регистриран изпращач;
гг) временно регистриран получател;
дд) задължителна регистрация;
ее) независима малка пивоварна;
жж) специализиран малък обект за дестилация и обект на малък винопроизводител;
зз) освободен от акциз краен потребител;
ии) лице по чл. 76в от ЗАДС;
йй) лице по чл. 76а от ЗАДС;
кк) разрешения за търговия с тютюневи
изделия;
4. информация относно осъществения контрол по пътни такси и разрешителен режим
на г рани чни те кон т ролно-п роп ускателни
пунктове;
5. информация относно актове за установени административни нарушения.
(2) Достъпът на ДАНС до АИС на АМ
от АРМ на ДАНС се предоставя с цел извършване на справочна дейност 24 часа в
денонощието, 7 дни в седмицата при спазване
на принципа „необходимост да се знае“ по
смисъла на ЗЗКИ.
(3) За координиране на дейностите по
осигуряване на достъпа на ДАНС до АИС
на АМ се създават точки за контакт, които
са специализирана дирекция „Сигу рност“
на ДАНС (СДСДАНС) и дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ в
Централното митническо управление (ЦМУ)
на АМ, с определени служители за връзка.
(4) Комуникационните канали за достъп
до АИС на АМ се предоставят на централно
ниво. Защитената комуникационна връзка
между АМ и ДАНС се реализира в рамките
на Единната електронна съобщителна мрежа
на държавната администрация и за нуждите
на националната сигурност.
Чл. 5. (1) Справочната дейност от служители на ДАНС в АИС на АМ се осъществява
от А РМ, разположени в помещенията на
ДАНС, при спазване на утвърдените от АМ
правила за мрежата за предаване на данни
на АМ.
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(2) Техническите правила за осъществяване
на справочна дейност по ал. 1 се определят от
съвместна заповед на председателя на ДАНС
и директора на АМ.
(3) Автоматизираните работни места по
ал. 1 се администрират от специално определени системни администратори на ДАНС.
(4) Автоматизираните работни места по
ал. 1 се използват в ДАНС единствено за
целите на справочната дейност, предмет на
тази инструкция, и не могат да се използват
за достъп до интернет или други мрежи.
Чл. 6. (1) Правата за достъп до данните за
справочна дейност в АИС на АМ за потребители на ДАНС се предоставят от директора
на АМ след получаване на писмено искане,
подписано от директора на СДСДАНС, и
след преминато специализирано обучение за
потребители.
(2) Искането по ал. 1 съдържа идентификационен номер, структурно звено, длъжност и
потребителско име за конкретния потребител
на ДАНС.
(3) Държавна агенция „Национална сигурност“ и АМ поддържат списък на потребителите по ал. 1.
(4) При промяна на обстоятелствата по
ал. 1 директорът на СДСДАНС уведомява
за това директора на АМ в срок 5 дни от
настъпването на промяната.
(5) Проверките на извършена справочна
дейност в АИС на АМ се извършват от дирекция „Сигурност“ в ЦМУ на АМ по искане
на СДСДАНС.
Чл. 7. Разходите за необходимите хардуер,
системен софтуер и комуникационно оборудване за извършване на справочна дейност
от служители на ДАНС в АИС на АМ са за
сметка на ДАНС.
Чл. 8. Действията на служителите, извършващи справочна дейност в АИС на АМ
от АРМ на ДАНС, чрез МИС3А се записват и
съхраняват в бази данни, част от АИС на АМ.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 3 от Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Председател на „Държавна агенция“
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Директор на Агенция „Митници“:
Георги Костов
353

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-106
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на Подобект 24 – нов пътен надлез
в землището на с. Завой, община „Тунджа“, област
Ямбол, с цел осигуряване на транспортен достъп
до териториите от двете страни на железопътната
линия. Железопътната магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна
мрежа. Предвид изложеното на основание § 57,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ, ДВ,
бр. 13 от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“,
предложение второ и буква „в“ и ал. 4 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от
ЗУТ, заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ14-10 (13)/22.03.2018 г., допълнено с
писма вх. № АУ14-10 (27)/19.06.2018 г., № АУ1410(36)/17.10.2018 г. и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект
за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 49 от 2016 г.,
доказателства за извършено разгласяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен протокол
от 26.07.2016 г., че не са постъпили възражения,
Удостоверение № 25-142929/5.09.2018 г. за проверка
и съгласуване на ПУП от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Ямбол, по чл. 55, ал. 3
от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, Решение № ЕО-3 от
6.04.2014 г. на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ), писма № ЕО-39/22.12.2016 г. и
№ ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ, Решение № КЗЗ11 от 6.07.2017 г., т. 6 на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ), Становище № 33-НН-

1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата,
Здравно заключение изх. № 03-08-1253/2.06.2017 г.
на Регионалната здравна инспекция – Ямбол,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“, писмо
изх. № 24-00-1742/20.08.2018 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, писмо на Община „Тунджа“
изх. № 5300-553-(3)/21.06.2017 г., във връзка с
чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писмо рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег.
№ 12-2735/26.11.2018 г., Държавната агенция „Национална сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г.,
„Геозащита“ – ЕООД – Варна, с писмо № ППР42/22.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕА Д, „ЕВН Българи я Елект роразпределение“ – ЕА Д – КЕЦ Ямбол, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Ямбол,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения от протокол
№ УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за землището на с. Завой, община „Тунджа“, област Ямбол,
за Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+625“
за изграждане на пътен надлез на км 192+625
от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Ямбол, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
361
ЗАПОВЕД № РД-02-15-107
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането
на Подобект 23 – нов пътен надлез в землището
на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, за
да се осигури транспортен достъп до териториите
от двете страни на железопътната линия. Железопътната магистрала Пловдив – Бургас, посочена
в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от На-
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редбата за категоризация на железопътните линии
в Република България, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии или
участъци от линии от 2001 г., представлява национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна
мрежа. Предвид изложеното на основание § 57,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ)
(ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение
второ и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ1410 (27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г. и
№ АУ14-10(40)/26.11.2018 г., Заповед № РД-02-15-10
от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване
изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 49 от
2016 г., доказателства за извършено разгласяване
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен
протокол от 26.07.2016 г., че не са постъпили възражения, Удостоверение № 25-142865/5.09.2018 г.
за проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ямбол,
по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1
от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи при
Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 10, и писмо изх.
№ 70-5527/30.06.2017 г. на Дирекция „Поземлени
отношения и комасация“ при МЗХГ, Становище
№ 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството
на културата, Здравно заключение изх. № 03-081253/2.06.2017 г. на Регионална здравна инспекция – Ямбол, писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г.
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“, писмо изх. № 5300-553-(3)/21.06.2017 г.
на Община „Тунджа“ във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на
отбраната с писмо рег. № 14-00-196/17.07.2017 г.,
Министерството на вътрешните работи с писмо рег.
№ 812100-11075/29.05.2017 г., Държавната агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г.,
Държавната агенция „Национална сигурност“ с
писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Варна, с писмо № ППР-42/22.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ
Ямбол, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Ямбол, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕА Д, решения
от протокол № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
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територията и регионална политика при МРРБ
и Заповед № РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2) на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за землището на с. Кабиле, община „Тунджа“,
област Ямбол, за Подобект 23 „Пътен прелез на
км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на
км 187+590 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп
участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Ямбол, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
293
ЗАПОВЕД № РД-02-15-108
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез в землището
на с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол,
за осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала Пловдив – Бургас,
посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени
в железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ
и буква „в“, предложение второ и ал. 4 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от
ЗУТ, заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ14-10 (13)/22.03.2018 г., допълнено с
писма вх. № АУ14-10 (27)/19.06.2018 г., № АУ1410(36)/ 17.10.2018 г. и № АУ14-10(40)/ 26.11.2018 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект
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за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 49 от 2016 г.,
доказателства за извършено разгласяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен протокол
от 26.07.2016 г., че не са постъпили възражения,
Удостоверение № 25-142939/5.09.2018 г. за проверка
и съгласуване на ПУП от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Ямбол, по чл. 55, ал. 3
от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, Решение № ЕО-3
от 6.04.2014 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ), писма № ЕО-39 от
22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение на Комисията за земеделските земи при
Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) № КЗЗ-04/16.03.2017 г., т. 10, и писмо изх.
№ 70-5527/30.06.2017 г. на Дирекция „Поземлени
отношения и комасация“ при МЗХГ, Становище
№ 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството
на културата, Здравно заключение изх. № 03-081253/2.06.2017 г. на Регионална здравна инспекция – Ямбол, писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г.
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“, писмо изх. № 5300-553-(3)/21.06.2017 г.
на Община „Тунджа“ във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на
отбраната с писмо рег. № 14-00-196/17.07.17 г., Министерството на вътрешните работи с писмо рег.
№ 812100-11075/29.05.2017 г., Държавната агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г.,
Държавната агенция „Национална сигурност“ с
писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Варна, с писмо № ППР-42/22.01.18 г., съгласуване
с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕА Д – КЕЦ Ямбол,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения от протокол
№ УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за землището на с. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол,
за Подобект 22 „Пътен прелез на км 171+620“
за изграждане на пътен надлез на км 171+586
от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Ямбол, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
294
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-109
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез – Подобект 28
на територията на землището на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия. Железопътната
магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от
приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за
категоризация на железопътните линии, включени
в железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ и
буква „в“, предложение второ и ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявление
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ1410 (27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.
и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г., Заповед № РД-0215-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на ПУП, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 59 от 2016 г., доказателства за извършено
разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ,
удостоверение за постъпили възражения, Удостоверение № 25-134871/24.08.2018 г. за проверка
и съгласуване на ПУП от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, по чл. 55, ал. 3
от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, Решение № ЕО-3 от
6.04.2014 г. на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ), писма № ЕО-39/22.12.2016 г.
и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ, Решение
№ КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9 на Комисията за
земеделските земи при Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и писмо изх.
№ 70-97/30.06.2017 г. на Дирекция „Поземлени
отношения и комасация“ при МЗХГ, Становище
№ 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството
на културата, Здравно заключение изх. № 53-07143/30.05.2016 г. и писмо № 61-00-196/26.06.2018 г.
на Регионалната здравна инспекция – Бургас,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“, писма на
Община Карнобат изх. № 26-00-672(1)/29.06.2017 г.,
във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ и № 26-
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00-540(2)/14.07.2017 г. по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ,
съгласуване със: Министерството на отбраната
с писмо рег. № 14-00-196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните работи с писмо рег.
№ 812100-11075/29.05.2017 г., Държавната агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г.,
Държавната агенция „Национална сигурност“ с
писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Варна, с писмо № ППР-42/22.01.2018 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Пловдив,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения от протокол
№ УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при МРРБ и Заповед № РД02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2 и 4) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекти за подробни устройствени планове – парцеларен план (ПУП – ПП) за
землището на с. Кликач, частично изменение на
план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ)
на с. Кликач, община Карнобат, област Бургас,
на кв. 3 и 4 за Подобект 28 „Пътен прелез на км
241+285“ и частично изменение на плана за улична регулация от о.т. 9 – о.т. 8 и от о.т. 9 – о.т. 1
за изграждане на пътен надлез на км 240+785
от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
309
ЗАПОВЕД № РД-02-15-110
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграж дане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо
изграждането на нов пътен надлез на територията на землищата на с. Венец и с. Церковски,
община Карнобат, област Бургас, за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия. Железопътната
магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от
приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата от
2001 г. за категоризация на железопътните линии,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии, представлява национален обект по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
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за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ и
буква „в“, предложение второ и ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявление
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ1410 (27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.
и Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект
за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 59 от 2016 г.,
доказателства за извършено разгласяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Удостоверение изх. № 2600-663/14.09.2016 г. на Община Карнобат за постъпили възражения по проекта на ПУП, Удостоверение № 25-132077/21.08.2018 г. за проверка
и съгласуване на ПУП от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, по чл. 55, ал. 3
от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, Решение № ЕО-3 от
6.04.2014 г. на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ), писма № ЕО-39/22.12.2016 г. и
№ ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ, Решение № КЗЗ01 от 12.01.2018 г., т. 1, на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ), Становище № 33-НН755/17.09.2016 г. на Министерството на културата,
Здравно заключение изх. № 53-07-188/27.07.2017 г.
и писмо № 61-00-196/26.06.2018 г. на Регионалната здравна инспекция – Бургас, писмо изх.
№ ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“, писма на Община
Карнобат изх. № 26-00-672(1)/29.06.2017 г., във
връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ и № 26-00540(2)/14.07.2017 г. по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г., Министерството
на вътрешните работи с писмо рег. № 81210011075/29.05.2017 г., Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Бургас,
с писма рег. № 793пс-23/22.06.2018 г. и № 793пс24/22.06.2018 г., Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г., Държавната агенция „Национална сигурност“ с писмо
№ Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД – Перник, с писмо № 21/31.01.2018 г., съгласуване с
експ лоатационни те предпри я т и я: „Елек т ро енерг иен сист емен операт ор“ – Е А Д, „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Пловдив, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, „Напоителни
системи“ – ЕА Д – к лон Бу ргас, решени я от
п ро т окол № У ТАТ У- 01- 02-26/27.11.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ
и Заповед № РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2) на

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за землищата на с. Венец и с. Церковски, община
Карнобат, област Бургас, за Подобект 25 „Пътен
прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен
надлез на км 219+400 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“, от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
310
ЗАПОВЕД № РД-02-15-112
от 21 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането на нов пътен надлез на територията на
землището на гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас, за осигуряване на транспортен
достъп до териториите от двете страни на железопътната линия. Железопътната магистрала
Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от приложение
№ 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за
категоризация на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ и
буква „в“, предложение второ и ал. 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявление
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ1410 (27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г.
и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г., Заповед № РД-0215-10 от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на ПУП, разгласена по
реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване
на изработения проект за ПУП в „Държавен
вестник“, бр. 59 от 2016 г., доказателства за из-
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вършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ, удостоверение за постъпили възражения, Удостоверение № 25-134868/24.08.2018 г. за
проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас,
по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1
от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), писма
№ ЕО-39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на
МОСВ, Решение № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9
на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ) и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г. на
Дирекция „Поземлени отношения и комасация“
при МЗХГ, Становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г.
на Министерството на културата, Здравно заключение изх. № 53-07-143/30.05.2016 г., писмо
изх. № 04-01-202/2.08.2017 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писма на Община
Карнобат изх. № 26-00-672(1)/29.06.2017 г. във
връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г., Министерството
на вътрешните работи с писмо рег. № 81210011075/29.05.2017 г., Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г., Държавната агенция „Национална сигурност“ с писмо
№ Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД – Варна, с писмо № ППР-42/22.01.2018 г., съгласуване
с експлоатационните предприятия: „Електроенерг иен сист емен операт ор“ – Е А Д, „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения от протокол
№ УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции
по ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
землището на гр. Карнобат, община Карнобат,
област Бургас, за Подобект 27 „Пътен прелез на
км 230+320“ за изграждане на пътен надлез на
км 230+298 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп
участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
341
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-113
от 27 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането на нов пътен надлез на територията на
землището на с. Маноле и с. Манолско Конаре,
община „Марица“, област Пловдив, за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия. Железопътната
магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от
приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата от
2001 г. за категоризация на железопътните линии,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от линии, представлява национален обект по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ и
буква „в“, предложение второ и ал. 4 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от
ЗУТ, заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
с вх. № АУ14-10 (13)/22.03.2018 г., допълнено с
писма вх. № АУ14-10 (27)/19.06.2018 г., № АУ1410(36)/17.10.2018 г. и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52 от 2016 г., доказателства за
извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ, констативен акт на Община „Марица“ и
констативни протоколи от кметовете на с. Маноле
и с. Манолско Конаре, удостоверяващи, че няма
постъпили възражения, протоколи – проверка и
приемане в ИКАР № 01-353053/15.11.2016 г., писмо изх. № 01-16866/17.12.2018 г. за потвърждаване
актуалността на данните от кадастралната карта
при съгласуване на проекта за ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив,
Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9, на Комисията за земеделските земи при Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) и писмо изх.
№ 70-97/30.06.2017 г. на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ, Становище № 33НН-443/27.06.2016 г. на Министерството на културата, Здравно заключение изх. № 3872/22.06.2017 г.
на Регионалната здравна инспекция – Пловдив,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“, писма на
Община „Марица“ изх. № 92-01-74-(1)/ 28.06.2017 г.
във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ и № 7000-485(3)/24.07.2017 г. по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ,
съгласуване със: Министерството на отбраната с
писмо рег. № 14-00-196/17.07.2017 г., Министерство-
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то на вътрешните работи с писмо рег. № 81210011075/29.05.2017 г., Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г., Държавната агенция „Национална сигурност“ с писмо
№ Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД – Перник, с писмо № 21/31.01.2018 г., съгласуване с
експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ Раковски,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, „Напоителни
системи“ – ЕАД – клон „Марица“, Решения от
протокол № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ и
Заповед № РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за землището на с. Маноле и с. Манолско Конаре, община
„Марица“, област Пловдив, за Подобект 4 „Пътен
прелез на км 26+306“ за изграждане на пътен надлез на км 26+367 от Позиция 2: „Премахване на
прелезите и изграждане на надлези/подлези за ж.п.
участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
342
ЗАПОВЕД № РД-02-15-114
от 27 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за ж.п. участък Пловдив – Бургас“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането на нов пътен надлез на територията на
землището на с. Маноле, община „Марица“, област
Пловдив, за осигуряване на транспортен достъп
до териториите от двете страни на железопътната
линия. Железопътната магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна
мрежа. Предвид изложеното, на основание § 57,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от
2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение
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второ и буква „в“, предложение второ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75,
ал. 1 от ЗУТ, заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10 (13)/22.03.2018 г., допълнено
с писма вх. № АУ14-10 (27)/19.06.2018 г., № АУ1410(36)/17.10.2018 г. и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на ПУП,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП в
„Държавен вестник“, бр. 52 от 2016 г., доказателства
за извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ, констативен акт, протоколи – проверка и
приемане в ИКАР № 01-353053/15.11.2016 г., констативен акт на Община „Марица“ и констативен
протокол от кмета на с. Маноле, удостоверяващи,
че няма постъпили възражения, писмо изх. № 0116866/17.12.2018 г. за потвърждаване актуалността
на данните от кадастралната карта при съгласуване
на проекта за ПУП от Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, Решение № ЕО-3
от 6.04.2014 г. на Министерството на околната среда
и водите (МОСВ), писма № ЕО-39/22.12.2016 г. и
№ ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ, Решение № КЗЗ-04
от 16.03.2017 г., т. 9 на Комисията за земеделските
земи при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г.
на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“
при МЗХГ, Становище № 33-НН-443/27.06.2016 г.
на Министерството на културата, Здравно заключение изх. № 3872/22.06.2017 г. на Регионалната
здравна инспекция – Пловдив, писмо изх. № ПУ10-8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писма на Община „Марица“
изх. № 92-01-74-(1)/28.06.2017 г. във връзка с чл. 112,
ал. 2, т. 12 от ЗУТ и № 70-00-485(3)/24.07.2017 г. по
чл. 63, ал. 4 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00-196/17.07.2017 г.,
Министерството на вътрешните работи с писмо рег.
№ 812100-11075/29.05.2017 г., Държавната агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г.,
Държавната агенция „Национална сигурност“ с
писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Перник, с писмо № 21/31.01.2018 г., съгласуване с
експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ Раковски,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения от протокол № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при МРРБ и Заповед № РД-0215-70 от 24.10.2018 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне на
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за землището на с. Маноле, община
„Марица“, област Пловдив, за Подобект 3 „Пътен
прелез на км 23+800“ за изграждане на пътен надлез на км 21+832 от Позиция 2: „Премахване на
прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп
участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас,
Фаза 2“, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5   

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
343
ЗАПОВЕД № РД-02-15-115
от 27 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/
подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от проект
„Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането
на нов пътен надлез – Подобект 2 на територията на
землището на с. Маноле, община „Марица“, област
Пловдив, за осигуряване на транспортен достъп
до териториите от двете страни на железопътната
линия. Железопътната магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии, представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна
мрежа. Предвид изложеното на основание § 57,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13
от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и буква
„в“, предложение второ и ал. 4, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1
от ЗУТ, заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10 (13)/22.03.2018 г., допълнено
с писма вх. № АУ14-10 (27)/19.06.2018 г., № АУ1410(36)/17.10.2018 г. и № АУ14-10(40)/26.11.2018 г.,
Заповед № РД-02-15-10 от 1.02.2016 г. на заместник-минист ъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52 от 2016 г., доказателства за извършено разгласяване по реда на
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен акт на Община
„Марица“ и констативен протокол от кмета на
с. Маноле, удостоверяващи, че няма постъпили
възражения, писмо изх. № 01-16866/17.12.2018 г.
за потвърждаване актуалността на данните от
кадастралната карта при съгласуване на проекта
за ПУП от Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пловдив, Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г.
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ), писма № ЕО-39/22.12.2016 г. и № ЕО39/28.12.2016 г. на МОСВ, Решение № КЗЗ-04 от
16.03.2017 г., т. 9 на Комисията за земеделските
земи при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) и писмо изх. № 70-97/30.06.2017 г.
на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“
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при МЗХГ, Становище № 33-НН-443/27.06.2016 г.
на Министерството на културата, Здравно заключение изх. № 3872/22.06.2017 г. на Регионалната
здравна инспекция – Пловдив, писмо изх. № ПУ10-8/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писма на Община „Марица“
изх. № 92-01-74-(1)/28.06.2017 г., във връзка с чл. 112,
ал. 2, т. 12 от ЗУТ и № 70-00-485(3)/24.07.2017 г.
по чл. 63, ал. 4 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00196/17.07.2017 г., Министерството на вътрешните
работи с писмо рег. № 812100-11075/29.05.2017 г., Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 122735/26.11.2018 г., Държавната агенция „Национална
сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД, Перник, с писмо № 21/31.01.2018 г.,
Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо изх.
№ 24-002602/19.12.2017 г., съгласуване с експлоатационните предприятия: „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕА Д, „ЕВН Българи я
Електроразпределение“ – ЕА Д – К ЕЦ Раковски, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Пловдив, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения
от протокол № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ и
Заповед № РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам проекти за подробни устройствени планове – парцеларен план (ПУП – ПП) за землището
на с. Маноле и частично изменение на план за
регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив, на кв. 69
и кв. 78, обособяване на нови кв. 78а и кв. 69а и
на имот „за жп транспорт“, частично изменение
на плана за улична регулация от о.т. 142 – о.т. 143
и от о.т. 143 – о.т. 279 и създаване на нови улици:
от о.т. 165а – о.т. 279в, от о.т. 279в – о.т. 279а и от
о.т. 142а – о.т. 142в за Подобект 2 „Пътен прелез на
км 21+890“ за изграждане на пътен надлез на км
21+890 от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив –  Бургас“, от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от
настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
344
ЗАПОВЕД № РД-02-15-116
от 27 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изграждането на нов пътен надлез на територията на
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землището на с. Рогош, община „Марица“, област
Пловдив, за осигуряване на транспортен достъп
до териториите от двете страни на железопътната
линия. Железопътната магистрала Пловдив – Бургас, посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата от 2001 г. за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура и закриване на отделни линии или
участъци от линии, представлява национален обект
по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт като елемент
на Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и на
основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение
второ и буква „в“ и ал. 4 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявление
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ1410 (27)/19.06.2018 г., № АУ14-10(36)/17.10.2018 г. и
№ АУ14-10(40)/26.11.2018 г., Заповед № РД-02-15-10
от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване
изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 52 от
2016 г., доказателства за извършено разгласяване по
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, констативен акт на
Община „Марица“ и констативен протокол от кмета
на с. Рогош, удостоверяващи, че няма постъпили
възражения, писмо изх. № 01-16866/17.12.2018 г.
за проверка и съгласуване на ПУП от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив,
Решение № ЕО-3 от 6.04.2014 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ,
Решение № КЗЗ-04 от 16.03.2017 г., т. 9 на Комисията за земеделските земи при Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) и писмо изх.
№ 70-97/30.06.2017 г. на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ, Становище № 33НН-443/27.06.2016 г. на Министерството на културата, Здравно заключение изх. № 3872/22.06.2017 г.
на Регионалната здравна инспекция – Пловдив,
писмо изх. № ПУ-10-8/31.07.2017 г. на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“, писмо изх.
№ 24-00-1742/20.08.2018 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, писма на Община „Марица“ изх. № 9201-74-(1)/28.06.2017 г. във връзка с чл. 112, ал. 2,
т. 12 от ЗУТ и № 70-00-485(3)/24.07.2017 г. по чл. 63,
ал. 4 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на
отбраната с писмо рег. № 14-00-196/17.07.2017 г.,
Министерството на вътрешните работи с писма рег.
№ 812100-11075/29.05.2017 г., Държавната агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2735/26.11.2018 г.,
Държавната агенция „Национална сигурност“ с
писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Перник, с писмо № 21/31.01.2018 г., съгласуване с
експлоатационните предприятия: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕА Д – КЕЦ Раковски, „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Пловдив, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, решения
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от протокол № УТАТУ-01-02-26/27.11.2018 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ
и Заповед № РД-02-15-70 от 24.10.2018 г. (т. 2) на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект за подробен
устройствен план –  парцеларен план (ПУП – ПП)
за землището на с. Рогош, община „Марица“,
област Пловдив, за Подобект 1 „Пътен прелез
на км 18+607“ за изграждане на пътен надлез на
км 18+607 от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив –  Бургас“, от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от
настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
328
ЗАПОВЕД № РД-02-15-118
от 31 декември 2018 г.
Във връзка с реализацията на Позиция 2:
„Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от
проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, е необходимо изменение на действащия подробен устройствен план на
с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, за
изграждането на нов пътен надлез – Подобект 25
за осигуряване на транспортен достъп до териториите от двете страни на железопътната линия.
Железопътната магистрала Пловдив – Бургас,
посочена в т. 1 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени
в железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на
Трансевропейската железопътна мрежа. Предвид
изложеното на основание § 57, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ, ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и  
ал. 2 и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение
второ, и буква „в“, предложение второ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 75, ал. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ), заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10
(13)/22.03.2018 г. (изх. № ЖИ-10908/20.03.2018 г.), допълнено с вх.  № АУ14-10 (27)/19.06.2018 г., № АУ1410(36)/17.10.2018 г., № АУ14-10(40)/26.11.2018 г. и
№ АУ14-10(46)/21.12.2018 г., Заповед № РД-02-15-10

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7   

от 1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване
изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 59 от
2016 г., доказателства за извършено обявяване по
реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, удостоверение за постъпили възражения, Решение № ЕО-3/6.04.2014 г.
на МОСВ, писма № ЕО-39/22.12.2016 г. и № ЕО39/28.12.2016 г. на МОСВ, Становище № 33-НН755/17.09.2016 г. на Министерството на културата,
Здравно заключение изх. № 53-07-188/27.07.2017 г.
и писмо № 61-00-196/26.06.2018 г. на Регионалната
здравна инспекция – Бургас, писмо изх. № ПУ-108/31.07.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, писма на Община Карнобат изх.
№ 26-00-672(1)/29.06.2017 г. във връзка с чл. 112,
ал. 2, т. 12 от ЗУТ и № 26-00-540(2)/14.07.2017 г. по
чл. 63, ал. 4 от ЗУТ, съгласуване със: Министерството на отбраната с писмо рег. № 14-00-196/17.07.2017 г.,
МВР с писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г.,
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Бургас, с писма рег.
№ 793пс-23/22.06.2018 г. и № 793пс-24/22.06.2018 г.,
Държавната агенци я „Разузнаване“ с писмо
рег. № 12-2735/26.11.2018 г. (вх. № АУ14-10(42)/
27.11.2018 г.), Държавната агенция „Национална
сигурност“ с писмо № Д-707/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД, Перник, с писмо № 21/31.01.2018 г.,
съгласуване с експлоатационните предприятия:
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Бургас, Заповед № РД-02-15-70
от 24.10.2018 г. (т. 2) на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне на
изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам: проект за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на
с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, на
кв. 2, кв. 3 и кв. 11, изменение на плана за улична
регулация и заличаване на улица от о.т. 2 – о.т. 4
за Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за
изграждане на пътен надлез на км 219+400 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“,
от проект „Рехабилитация на железопътния участък
Пловдив – Бургас, Фаза 2“, съгласно приетите и
одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
295
ЗАПОВЕД № РД-02-15-10
от 17 януари 2019 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане
на газопреносната мрежа в участъка от българотурската граница до газоизмервателна станция
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„Странджа“ е необходим подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за преносния
газопровод DN1200, обслужващите го съоръжения
и комуникации на територията на землищата на
с. Горска поляна и с. Странджа, община Болярово,
област Ямбол. С Решение № 312 от 10 май 2018 г.
на Министерския съвет обект: „Разширение на
газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“
е определен за национален обект и обект с национално значение, а етап: „Преносен газопровод
от българо-турската граница до газоизмервателна
станция „Странджа“ и възел за включване към
Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ е част от
посочения обект.
Предвид изложеното и на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
заявление вх. № АУ 13-1 от 2.01.2019 г. от Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, в качеството му на
възложител; Заповед № РД-02-15-61 от 20.09.2018 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е разрешено
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, да изработи
проект на ПУП – ПП, съобщена и разгласена
по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ; съобщаване и
разгласяване на проекта на ПУП – ПП по реда
чл. 128, ал. 1, 2 и 5 от ЗУТ; протокол от 3.12.2018 г.
по обявление № 94-00-848/17.10.2018 г. на Община
Болярово, което било поставено на таблото за
обяви на сградата на общината, обнародвано във
вестник „Неделник“ от 25.10.2018 г. и обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 90 от 2018 г., като в
30-дневния срок не са постъпили писмени възражения, предложения или искания по проекта
на ПУП – ПП; Решение № 13-ПР от 10.10.2018 г.,
издадено от Министерството на околната среда
и водите (МОСВ), с преценка да не се извършва
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение, което няма да окаже
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания на видове, предмет на опазване
в защитени зони; писмо № ЕО-8/30.10.2018 г. на
МОСВ, с което възложителят е уведомен, че за
представения ПУП – ПП не се изисква извършването на процедура по екологична оценка и оценка
за съвместимост; писмо № 26-00-963/12.11.2018 г.
на МОСВ, с което възложителят е уведомен, че в
МОСВ не са постъпили жалби против посоченото
решение; Становище № 33-НН-364/12.12.2018 г. на
Министерството на културата за съгласуване на
ПУП – ПП и на целия обект; писмо № 328200-15989
от 11.09.2018 г. на Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР с предложени точни координати
за пресечна точка на газопровода с държавната
граница; писмо № 812100-17849 от 12.10.2018 г. на
МВР за съгласуване на ПУП – ПП; Становище
с № 11-00-276/28.08.2018 г. на Министерството на
отбраната (МО) – в участъка на обекта не попадат
имоти и не са разположени съоръжения и специални подземни комуникации на МО; съгласувателно
писмо № ДАЕУ-8008/18.09.2018 г. на Държавна
агенция „Електронно управление“; Становище от
Министерството на вътрешните работи – Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Ямбол, с изх. № 395/27.08.2018 г.;
Здравно заключение № 03-08-1792/8.08.2018 г. на
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Регионалната здравна инспекция – Ямбол, към
Министерството на здравеопазването за съгласуване на проекта на ПУП – ПП; писмо с изх.
№ АД-53-707-2#3/17.09.2018 г. за съгласуване на
проекта от централно управление „Напоителни
системи“ – ЕАД; писмо № ИГП-448/12.09.2018 г.
на „Геозащита“ – ЕООД, Варна, с което уведомяват, че няма регистрирани древни и съвременни
свлачища на територията на обекта; протокол
№ 11 от 14.08.2018 г. за съгласуване на проекти от
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, КЕЦ „Елхово“; писмо изх. № ЦУ-ПМО-4643#7/12.09.2018 г.
от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
София; Становище с изх. № 1429/17.08.2018 г. от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол,
ПУП – ПП не засяга ВиК мрежи и съоръжения и
не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточник; писмо изх. № 83-00-9629/8.09.2018 г. от
Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Южна централна България – Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор; писмо изх. № ЖИ-33745/14.09.2018 г. от ДП
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писмо № 53-00-735/12.12.2018 г. на Агенция
„Пътна инфрастуктура“ – Областно пътно управление – Ямбол; писмо с изх. № ТТ46111/17.08.2018 г.
от „Теленор България“ – ЕАД; Съгласувателно
становище от „Виваком – „БТК“ – ЕАД, с № 95Б-210/27.08.2018 г.; писмо с № 6954/30.08.2018 г. от
„А1 България“ – ЕАД, с което се съгласува предложения проект на ПУП – ПП; писмо с № ПУ-762/28.08.2018 г. на МОСВ – Басейнова дирекция
„Източнобеломорски район“ – Пловдив; Удостоверение за поливност с № РД-02-788/17.10.2018 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон „Средна
Тунджа“, с което се удостоверява, че поземлените
имоти по проекта на ПУП – ПП попадат в неполивна територия; акт № АО-06-22 с изх. № АО-0681/19.10.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие“
към Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) за определяне на среден бонитетен
бал (25) и категория на земята – осма; писмо за
предварително съгласие от МЗХГ с изх. № 70-3708
от 18.12.2018 г. за изработване на ПУП – ПП, с
който се засягат 25,056 дка от 5 поземлени имота
от държавния поземлен фонд; Решение № КЗЗ-24
от 29.11.2018 г. на Комисията за земеделските земи
към МЗХГ за утвърждаване на площадка за проектиране в ПИ 69674.32.24; писмо за предварително
съгласие от МЗХГ с изх. № 66-4187 от 8.01.2019 г.
за изработване на ПУП – ПП, с който се засягат
9,512 дка за сервитути и 2,909 дка за площадка
от поземлен имот с идентификатор 69674.32.24;
Решение от протокол № УТАТУ-01-02-2/14.1.2019 г.
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика; писмо с
вх. № АУ 14-1 от 14.01.2019 г. от Владимир Малинов – изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, с приложени корекции по т. 2 от
протокол № УТАТУ-01-02-2/14.1.2019 г. за поземлен
имот с идентификатор 69674.32.24 и Заповед № РД02-15-70 от 24.10.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за етап: „Преносен газопровод от българотурската граница до газоизмервателна станция
„Странджа“ и възел за включване към транзит-
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ните газопроводи ТГ1 и ТГ2“ на територията на
землищата на с. Горска поляна и на с. Странджа,
община Болярово, област Ямбол, част от обект
„Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна
станция „Странджа“, съгласно приетите текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и ал. 2 от АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Административния съд – Ямбол, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
400

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-26
от 10 януари 2019 г.
за утвърждаване на нов образец на бандерол за
тютюневи изделия, предназначени за реализация
на вътрешния пазар
На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите
и данъчните складове във връзка с чл. 28, ал. 1 от
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия и чл. 22, ал. 5 от Закона за безмитната
търговия нареждам:
1. Утвърждавам нов образец на бандерол за
тютюневи изделия, предназначени за реализация на
вътрешния пазар, със следните размери и реквизити:
а) размери – 16/32 мм;
б) цвят – бежово-зелен;
в) холограмна лента;
г) надписи „Р БЪЛГАРИЯ“, „МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ“ и „ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ“;
д) серия двубуквена;
е) номерация – 8-цифрова;
ж) брой късове в опаковката – само за ръчно
свити пури.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна
част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвежда от 20 май
2019 г.
4. Тютюневите изделия, облепени с бандерол,
утвърден със Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г.,
издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 77
от 2017 г.), могат да се реализират до изчерпването
им, но не по-късно от 20 май 2020 г.
5. Отменям Заповед № ЗМФ-858 от 18.09.2017 г.
(ДВ, бр. 77 от 2017 г.) считано от 20 май 2019 г.
Образец на бандерола:

313

Министър:
Вл. Горанов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1945
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Борци, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
172
ЗАПОВЕД № РД-18-1946
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Боян, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
173
ЗАПОВЕД № РД-18-1947
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Буйновица, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
174
ЗАПОВЕД № РД-18-1948
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Габрица, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
175
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ЗАПОВЕД № РД-18-1949
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Венец, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
176
ЗАПОВЕД № РД-18-1950
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Сталийска махала, община Лом, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
177
ЗАПОВЕД № РД-18-1951
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Денница, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
178
ЗАПОВЕД № РД-18-1952
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дренци, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
179
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ЗАПОВЕД № РД-18-1953
от 11 декември 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Изгрев, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
180
ЗАПОВЕД № РД-18-1954
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
181
ЗАПОВЕД № РД-18-1955
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лозица, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
182
ЗАПОВЕД № РД-18-1956
от 11 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Подвис, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
183
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ЗАПОВЕД № РД-18-1957
от 11 декември 2018 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черница, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
184
ЗАПОВЕД № РД-18-1958
от 12 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Страхилица, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
185
ЗАПОВЕД № РД-18-1959
от 12 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Черноглавци, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
186
ЗАПОВЕД № РД-18-1960
от 12 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ясенково, община Венец, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
187

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1   

ЗАПОВЕД № РД-18-1961
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Боженците и с. Трапесковци,
община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.06.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
188
ЗАПОВЕД № РД-18-1962
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Донино и селата Ангелов
и Балиновци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.06.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
189
ЗАПОВЕД № РД-18-1963
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци,
Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци,
Съботковци, Харачерите, Цвятковци и Черневци,
община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.06.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
190
ЗАПОВЕД № РД-18-1964
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета,
Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци
и Тодорчета, община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
191
ЗАПОВЕД № РД-18-1965
от 13 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Поповци и селата Гайтаните,
Гледаци, Киевци, Дивеци, Мрахори, Пецовци,
Прахали, Рачевци, Чавеи и Янковци, община
Габрово, област Габрово – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Габрово.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 18.06.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
192
ЗАПОВЕД № РД-18-1966
от 18 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-
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менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Дойранци, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
193
ЗАПОВЕД № РД-18-1967
от 18 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Долина, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
194
ЗАПОВЕД № РД-18-1968
от 18 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Боденец, община Мездра,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
195
ЗАПОВЕД № РД-18-1969
от 18 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Върбешница, община Мездра,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
196
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ЗАПОВЕД № РД-18-1970
от 18 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Бешовица, община Мездра,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
197

ЗАПОВЕД № РД-18-1976
от 19 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Наум, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
201

ЗАПОВЕД № РД-18-1971
от 18 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Кремена, община Мездра,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
198

ЗАПОВЕД № РД-18-1977
от 19 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Сини вир, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
202

ЗАПОВЕД № РД-18-1974
от 19 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Лиси връх, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
199

ЗАПОВЕД № РД-18-1978
от 20 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Браничево, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
203

ЗАПОВЕД № РД-18-1975
от 19 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Лятно, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
200

ЗАПОВЕД № РД-18-1979
от 20 декември 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на гр. Каолиново, община Каолиново,
област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
204
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ЗАПОВЕД № РД-18-1980
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
гр. Златица, община Златица, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 20.03.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
205

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 768
от 8 ноември 2018 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № СА Г17-ГР00-1480/7.07.2017 г.
от Методи Карчин, пълномощник на Димитър
Иванчев, собственик на поземлен имот с идентификатор 04234.6985.874 по КККР на с. Бистрица,
и Траян Георев, собственик на поземлен имот с
идентификатор 04234.6985.875 по КККР на с. Бистрица, с искане за разрешаване изработването
на подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация и план за регулация
и застрояване в обхвата на поземлени имоти с
идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875
по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“.
Към за я в лен ие т о е п ри ложено за да н ие,
о т г оваря що на изиск ва н и я та на ч л. 125 о т
ЗУ Т, ск ици № 15-268645/9.06.2017 г. и № 152712 69/12 .0 6.2 017 г. з а по з ем лен и и мо т и с
идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875,
издадени от СГКК – София, мотивирано предложение, нотариален акт № 89, том II, рег. № 7254,
дело № 248 от 19.05.2017 г., нотариален акт № 88,
том II, рег. № 7253, дело № 247 от 19.05.2017 г.,
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и
пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и
са приложени техните становища.
Със Заповед № РА50-735 от 7.11.2017 г. на
главния архитект на СО е одобрено заданието и е
разрешено изработването на проект за подробен
устройствен план – изменение на план за улична
регулация и план за регулация и застрояване
в териториален обхват на поземлени имоти с
идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875
по КККР на с. Бистрица.
С п и с м о и з х . № С А Г 17- Г Р 0 0 -14 8 0 - [1] /
10.11.2017 г. заповедта е изпратена до пълномощника на заявителите и до кмета на район
„Панчарево“ за разгласяване по реда на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
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Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1480-[2]/
16.11.2017 г. е внесен проект за одобряване на
ПУП – изменение на план за улична регулация и
план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.874
и 04234.6985.875 по КККР на с. Бистрица с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Панчарево“
с писмо изх. № САГ17-ГР00-1480-[3]/21.11.2017 г.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ проектът е обявен на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от писмо изх.
№ РПН17-ВК08-1856(2)/19.01.2018 г. на кмета на
район „Панчарево“ и приложените доказателства
по преписката. Изразено е положително становище от кмета на район „Панчарево“, с което
не възразява по проекта. При съобщаването на
ПУП – ИПР и ПРЗ в законния срок по чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ не са постъпили възражения.
Проект ът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 21.11.2017 г. и „Софийска вода“ – А Д. Представени са изходни
данни от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ4747/16.11.2017 г., декларация по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО за липса на съществуваща растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО
с № СЕК17-ГР94-572/8.12.2017 г., и удостоверение
№ 25-6201/17.01.2018 г., с което СГКК – София,
съгласува проекта за изменение на КККР, на
основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 15.12.2016 г. за ССПКККР.
Със заявление вх. № CAГ17-ГР00-1480-[6]/
14.06.2018 г. е представено Решение № СО-21ЕО от 2018 г. на директора на РИОСВ – София,
видно от което не е необходимо извършване
на екологична оценка и няма вероятност да
се окаже значително отрицателно въздействие
върху околната среда и човешкото здраве при
прилагането на плана.
Пр о ек т ът е с ъгл ас у в а н о т о т де л и т е н а
НАГ – СО.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУ Т с решение по протокол № ЕС-Г53/10.07.2017 г., т. 3, със служебно предложение
ширината на тупика да се увеличи до 6 м, като
след неговото изпълнение проектът да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Допълнително е представен коригиран проект, изготвен в съответствие с направеното
служебно предложение на ОЕСУТ.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява 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, а именно Димитър Иванчев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
04234.6985.874 по КККР на с. Бистрица, и Траян
Георев, собственик на поземлен имот с идентификатор 04234.6985.875 по КККР на с. Бистрица – предмет на плана, което се установява от
представените в производството документи за
собственост и скици от СГКК.
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Кадастралната карта на с. Бистрица е одобрена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г.,
издадена от изпълнителен директор на АГКК.
Действащи ят П У П е одобрен с Решение
№ 103 по протокол № 77 от 26.02.2015 г. на СОС.
С представения проект за ПР се предвижда
урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 04234.6985.874 и 04234.6985.875 по КККР
на с. Бистрица за образуване на нови У ПИ
XII-874 – „За ж илищно строителство“, У ПИ
XIII-874 – „За жилищно строителство“, УПИ
XIV-874 – „За жилищно строителство“, УПИ
X V-875 – „За ж илищно ст роителство“, У ПИ
XVI-875 – „За жилищно строителство“, и УПИ
XVII-875 – „За жилищно строителство“, кв. 90б,
м. С. Бистрица, като в границите на имотите
по КК се образуват по 3 бр. УПИ.
Предвид горното е на лице основание за
одобряване на ПР по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните УПИ е предвидено да се осигури по действащата и новопредвидена улична регулация. С
проекта за изменение на плана за регулация се
предвижда изменение на план за улична регулация между о.т. 617 и о.т. 618 и откриване на
нова задънена улица от о.т. 617а до о.т. 617б, в
съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация е
обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване
на достъп до тях, поради което основание за
изменението е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
С плана за застрояване в нови УПИ се предвижда 2-етажно ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 34 от ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на жилищни сгради до вътрешните
граници на УПИ във вилни зони.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат в устройствена зона „Вилна зона“ (Жв).
Предвиденото застрояване на жилищни сгради
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата
върху плана, отговарят на предвидените в ОУП
на СО.
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
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената
декларация, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК17-ГР94-572/8.12.2017 г. за
липса на дървесна растителност.
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Представено е Решение № СО-21-ЕО от 2018 г.
на директора на РИОСВ – София, видно от което не е необходимо извършване на екологична
оценка и няма вероятност да се окаже значително
отрицателно въздействие върху околната среда
и човешкото здраве при прилагането на плана.
Проектът за ПР е съгласуван от СГКК – София, като е представено удостоверение изх.
№ 25-6201/17.01.2018 г., с което е спазен чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
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.
Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. първо, предл. второ от
ЗУТ за ширина, като лицето на УПИ отговаря
на размерите, предвидени в чл. 81, ал. 3 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвиж да отчуж даване на части от недвижими
имоти – собственост на физическ и лица, за
изг ра ж дане на улица – п убли чна общ инска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от
ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова
задънена улица в урегулирана територия по
искане на собственици на поземлени имоти са
за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 34,
чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ, т. 8 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-53/10.07.2018 г., т. 3, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на улица
между о.т. 617 и о.т. 618 и откриване на нова задънена улица от о.т. 617а до о.т. 617б по зелените
и кафявите линии, цифри, букви и зачертавания с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. План за регулация за създаване на нови
У ПИ XII-874 – „За ж илищно строителство“,
УПИ XIII-874 – „За жилищно строителство“,
УПИ XIV-874 – „За жилищно строителство“,
У ПИ X V-875 – „За ж илищно ст роителство“,
УПИ XVI-875 – „За жилищно строителство“, и
УПИ XVII-875 – „За жилищно строителство“,
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кв. 90б, м. С. Бистрица, по червените, сините
и оранжевите линии, цифри и текст съгласно
приложения проект.
3. План за застрояване на нови УПИ XII874 – „За жилищно строителство“, УПИ XIII874 – „За жилищно строителство“, УПИ XIV874 – „За жилищно строителство“, УПИ XV875 – „За жилищно строителство“, УПИ XVI875 – „За ж и л и щ но с т р ои т е лс т во“, и У П И
XVII-875 – „За жилищно строителство“, кв. 90б,
м. С. Бистрица, съгласно приложения проект без
допускане на намалени отстояния 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 Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от 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 Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
248
РЕШЕНИЕ № 769
от 8 ноември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-1572/29.03.2016 г. от
Светлин Нешев, собственик на поземлен имот с
идентификатор 04234.6938.140 по КККР на с. Бистрица, с искане за допускане на устройствена
процедура за изработване на ПУП – ИПР и ПЗ
в обхвата на поземлен имот с идентификатор
04234.6938.140 по КККР на с. Бистрица, до кв. 11,
м. В.з. Бистрица, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено мотивирано
предложение, задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ, нотариален акт № 97,
том V, рег. № 28771, дело № 843 от 18.10.2012 г.
и скица № 15-141711/25.03.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6938.140, издадена
от СГКК – София.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и
са приложени техните становища.
Със Заповед № РА50-544 от 29.08.2016 г. на
главния архитект на СО е одобрено заданието и е разрешено изработването на проект за
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ПУП – ИПР и ПЗ в териториалния обхват на
поземлен имот с идентификатор 04234.6938.140
по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -1 57 2 - [1] /
31.08.2016 г. заповедта е изпратена до заявителите
и до кмета на район „Панчарево“ за разгласяване
по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1572-[2]/
8.11.2016 г. е внесен за одобряване проект за
П У П – ИПР и ПЗ за ПИ с и дентификатор
04234.6938.140 по КККР на с. Бистрица, с обяснителна записка, документи за собственост,
комбинирана ск ица за пълна или частична
идентичност по чл. 16 от ЗКИР.
Представени са становище изх. № 94- 00 10354/4.11.2016 г. на директора на РИОСВ – София, от което е видно, че не е необходимо
провеж дане на процеду ра по реда на глава
втора от Наредбата за ОС, експертна оценка
на съществуваща растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК16ГР94-381/6.10.2016 г. в съответствие с чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Панчарево“ с
писма изх. № № САГ16-ГР00-1572-[3]/12.12.2016 г.
и САГ16-ГР00-1572-[6]/24.08.2017 г. на НАГ – СО.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ проектът е обявен на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от писма изх. № РПН17Д И05 -1151/8/2 8.0 7.2 017 г. и изх. № РП Н16 ВК08-1341/1/13.10.2017 г. на к мета на район
„Панчарево“ и приложените доказателства по
преписката. При съобщаването на ПУП – ИПР
и ПРЗ в законния срок по чл. 128, ал. 5 от
ЗУ Т е постъпило възражение вх. № СА Г16ГР0 0 -1572-[4]/3.05.2017 г. от Цветан и Нина
Горанови – собственици на съседен ПИ с идентификатор 04234.6938.3208 по КККР. Изразено е становище изх. № РПН17-ДИ05-1151/8/25.07.2017 г.
от кмета на район „Панчарево“, с което не
възразява по проекта.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1572-[9]/
12.01.2018 г. е внесено удостоверение № 252729/9.01.2018 г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за ПИ с идентификатор 04234.6938.140.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-20/13.03.2018 г., т. 7, като е
разгледано постъпилото възражение, в което е
посочено, че изграждането на задънена улица
ще наруши хигиенните норми, както и нормите
за шум и вибрация. Възражението е прието за
неоснователно, тъй като задънената улица е изцяло в имота на заявителя, предвидената ширина
отговаря на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ, предл. първо
и същото осигурява достъп до нов УПИ XXIV.
Проектът е приет със служебно предложение
да се отрази съседна устройствена зона, да се
посочи предназначението на новообразуваните
УПИ и да се коригира номерът на кадастралния
район по кадастрална карта с правилния номер 6938, като след изпълнение на служебното
предложение ОЕСУТ изпраща за одобряване в
СОС на основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1572-[10]/
17.05.2018 г. е внесен коригиран проект.
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Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-50/3.07.2018 г.,
т. 3, със служебно предложение проектът да
се преработи в прави цветове, като само изменението на уличната регулация и корекциите
в ПУП по решението на ОЕСУТ се изобразят
в следващи цветове и да се представят доказателства за законност на сградата, която се
предвижда за потвърждаване с настоящия ПУП,
или да се предвиди ново застрояване, като
след изпълнение на служебното предложение е
предложено да се издаде административен акт
за одобряването на ПУП.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-50/3.07.2018 г., т. 3, е представен коригиран проект.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо б ря в а не н а п р о ек т а з а
ПУП – ИПР и ПРЗ е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУ Т, а именно Светлин Нешев като
собственик на поземлен имот с идентификатор
04234.6938.140 по КККР на с. Бистрица съгласно
приложените документи за собственост.
Кадастралната карта на с. Бистрица е одобрена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен със Заповед
№ РД-09-50-647 от 4.12.1998 г. на главния архитект на София.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлен имот с идентификатор
04234.6938.140 по КККР на с. Бистрица за образуване на нов УПИ XXIV-140 – „За ЖС“, и нов
УПИ XXV-140 – „За ЖС“, като регулационните
граници следват имотните такива на имота по
кадастралната карта.
Предвид горното е на лице основание за
одобряване на ПР по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е по новосъздадена
задънена улица, която се обвързва с улична
регулация, предвидена с действащия план за
регулация на местността, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предви д горното за изменението на
ПУП – ИПР е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
С ПЗ се предвижда ниско като характер и
свободностоящо като начин жилищно застрояване с Нкк=10 м.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на устройствената процедура, попада в устройствена зона: „Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване в природна среда“
(Жм1), съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО. Предвиденото предназначение на нови
УПИ – „За ЖС“, е допустимо в устройствена
зона „Жм1“ съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
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.
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Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена експертна оценка
на съществуваща растителност, заверена от
Дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК16ГР94-381/6.10.2016 г. със забележка „Да не се
засяга дърво № 2“.
Предс та вено е с та нови ще изх. № 94 - 0 0 10354/4.11.2016 г. на директора на РИОСВ – София, от което е видно, че не е необходимо
провеж дане на процеду ра по реда на глава
втора от Наредбата за ОС и ПУП не подлежи
на регламентираните с глава шеста от ЗООС
процедури по екологична оценка.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и
5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането
на КККР, като е представено удостоверение
№ 25-2729/9.01.2018 г., с което СГКК – София,
съгласува проекта за ПУП.
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.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвиж да отчуж даване на части от недвижими
имоти – собственост на физическ и лица, за
изг ра ж дане на улица – п убли чна общ инска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от
ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова
задънена улица в урегулирана територия по
искане на собственици на поземлени имоти са
за тяхна сметка.“
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 о т
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 2,
т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108,
ал. 5, чл. 81, ал. 4 от ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-20/13.03.2018 г., т. 7, и № ЕСГ-50/3.07.2018 г., т. 3, Столични ят общинск и
съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация между о.т. 594а и о.т. 594б, м. С.
Бистрица, район „Панчарево“, по зелените и
кафявите зачертавания съгласно приложения
проект.
2. Проект за план на улична регулация – откриване на задънена улица от о.т. 594г нова до
о.т. 594д нова и създаване на нов УПИ XXIV140 – „За ЖС“, и нов УПИ XXV-140 – „за ЖС“,
кв. 11, м. С. Бистрица, район „Панчарево“, по
кафявите, лилавите и зелените линии, цифри и
текст съгласно приложения проект.
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3. Проект за план за застрояване на нов УПИ
XXIV-140 – „За ЖС“, и нов УПИ XXV-140 – „За
ЖС“, кв. 11, м. С. Бистрица, район „Панчарево“,
с предвиждане на ново застрояване съгласно
приложения проект и без допускане на намалени разстояния към вътрешните регулационни
линии и между 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.
Председател:
Е. Герджиков
259

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 737
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 13.03.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1660
(в УПИ I – „За коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово,
гр. Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра
и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 80 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.03.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
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деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
282
РЕШЕНИЕ № 738
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 12.02.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351,
представляващ ПИ с № 1322, кв. 131, м. Факултета, София, кв. Факултета, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Нача л на т ръж на цена – 1 750 0 0 0 л в.
(Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 175 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.02.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет.
1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
283
РЕШЕНИЕ № 739
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 20.03.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
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явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 150 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.03.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
284

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска
предварително изпълнение на решението.
Председател:
Г. Велков
314

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 161
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2
от Закона за горите, Решение № 5 от 18.10.2018 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Етрополе и Решение
№ ИАГ-15021 от 30.07.2018 г. на Изпълнителната
агенция по горите Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – подземно трасе на оптичен
кабел за интернет обслужване на Пречиствателна станция за отпадни води „Митсубиши“
към Рудничен комплекс „Елаците“ – Етрополе,
намираща се в поземлен имот № 640435, землището на гр. Етрополе, с дължина на трасето
1055 м и сервитутна зона 1050 кв. м, преминаващо
през поземлен имот, горска територия, частна
държавна собственост, № 640201, землище на
гр. Етрополе.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Етрополе до Административния съд – София
област.
Председател:
М. Маринов
355

РЕШЕНИЕ № 190
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин – за разполагане на обект:
„Частична реконструкция на канализационен
колектор ІІ, гр. Видин“, с който се предвижда
територия за новото трасе на колектора със съответната сервитутна ивица в обхват, както следва:
– част от ПИ с идентификатор 10971.513.8
си променя предназначението от територия „За
предимно производствена дейност“ в територия
„За техническа инфраструктура“;
– част от ПИ с идентификатор 10971.513.78
си променя предназначението от територия „За
предимно производствена дейност“ в територия
„За техническа инфраструктура“;
– част от ПИ с идентификатор 10971.510.712 си
променя предназначението от територия „За предимно производствена дейност с преобладаващо
складови функции“ в територия „За техническа
инфраструктура“;
– част от ПИ с идентификатор 10971.502.870
си променя предназначението от територия „За
озеленяване“ в територия „За техническа инфраструктура“.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 160
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1,
т. 2 и чл. 152 от Закона за горите, Решение № 7
от 18.10.2018 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията при Община Етрополе
и Решение № 117 от 30.08.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Етрополе, Общинският съвет – гр.
Етрополе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Три нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на
с. Брусен“, преминаващи през поземлени имоти,
горска територия, частна общинска собственост,
№ 533008 и 600005, землище на с. Брусен, община
Етрополе.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Етрополе до Административния съд – София
област.
Председател:
М. Маринов
354
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 600
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 13 от 7.11.2018 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Мъглиж
Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за отделяне на нормативно определена
прилежаща площ от ПИ 000206 за двуетажна
жилищна сграда в с. Сливито, община Мъглиж,
област Стара Загора.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изработен съгласно разпоредба от 28.10.2004 г.
и § 123, ал. 2, т. 7 от ПЗРЗИДЗГ, определящ
нормативно прилежащия терен въз основа на
Решение № 542 от 30.08.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Мъглиж.
ПИ 000206 е горска територия – държавна собственост – частна, с начин на трайно
ползване – залесена горска територия с площ
2458 кв. м. Планът е изработен в обхват ПИ
000206 и УПИ І-38 в кв. 10, с. Сливито, община Мъглиж. Отредена е необходимата площ за
функциониране на сградата – 238 кв. м. Комуникациите и транспортният достъп за новообразувания поземлен имот ще се осъществят
от УПИ І-38 в кв. 10.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ст. Христов
318

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 208
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от
ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност Татар
Екин, землище Пазарджик, в близост до БКТП
„Ленд“ за ВКЗ на ПИ с идентификатор 32010.32.54
и ВКЗ за ПИ с идентификатор 32010.32.127,
местност Орта мера, землище с. Ивайло, община Пазард ж ик, възложен от инвеститора
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД.
Проектното трасе се предвижда да започне
от кабелна муфа на съществуващ електропровод, разположен в ПИ 55155.10.3 – полски път,
пресича ПИ 55155.10.102 – напоителен канал
(МЗГ – ХМС), ПИ 55155.11.60 – път II-37, ПИ
32010.32.158 – път II-37, ПИ 545155.32.141 – напоителен канал (МЗГ – ХМС), и ПИ 32010.32.142 – напоителен канал, до достигане на нови ел. табла,
разположен и на и мо т н и т е г ра н и ц и на П И
32010.32.54 и ПИ 32010.32.127, местност Орта
мера, землище с. Ивайло, община Пазарджик,
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които следва да бъдат захранени съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
287
РЕШЕНИЕ № 209
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за т расета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с
идентификатор 32101.23.14, местност Общинска
мера по КККР на землище с. Ивайло, община
Пазарджик, възложен от инвеститора Атанаска
Александрова Миткова.
Проектното трасе на електропровода започва
от табло НН Мачтов ТП, разположено в границите на имот с идентификатор 32010.40.4, преминава
през имот с идентификатор 32010.40.98 – друг вид
земеделска земя (обслужваща улица), пресича
регулационните граници на с. Ивайло и се установява в имот с идентификатор 32010.23.19 – за
местен път, представляващ път IV к лас, до
достигане границите на имот с идентификатор
32010.23.14 в местността Общинска мера по КККР
на землище с. Ивайло, община Пазарджик, който
следва да бъде захранен, съгласно изчертаното
с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектното трасе на водопровода започва
от съществуващ водопровод до западния край
на регулацията на с. Ивайло, разполага се в
имот с идентификатор 32010.23.19 – за местен
път, представляващ път IV клас, продължава
по него до достигане границите на имот с идентификатор 32010.23.14 в местността Общинска
мера по КККР на землище с. Ивайло, община
Пазарджик, който следва да бъде захранен,
съгласно изчертаното със зелено, сервитути и
регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
288

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 1034
от 19 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе и сервитут на подземна кабелна линия
СрН, захранваща УПИ І-149.7, 149.10, 149.15 – „За
б ен зи но с т а н ц и я , г а з о с т а н ц и я и т ърг ов с к и
обект“, в кв. 256 по регулационния план на
гр. Перник, кв. Изток, за нуж дите на „ОМВ
Българи я“ – ООД, Софи я, бул. Цариг радско
шосе № 90, ет. 20.
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Трасето и сервитутът на кабелна линия СрН
засягат поземлени имоти (ПИ) 23251.31.5 по
ККР на с. Драгичево, община Перник, и ПИ
55871.118.68 и 55871.149.13 по ККР на гр. Перник.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез кмета на община Перник пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
315

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 459
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на Община „Марица“, неразделна част от докладната, касаещо разширение
на структурна единица 229-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Труд, местност
Висината, община „Марица“, включващо ПИ с
№ 73242.42.61 и № 73242.42.62 – частна собственост, и част от поземлен имот с идентификатор
№ 73242.42.688 – общинска собственост, общински полски път с площ и регистър с координати
на граничните точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
330
РЕШЕНИЕ № 467
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на Община
„Марица“, касаещо образуване на нова структурна
единица в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 47133.16.31 (бивши поземлени имоти
с идентификатори № 47133.16.3 и № 47133.16.4),
част от поземлени имоти с идентификатори
№ 47113.16.20 и № 47133.16.30 – обсл у ж ващи
полски пътища, публична общинска собственост,
м. Башовете по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, община „Марица“, област Пловдив,
с площ и регистър с координати на граничните
точки по приложената ситуация за изменение
на ОУП на Община „Марица“, неразделна част
от настоящото решение.
Председател:
Г. Трендафилова
331

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 926
от 20 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
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ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Раднево, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване за обект: дворно място с площ 4974 кв. м
и построените в него: битова сграда с механа
със ЗП 184,34 кв. м, на два етажа, мазе с площ
64,94 кв. м, монолитна конструкция, построена
1958 г.; кухня със складова база с площ 278 кв. м,
на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, масивна конструкция, построена 1958 г.;
сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна
конструкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ
17,65 кв. м, паянтова конструкция, изградени в
общински УПИ ІІІ, пл. № 129 в кв. 7 по регулационния план на с. Борущица, община Мъглиж.
2. Начална тръж на цена – 62 500 лв. без
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер 10 % от началната тръжна цена, който
се внася по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 206, отдел „Общинска собственост“ на общинската администрация, Раднево,
срещу невъзстановими 500 лв. без ДДС, платими по сметка на Община Раднево, посочена в
тръжната документация, или на гише № 5 (каса)
при информационния център в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се подават
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка.
7. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община Раднево.
8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
11. В срок до 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Раднево протокола от търга.
12. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
Р. Йовчев
290
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110. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния съд – Велико Търново, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев.
Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Наско Христов Каралеев.
Биометрични криминалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп и
трупни части
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Калин Петров Гроздев, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева,
психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
Д-р Тодор Цанков Митев, психиатрия.
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Съдебно-психологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог.
Донка Маринова Петрова, психология.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология,
социална психология.
Симеон Колев Азгоров, психология.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономист-счетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство и
контрол.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист-контрольор/контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен и
данъчен контрол.
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните
и осигурителните дружества.
Валентин Кръстев Трайков, икономист-счетоводител, експерт-оценител на инвестиционен проект,
оценител на цели предприятия.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“,
оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността „Контрол и анализ на фирмената дейност“,
сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор,
издаден от МФ.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител
на финансови активи и финансови институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономистсчетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство
и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист – счетоводство и контрол.
Деян Георгиев Евдокиев, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, експерт-оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценител на цели
предприятия, дялове и акции от капитала им.
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Донка Райчева Георгиева, икономист.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, с професионална квалификация финанси.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Здравка Йорданова Червенкова, икономист –
счетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа
информация.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в
публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Мария Александрова Джукева, икономистсчетоводител.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност.
Мари я на Господ и нова Вра н г ова, и коно мист – изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на
търговията, професионална квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител
на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Пенка Дончева Петкова, икономист-счетоводител.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и
контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономист-счетоводител.
Светла Рашкова Кефирова, икономист по счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
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Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и
контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Събка Иванова Бакалова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономистсчетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономист-счетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Борис Маринов Николов, икономист.
Валери Петров Петров, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист – систем. организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по
строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – систем.
организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег по
маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и контрол, оценител на търговски предприятия, оценител
на финансови активи и финансови институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Даниела Христова Топузанова, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Денка Александрова Бакалова, икономист,
експерт – оценител на инвестиционен проект, оценител на цели държавни и общински предприятия,
оценител на земеделски земи.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в промишленото производство, икономика
и управление на промишлеността.
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Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Диана Петкова Николаева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика, професионална квалификация „Финанси“.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономистсчетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в
публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Йордан Горанов Йорданов, инженер „Далекосъобщителна техника“, икономист-счетоводител,
учител по професионална подготовка, експерт по
далекосъобщителна техника, експерт по финансови
и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, оценител на недвижимо имущество и
земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на
търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител
на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономистфинансист.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист
по търговията.
Любка Владимирова Христова, икономика на
недвижимата собственост, експерт по управление
на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митнически
режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни
системи, вътреобщностни доставки и Интрастат
отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по
строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Миряна Стефанова Пeдешка, икономист-осигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Панайот Анастасов Антонов, икономист-осигурител.
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Пепа Иванова Петкова, бакалавър по „Финанси“, магистър по „Счетоводство и контрол“, с
професионална квалификация „съдебен експерт“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието,
здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по
търговията.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Съдебно-стокова експертиза
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен одит в
публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен
инженер „Жп транспорт – експлоатация и ремонт
на електрически локомотиви“.
Георги Аврамов Върбанов, машинен инженер – селскостопански машини, оценител на
машини и съоръжения.
Гинка Данаилова Панева, инженер земеустроител, оценител на земеделски земи, оценител на
недвижими имоти, със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастър е вписана в
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност „Проектиране и
конструиране на машини и съоръжения“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, интелекту-
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ална и индустриална собственост, оценител на
недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“,
експертизи, свързани с безопасни условия на труд,
доктор по научна специалност „Автомобили,
трактори и кари“.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
по „Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер по
специалността „Технология и организация на автомобилния транспорт“, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, свързани със
здравословни и безопасни условия на труд и оценка
на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Никола Йорданов Ганев, инженер „Автоматизация на производството“, оценител на търговски
предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Павлинка Йорданова Николова, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Петко Луканов Пенков, машинен инженер.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация
и ремонт на вагоните“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Радослав Рашков Цaнев, магистър инженер
по специалността „Технология и управление на
транспорта“ – специалист по жп транспорт.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
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Снежана Младенова Кадиева, инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител
на машини и съоръжения.
Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“,
експертизи, свързани с безопасни условия на труд,
доктор по научна специалност „Автомобили,
трактори и кари“.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели с
вътрешно горене“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Николай Димитров Николов, технология и
управление на транспорта – автотехнически,
транспортнооценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер „Двигатели с
вътрешно горене“, „Електроуредба на автомобила“.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Д-р инж. Свилен Атанасов Костадинов, магистър инженер, специалност „Транспортна техника
и технологии“, с присъдена образователна научна
степен „доктор“ по „Управление и организация на
автомобилния транспорт“.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно
горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“, експерт по
технически, авто- и автотехнически експертизи,
икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Валентин Христов Тонев, машинен инженер
„Технология на машиностроенето и металорежещите машини“.
Валерий Гатев Велчев, инженер „Съобщителна
техника, автоматизация на свръзките“.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по научна специалност „Информатика“.
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Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност „Проектиране и
конструиране на машини и съоръжения“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог
„Технология на ферментационните производства“,
експерт техническо-технологична експертиза
в инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
допълнителна квалификация „Възобновяеми енергийни източници“.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Николай Христов Козарев, електроинженер,
оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация
и ремонт на вагоните“.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер „Промишлена електроника“.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по научна специалност „Информатика“.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер
„Компютърни системи и технологии“.
Гинка Тодорова Иванова, електроинженер
„Автоматика, компютърна техника и технологии“,
оценител на недвижими имоти.
Иван Любенов Блажев, магистър по специалността „Информатика. Информационни системи“.
Йордан Любомиров Ангелов, инженер по
компютърна техника, магистър по специалността
„Компютърна техника“.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер
(компютърна техника), с достъп до класифицирана
информация с гриф за сигурност „Секретно“ до
22.06.2019 г.
Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен
архитектурен техник, оценител на недвижими
имоти, икономист по строителството.
Атанаска Илиева Коцева, водостроителен техник, оценител на недвижими имоти и земеделски
земи.
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на
недвижими имоти.
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Валерий Петров Янков, инженер „Подемнотранспортни машини и строителни машини“,
специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер „Промишлено и гражданско
строителство“.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Георги Петков Тодоров, инженер „Транспортно
строителство“, с достъп до класифицирана информация с гриф за сигурност „Секретно“ до 11.10.2019 г.
Данко Георгиев Данчев, архитект, с пълна
проектантска правоспособност.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер,
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер-земеустроител, специалност „Земеустройство“.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер-технолог
„Технология на ферментационните производства“,
експерт техническо-технологична експертиза
в инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер
„Хидромелиоративно строителство“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен
инженер, оценител на недвижими имоти.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.
Надя Савова Стефанова-Коларова, архитект с
пълна проектантска правоспособност.
Павлина Мотова Ангелова, минен инженер – геодезия.
Росица Лазарова Господинова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“,
оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Станислава Христова Банова, строителен инженер „Транспортно строителство“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист,
икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
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оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженерхимик „Техника и технология на взривни работи,
вещества, бойни припаси и оръжия“.
Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Съдебнооценителска автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели с
вътрешно горене“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Николай Йосифов Анчев, инженер „Двигатели с
вътрешно горене“, „Електроуредба на автомобила“.
Стефан Иванов Стефанов, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и
съоръжения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“.
Христо Панайотов Казаков, машинен инженер „Двигатели с вътрешно горене“, експерт по
технически, авто- и автотехнически експертизи,
икономист, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-зоологическа експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен
лекар, магистър по специалността „Ветеринарна
медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския
ветеринарен съюз.
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
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Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, клиничен химик, ДНК
анализ.
Пею Николов Пеев, химик „Химични технологии и металургия на черни и цветни метали“.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженер-химик.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен
лекар, магистър по специалността „Ветеринарна
медицина“, вписан в регистъра на ОДБХ – Велико
Търново, за упражняване на ветеринарномедицинска практика, член на Българския ветеринарен
съюз.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн от
Тракийския университет – Стара Загора, ветеринарен лекар.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с
допълнителна квалификация „Система за контрол
и управление безопасността на храни“ (система
„НАССР“).
Съдебна агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер
„Горско стопанство“.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном „Растителна защита“, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, специалност „Лозаро-градинарство“,
преквалификация „Агробизнес и мениджмънт“,
квалификация „Агромениджър“.
Димитър Стойнев Зарев, инженер „Горско стопанство“, със сертификат за оценка на поземлени
имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Марин Събев Суванджиев, агроном „Растителна защита“.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с
допълнителна квалификация „Система за контрол
и управление безопасността на храни“ (система
„НАССР“).
Серафим Димитров Димитров, агроном „Растителна защита“.
Тодорка Ралчева Бакърджиева, агроном-полевъд.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по „Изобразително изкуство“ и преподавател по „Рисуване
в средните училища“, вписан в регистрите на
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“ и
„Художествена обработка на дърво“.
Клас „Оценителни експертизи“
Оценка на недвижими имоти
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на
недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“,
оценител на недвижими имоти.
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Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини и
съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения.
Оценка на машини и съоръжения
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини и
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съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Оценка на търговски предприятия и вземания
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Оценка на финансови активи и финансови
институции
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Николай Георгиев Вачев, квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и
скъпоценни камъни.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Снежана Младенова Кадиева, инженер „Геодезия, фотограметрия и картография“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи
и трайни насаждения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен
инженер, специалност „Селскостопанска техника“,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения,
оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски
земи, съдебни автотехнически експертизи, оценка
на стойността на МПС, специализация по индустриални отношения, специализация по ремонт и
поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения, оценител на машини и
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съоръжения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева Ангелова, магистър-фармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по научна специалност „Информатика“.
Данко Георгиев Данчев, архитект, с пълна
проектантска правоспособност.
Деян Димитров Хаджииванов, специалист
съдебно-статистически експертизи, анализ на издръжката на живот и анализ на изборни резултати.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер-конструктор, специалност „Проектиране и
конструиране на машини и съоръжения“.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн от
Тракийския университет – Стара Загора, ветеринарен лекар.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански
език, специалист френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по руски
език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на
статистическа информация.
Николай Георгиев Вачев, квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и
скъпоценни камъни.
Радка Маринова Крумова, икономист, „Счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието“, „Здравен мениджмънт“.
Светлана Цонева Братоева, икономист по
промишлеността, специалност „Организация на
производството и управлението в промишлеността“,
обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика и
информатика, „Комуникационна техника и технологии“.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер,
специалист „Здравословни и безопасни условия
на труд“.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните
преводачи за 2019 г. за съдебния район на Окръжния съд – Велико Търново, и Административния
съд – Велико Търново
Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов, сертификат С1
от университета Гронинген, Холандия.
Екатерина Кирилова Стоянова, образование:
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Английска филология“, професи-
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онална квалификация „Филолог“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност
„Конферентен превод“, професионална квалификация „Устен преводач по английски“, месторабота – „Стек“ – ЕООД, като преводач, трудов стаж
като преводач – 8 години.
Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – английски език
и арабски език“, професионална квалификация
„Преводач“, сертификат – ESOL Lavel 2 Certificate
in ESOL International-University of Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл България“ като
преводач, стаж като преводач – 4 месеца.
Петя Аврамова Стефанова, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Английска филология“, професионална квалификация „Филолог учител“, специализация – „Превод“, месторабота: „Мета Фактор“ – ЕООД, София, като заклет преводач, стаж
като преводач – 15 години.
Преводачи от и на френски език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност „Френска филология“, квалификация – „Специалист по френска филология и преподавател в
средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, магистър по френски и италиански
език, с професионална квалификация „Преводач“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
магистър по специалността „Конферентен превод“,
професионална квалификация „Устен преводач
от и на френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, бакалавър по специалността „Приложна лингвистика (Френски и
английски език)“, професионална квалификация
„Преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от
дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за
езиците френски, италиански, руски и английски
и е включена в списъка на физическите лица,
които извършват преводи на документи и други
книжа от чужд на български език и от български
на чужд език на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на
Европейския съюз – Люксембург, като преводач
на свободна практика, извършва преводачески
услуги от и на френски език, от и на италиански
език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, на длъжност „преподавател“,
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като
преводач – 20 години.
Преводачи от и на италиански език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност „Френска филология“, квалификация – „Специалист по френска филология и преподавател в
средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, магистър по френски и италиански
език, с професионална квалификация „Преводач“,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
магистър по специалността „Конферентен превод“,
професионална квалификация „Устен преводач
от и на френски език“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, бакалавър по специалността „Приложна лингвистика (Френски и
английски език)“, професионална квалификация
„Преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от
дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за
езиците френски, италиански, руски и английски
и е включена в списъка на физическите лица,
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които извършват преводи на документи и други
книжа от чужд на български език и от български
на чужд език на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на
Европейския съюз – Люксембург, като преводач
на свободна практика, извършва преводачески
услуги от и на френски език, от и на италиански
език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, на длъжност „преподавател“,
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като
преводач – 20 години.
Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Златева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – испански език
и втори чужд език“, професионална квалификация – Преводач по испански и португалски език,
проведено обучение 1 година по програма ЕРАЗЪМ
в Университете – Лисабон, месторабота: „АИИ
ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор данни.
Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация – Преводач по испански и португалски
език, проведено обучение 1 година по програма
ЕРАЗЪМ в Университете – Лисабон, месторабота:
„АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор
данни.
Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ „Св.
Климент Охридски“, София, специалност „Новогръцка филология“, професионална квалификация
„Филолог“, магистърска програма „Езикознание и
превод“, месторабота: НВУ „Васил Левски“, Велико
Търново – преподавател по новогръцки език.
Преводачи от и на арабски език
Силви я Евелинова Дешева, образование:
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност „Приложна лингвистика – английски език и арабски език“, професионална
квалификация – Преводач, сертификат – ESOL
Lavel 2 Certificate in ESOL International-University of
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл
България“ като преводач, стаж като преводач –
4 месеца.
Преводачи от и на руски език.
Милена Иванова Обретенова, филолог, преподавател по руски език и литература от Казанския
държавен университет – Русия, стаж 12 години.
Оксана Дмитриевна Байчева, сертификат за
владеене на руски език С2, преводач.
Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова, образование:
магистър „Българска филология“, сертификат С1
за владеене на полски език, месторабота: управител на фирма „Дес пол“ – преводи и легализация
на документи.
Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ „Св.
Климент Охридски“, София, специалност „Новогръцка филология“, професионална квалификация
„Филолог“, магистърска програма „Езикознание и
превод“, курсове по литовски език, месторабота:
преводач.
225
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111. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния и Аминистративния съд – Видин,
за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“ – видове
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Трасологични експертизи
Съдебно-балистични експертизи
Дактилоскопни експертизи
Биометрични криминалистични експертизи
Венчо Славчов Караджов – висше, инженертехнолог, криминалистични експертизи на писмени
доказателства (ръкописно изпълнени подписи и
текст).
Емил Пантов Живков – висше, графолог.
Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.
Валери Бориславов Петков – висше, спец. управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение на пътищата; право.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп и
трупни части
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Съдебномедицинска експертиза на веществени
доказателства
Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство
Съдебномедицинска ескпертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия
и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат
на биологичните науки; специалист по молекулярна
и функционална биология, биохимик – клиничен
химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране,
секвениране.
Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и
функц. биология, експерт ДНК анализи; кандидат
на биологичните науки; специалист по молекулярна
и функционална биология, биохимик – клиничен
химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране,
секвениране.
Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина,
лекар – анестезиология и реанимация.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – висше, молекулярна
биология.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход
Борис Петров Шахов – висше, молекулярна
биология.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Съдебно-стокова експертиза
Пролетка Накова Петрова-Павлова – висше,
счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – висше,
счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Виолета Томова Христова – висше, икономист,
икономист-счетоводител.
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Ели Симеонова Василева – висше, счетоводна
отчетност, икономист-счетоводител.
Павлина Йорданова Димитрова – висше, икон.
орг. на търговията.
Даниела Антова Тошева – висше, социалноикономическа информация.
Елена Стефанова Георгиева – висше, икономист.
Румен Петров Кънчев – висше, икономист по
строителството, икономист-счетоводител.
Цеко Вълчев Пупулешков – висше, икономистзастраховател.
Станислав Милчев Стоянов – висше, финанси
и кредит.
Стефка Николова Георгиева – висше, икономист-финансист.
Боянка Захариева А лександрова – висше,
икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строителнотехническа експертиза.
Димитрина Григорова Минкова – висше, икономист-счетоводител.
Емилия Маркова Лазарова-Маринова – висше,
икономист.
Анка Василева Колева – висше, икономист.
Диана Цветанова Тодорова – висше, икономист
по промишлеността.
Мария Ангелова Христова – висше, икономист.
Мариана Александрова Петрова – висше, маркетинг и мениджмънт.
Тереза Велкова Тодорова-Сотирова – висше,
маркетинг и планиране.
Невяна Ангелова Младенова – висше, финанси.
Любомир Цветков Йотов – висше, икономист.
Милева Ванкова Дикова – икономист-счетоводител.
Валентин Петков Николов – счетоводство и
контрол.
Боряна Борисова Георгиева – МТС, финанси,
данъчно законодателство, банково дело.
Албена Иванова Панчева – спец. счетоводство
и контрол.
Пламен Кирилов Василев – спец. счетоводство
и контрол.
Рая Аспарухова Гъскова – спец. икономист.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Йордан Стоянов Бързашки – инженер по водоснабдяване и канализация.
Съдебна автотехническа експертиза
Олег Славчев Ванков – машинен инженер,
автотехнически експертизи.
Игнат Петров Игнатов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене, автотехнически експертизи.
Иван Младенов Бъзински – висше, машинен
инженер.
Цветан Младенов Стойков – висше, машинен
инженер.
Владимир Димитров Иванов – висше, инженер
по изчислителна техника, оценка на машини и
съоръжения.
Сашко Ванчов Каменов – висше, офицер от
автомоб. войски – военен инж. по експл. и ремонт
на АТТ, машинен инженер.
Пламен Винагоров Ангелов – спец. контрол на
автомобилния транспорт.
Георги Славчев Георгиев – спец. машинен
инженер.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1   

Красимир Цветанов Живков – спец. електротехника.
Величко Георгиев Станков – висше, машинен
инженер.
Иван Велков Иванов – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, автотехнически експертизи.
Румен Петров Илиев – висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически еспертизи.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Съдебна строително-техническа експертиза
Райна Иванова Жикова – строителен техник.
Валентин Петров Ницов – висше, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Валя Петрова Стефанова-Георгиева – висше,
строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Георги Кирилов Георгиев – висше, инженер по
хидромелиоративно строителство.
Галина Димитрова Антова – висше, архитект.
Любка Ванчева Георгиева-Червенякова – висше, строителство и архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Маргарита Нетова Каменова – висше, инженергеодезист, оценка на недвижими имоти.
Светлана Вергилова Попова – висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.
Емил Георгиев Андреев – висше, архитект.
Валентин Венчов Георгиев – геодезия и маркшайдерство.
Иво Луков Ангелов – висше, спец. строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Илияна Иванова Ципоркова – спец. хидромелиоративно строителство.
Мариана Борисова Иванова – спец. строителен
техник.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Съдебна агротехническа експертиза
Людмил Петков Димитров – висше, инженерагроном, лозаро-градинарство.
Борислав Рашков Борисов – висше, агрономполевъд, оценка на земеделски земи, подобрения
и насаждения върху тях.
Марийка Дацкова Цанкова – висше, зоотехник.
Бранимир Кимонов Иванов – висше, инженерагроном, тропично и субтропично земеделие.
Лидия Асенова Николова – висше, зоотехник.
Валери Стоянов Марков – висше, инженер
по горско стопанство, оценка на гори и земи в
горския фонд.
Елка Петрова Нинова-Богоева – зооинженер.
Клас „Други съдебни експертизи“
Пенка Кирчева Милушева – висше, психология.
Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и
функц. биология, експерт ДНК анализи; кандидат
на биологичните науки; специалист по молекулярна
и функционална биология, биохимик – клиничен
химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране,
секвениране.
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112. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Ангел Илиев Ангелов – експерт-криминалист.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна
и елек т рон на м и к роскоп и я, т расог рафи я и
бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експер т-к риминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – експерт-криминалист.
Трасологични експертизи
И н ж. А н г е л И л иев А н г е лов – и н женер химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна
и елек т рон на м и к роскоп и я, т расог рафи я и
бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
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Николай Асенов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник, фотограф.
Съдебно-балистични експертизи
И н ж. А н г ел И л иев А н г елов – и н женер химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник, фотограф.
Дактилоскопни експертизи
И н ж. А н г ел И л иев А н г елов – и н женер химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Емил Димитров Туджарски – експерткриминалист.
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-к риминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник, фотограф.
Пламен Георгиев Георгиев – експерт-криминалист.
Биометрични криминалистични експертизи
Иван Ганчев Гу рзовск и – експерт-криминалист.
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Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Р у мен А н г елов На й денов – с ъдебна
медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия
и травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – стоматолог.
Д-р Р у мен А н г елов На й денов – с ъдебна
медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функц иона л на биолог и я; биох и м и я и к л и н и ч на
химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Р у мен А н г елов На й денов – с ъдебна
медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функц иона л на биолог и я; биох и м и я и к л и н и ч на
химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Р у мен А н г елов На й денов – с ъдебна
медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия
и травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функц иона л на биолог и я; биох и м и я и к л и н и ч на
химия.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – стоматолог.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Р у мен А н г елов На й денов – с ъдебна
медицина.
Д-р С ла ви Л юбом и ров Георг иев – лек ар
вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
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Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия
и травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Р у мен А н г елов На й денов – с ъдебна
медицина.
Д-р С ла ви Любом и ров Георг иев – лекар
вътрешни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
Съдебнопсихологична експертиза
Ваня Димитрова Димитрова – психолог.
Велина Владимирова Владимирова – психолог; соц иа лна и юри ди ческа пси холог и я;
работа с полиграф.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Диана Венчева Петкова-Конецовска – психолог, психолого-консултант.
Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф.
Емил Йорданов Пенов – психолог.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Татяна Илиева Антонова – психолог.
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа
с полиграф.
Цветомира Ботьова А лексан дрова – психолог.
Цеца Петрова Петърчовска – педагогически
съветник; специален педагог; социален педагог;
социален работник.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Велина Иванова Тодорова – психолог.
Галя Дойчинова Славкова – клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология.
Велина Иванова Тодорова – психолог.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Петя Иванова Кирякова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
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Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебносчетоводна експертиза
А лександър Панайотов А лександров – финансист.
А нел и я Ас енова Коцова – сче т овод и т ел;
прогнозиране и планиране.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Виолета Луканова Иванова – счетоводител.
Владимир Христов Балинов – счетоводител.
Георги Антонов Африканов – счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евг ен и Н и колаев Хрис т ов – и коном ис т;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Ирина Трайкова Узунова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.
Ма я Хрис т ова К а меновск а – фи на нсис т;
преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
М и р о с ла в Жеков Н и колов – фи на нсис т;
вътрешен одитор.
Мирослав Иванов Цолов – икономист.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация
на производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Павлина А лександрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Горанов Първанов – счетоводител.
Рен и М и л чева Д и м и т р ова – фи н а нсис т счетоводител.
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Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Р у м я н ка Ни колова Ценова – и коном ис т;
индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
С т ела Р ус ева Р уси н човск а – и коном ис т;
счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димит рова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
А лександър Панайотов А лександров – финансист.
А нел и я Асенова Коцова – сче т овод и т ел;
прогнозиране и планиране.
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евг ен и Н и колаев Хрис т ов – и коном ис т;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
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Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист – счет оводи т ел; зд ра вен мени д ж м ън т;
педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.
Ма я Хрис т ова К а меновск а – фи на нсис т;
преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
М и р о с ла в Жеков Н и колов – фи на нсис т;
вътрешен одитор.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация
на производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Нина Николаевна Топалова – икономическа
кибернетика в селското стопанство.
Павлина А лександрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рен и М и л чева Д и м и т р ова – фи н а нсис т счетоводител.
Розина Пет рова Банова – икономист-счетоводител.
Р у м я н ка Н и колова Ценова – и коном ис т;
индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Станимир Емилов Нацев – финансист.
С т ела Р ус ева Р уси н човск а – и коном ис т;
счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Христ ина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Димит рова Бекова – икономист – организация и заплащане на труда.
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Цветана Златанова Николова – финансист.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
Съдебно-стокова експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика.
Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Димитър Иванов Петков – икономист.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Л и л я на Пе т кова Гецова-Тодорова – и ко номист-счетоводител; здравен менид ж мънт;
педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.
Ма я Хрис т ова К а меновск а – фи на нсис т;
преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
М и р о с ла в Жеков Н и колов – фи на нсис т;
вътрешен одитор.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация
на производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рен и М и л чева Д и м и т р ова – фи на нсис т счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Р у м я н ка Ни колова Ценова – и коном ис т;
индустриални отношения; управление на човешките ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

С т ела Р ус ева Р уси н човск а – и коном ис т;
счетоводител.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Хризантема Павлова Петрова – икономистсчетоводител.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. А лександрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Ин ж. Екатерина Борисова Коста динова – промишлено и гражданско строителство/
строителен инженер.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография
и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
И н ж. К и ри л И л иев Хрис т ов – ма ш и нен
инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Ин ж. Кру м Стили янов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – геодези я и земеус т ройс т во; п ъ л на п роек та н т ск а
правоспособност; експерт по управление на
недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
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Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена
опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и г ра ж данско ст роителство – тех нология – строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор.
Съдебна автотехническа експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Вес ел и н Тодоров И ва нов – а вт омоби лен
транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт
и енергетика – машинен инженер; автоексперт
по специалност автотехническа експертиза.
Иван Веселинов Тодоров – маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза.
И в а н Ге о рг иев Коцев – а в т о т ех н и че с к а
експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография
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и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
Искрен Ва лериев Дилов – у правление на
интелектуалната собственост; автотехническа
експертиза.
И н ж. К и ри л И л иев Хрис т ов – ма ш и нен
инженер.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Ин ж. Стефчо Пет ров Симеонов – АТ ТК;
автотехническа експертиза.
Ин ж. Ти хоми р Ц вет ков Трифонов – селскос т опа нск а т ех н и к а – ма ш и нен и н женер;
противопожарна охрана; криминалистически
аспекти при разкриване на ПТП; застраховане
и автомобилно застраховане; автотехническа
експертиза.
Ин ж. Тодор Филипов Тодоров – ин женер
и нф о р м а ц и о н н и т ех н о ло г и и ; н е о р г а н и ч н и
химични технологии; инспектор по екология;
автотехническа експертиза.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Беатриче К ирилова Зашева – механична технология на дървесината.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография
и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
И н ж. К и ри л И л иев Хрис т ов – ма ш и нен
инженер.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – геодези я и земеус т ройс т во; п ъ л на п роек та н т ск а
правоспособност; експерт по управление на
недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен менидж-
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мънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена
опасност.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност;
автотехнически и автооценителни експертизи;
инженер по безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Ин ж. Стефчо Пет ров Симеонов – АТ ТК;
автотехническа експертиза.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и г ра ж данско ст роителство – тех нология – строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Божидар Василев Ангелов – информатика
(ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански – автоматика и
телемеханика; компютърна техника и интернет.
Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии; информационни системи; съдебен експерт по технически проблеми.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Инж. А лександрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление;
строителнотехническа експертиза – част ВиК.
Инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен
инженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов – геодезия,
картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Димитър Любенов Костов – архитект.
Ин ж. Екатерина Борисова Коста динова – промишлено и гражданско строителство/
строителен инженер.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
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Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография
и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен
инженер.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Арх. Калин Димитров Костов – архитект.
Ин ж. Кру м Стили янов Спиридонов – геодезист.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – геодези я и земеус т ройс т во; п ъ л на п роек та н т ск а
правоспособност; експерт по управление на
недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
Инж. Нина Василева Дакева – ел. инженер.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Тодорка Петрова Райновска – строителство
и архитектура.
Цветана Иванова Кънова – геодезия, картография и земеустройство.
Ц ве т а на Тодор ова И ва нова – г е оде зис т;
картограф.
Инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и г ра ж данско ст роителство – тех нология – строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография
и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа
правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност“.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имуще-
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ство на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни
правила и норми за осигуряване безопасността
при пожар; пожарна безопасност.
Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер.
Инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен
инженер – топлотехника.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Павлин Тодоров Ненков – технология
на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена
опасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев – добив на черни
метали; базисни компютърни технологии.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
химични технологии; експерт криминалист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
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Мая Иванова Кичева – молекулярна и функц иона л на биолог и я; биох и м и я и к л и н и ч на
химия.
Съдебно-физическа експертиза
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
Съдебна физикохимическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография
и бионика; дефектоскопист; котелен машинист;
техническо и микрографично изследване на
документи и др.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен лекар.
Съдебна агротехническа експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Еми ли я Пет рова Пет рова – полевъдст во;
зърнопроизводство.
Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.
Инж. Мариана Митева Петкова – инженерагроном, лозаро-градинарство; педагогическа
правоспособност по селскостопански дисциплини.
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Клас „Оценителни експертизи“
Инж. А лександрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране,
банков мениджмънт, счетоводство и контрол).
Ве с е л и н Тодор ов И ва нов – оцен и т е л на
автомобили, трактори и кари; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт,
трактори и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на
машини и съоръжения (двигатели с вътрешно
горене).
Инж. Виолета Методиева Рачинска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Георги Петров Величков – оценител
на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител
на машини, съоръжения и активи – движимо
имущество (счетоводство и контрол/машинен
инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител
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на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).
Инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител
на МПС (машинен инженер).
Димитър А лександров Златанов – оценител
на земеделски земи (полевъдство).
Ин ж. Димит ър Николов Рачинск и – оценител на машини и съоръжения; оценител на
търговски предприятия и вземания (автоматика
и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева – оценител на
машини, съоръжени я и материа лни активи
(радиоелектроника).
Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на
недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Д-р Калина Господинова Христова – оценител на животни (ветеринарен лекар).
К атя Цветанова Христова – оцени тел на
битова техника; оценител на движимо имущество (финанси).
Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на
машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Крум Валериев Николов – оценител на
поземлени имоти в горски територии (инженер
по горско стопанство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Инж. Мариана Христова Цекова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен
хидроинженер).
Мариета Бориславова Минкова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Мирела Стоянова Стоянова – оценител на
наркотични вещества (експерт-криминалист).
Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически
проблеми).
Николай Благоев Банчовски – оценител на
земеделски земи, подобрения и трайни насаждения международни икономически отношения).
Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на
ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).
Оля Костадинова Николова – оценител на
лекарствени продукти и наркотични вещества
(фармацевт).
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Петьо Димитров Димитров – оценител на
автомобили, т рактори и кари (автомобилен
транспорт, трактори и кари).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на
недви ж ими имоти; оценител на земеделск и
земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания
(машинен инженер).
Пе т ър С т оя нов Доневск и – оцен и т ел на
ферми (зоотехник).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология
на металите и металообработваща техника).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител
на недвижими имоти (геодезия, картография и
фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на
машини и съоръжения; обследване на сгради
за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация
на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК).
Тат я на И л иева А н т онова – оцен и т е л на
недви ж и м и и мо т и; оцен и т ел на ма ш и н и и
съоръжения; оценител на земеделски земи и
трайни наса ж дени я; оценител на т ърговск и
предприятия и вземания (финанси и кредит;
психология).
Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична
администрация).
Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на
земеделски земи и трайни насаждения (инженер
информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на
земеделски земи (строителство и архитектура).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер).
Цветана Иванова Кънова – оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия,
картография и земеустройство).
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Клас „Други съдебни експертизи“
Борис Петров Шахов – специалист по молекулярна биология.
Инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи, свързани с околната среда.
Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на
ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика на девиантното поведение.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично
разкъсани, взривени и взломени детайли, възли
и конструкции.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – лесоинженерно-технически експертизи.
Инж. Лариса Борисова А нгелова – пълна
п роек та н т ск а п ра воспособнос т; експер т по
управление на недвижими имоти.
Инж. Мариана Христова Цекова – КСС на
СМР; топлофикация.
Мая Иванова Кичева – генетичен анализ на
животински и растителни видове; експертиза
по писмени данни за съдържание на алкохол
в кръвта.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
по молекулярна биология; ДНК анализ.
Инж. Нина Василева Дакева – КСС на СМР;
топлофикация.
Оля Костадинова Николова – фармакологични експертизи.
П ла мен Георг иев Георг иев – изс лед ва не
на идентификационните номера на рами на
автомобили и заличени номера на оръжия по
химичен способ.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и
работоспособност.
Румянка Николова Ценова – трудови спорове
(икономика на промишлеността; управление на
човешките ресурси; индустриални отношения).
Силва Трифонова Диковска – икономист по
строителството.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация; оценител на недвижими имоти; оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за
работещи в Германия.
Ин ж. Слави Лазаров Шкортов – т рудови
злополуки.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.
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1. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“,
на основание чл. 256 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот с изх. № С190022-0910000001/10.01.2019 г. съгласно Определение № 4870
от 1.08.2018 г. на Административния съд – София-град, Определение № 13092 от 29.10.2018 г. на
Върховния административен съд, Решение № 7270
от 4.12.2018 г. на Административния съд – Софияград, Решение № 7484 от 11.12.2018 г. на Административния съд – София-град, за купувач следва да
бъде обявен „Харес Строй“ – ООД, ЕИК 204622717,
със седалище и адрес на управление: Карлово,
ул. Странджата № 28, представлявано от Севдалина
Дафинова Чалъкова и Савка Дафинова Чалъкова,
на следния недвижим имот: урегулиран поземлен
имот, КИД 36498.504.3178, предназначение: промишлено строителство, магазини, офиси и трафопост,
площ: 4950 кв. м, намиращ се в Карлово, община
Карлово, област Пловдив, адрес на имота: кв. 168
по подробния план на гр. Карлово, придобит с
нотариален акт № 54, том 14, рег. 3638, дело 2856
от 5.10.2006 г., издаден от Службата по вписванията – Карлово. На основание чл. 253 от ДОПК
възлага на „Харес Строй“ – ООД, гореописания
имот. Имотът се продава такъв, какъвто е към
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот. На
основание чл. 246, ал. 8 от ДОПК собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението.
278
53. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С180022-091-0000299 от 3.05.2018 г. възлага на
Теодор Росенов Осиковски следните недвижими имоти: 1. Урегулиран поземлен имот XIIІ669 – незастроен, с уредени регулационни сметки,
в квартал 66 по удостоверение за идентичност
№ 98/17.02.2011 г. и договор за доброволна делба
№ 93, н. д. 84/23.03.2011 г., по регулационния план
на с. Варвара, област Пазарджик, одобрен със заповеди № 6004 от 11.11.1966 г. и № 17 от 3.08.2000 г.,
площ 1050 кв. м, намиращ се в с. Варвара, община Септември, област Пазарджик – урегулиран
поземлен имот XIII-669 с граници УПИ III-670;
УПИ VI-670; УПИ IV-670; УПИ V – за семеен
хотел, ресторант и СПА център; УПИ XI-668;
УПИ XII-туристическа дейност – туристическа
дейност и улица с о.т. 183-181; 2. Поземлен имот,
дворно място, съставляващо УПИ V-672 – за семеен хотел, ресторант и СПА център, в квартал
66 „а“ по плана на с. Варвара, община Септември,
ведно с построената в имота едноетажна масивна
жилищна сграда със застроена площ от 64 кв. м,
площ 900 кв. м, намиращ се в с. Варвара, община
Септември, област Пазарджик, съставляващо УПИ
V-672, с граници: от две страни – улици, УПИ
XIII-669 и УПИ IV-671.
410
1. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № С180002-0910000998/20.12.2018 г. възлага на Мирослав Иванов
Манолов с адрес: Бургас, ж.к. Лазур № 71, ет. 1,
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ап. 4, следната недвижима вещ, представляваща:
самостоятелен обект в сграда с предназначение:
жилище, апартамент, КИД 07079.651.110.1.24, намиращ се в Бургас, община Бургас, област Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 354, ет. 5, ап. 24, с площ
43,99 кв. м, в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 07079.651.110, състоящ се от
дневна с кухненска ниша и кът за хранене, спалня,
баня-WC, входно преддверие и открита тераса с
площ 21,71 кв. м, ведно с изба № 20 в сутерена с
площ 2,24 кв. м и 2,280 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 8,18 кв. м и
2,280 % ид. части от правото на строеж на терена, с граници: на същия етаж: 07079.651.110.1.23 и
07079.651.110.1.25, под обекта: 07079.651.110.1.20, над
обекта: 07079.651.110.1.27.
311
303. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професор за цивилен служител
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (по отрасъл „Управление
на сигурността и отбраната“), за преподаване на
учебните дисциплини „Мениджмънт на сектора
за сигурност“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Теории на мениджмънта“, „Икономически
основи на сигурността и отбраната“, „Управление
на човешките ресурси в корпорацията“, „Икономическа политика и интеграция“ и „Икономика
на публичния сектор“ – един; главен асистент за
военнослужещ в област на висшето образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (по отрасъл „Управление
на сигурността и отбраната“), за преподаване на
учебните дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната“, „Публична администрация“
и „Организационна архитектура“ – един; главен
асистент за цивилен служител в област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност
„Организация и управление на въоръжените сили“,
за преподаване на учебните дисциплини „Военна
стратегия“, „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“ и „Участие на невоенния
компонент в управлението при кризи и военни
конфликти“ – един, всички със срок за подаване
на документи за участие в конкурсите 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата на
Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи са
публикувани на сайта на академията. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел.: 92-26-514, 92-26-512.
338
1. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за главни асистенти
по професионално направление: 1.2. Педагогика
(Теория и методика на възпитанието) – един за
нуждите на Факултета по педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението
по музика в предучилищна възраст, Елементарна
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теория на музиката и солфеж) – един за нуждите на
Факултета по науки за образованието и изкуствата;
3.7. Администрация и управление (Управление,
Организационно поведение, Управление на човешките ресурси – на български, френски и английски
език) – един за нуждите на Стопанския факултет;
2.1. Филология (Персийски език и култура) – един
за нуждите на Факултета по класически и нови
филологии; 2.1. Филология (Китайски фолклор и
традиционна китайска култура) – един за нуждите
на Факултета по класически и нови филологии,
всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Списъкът с необходимите документи е определен
в Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 до 17 ч.
337
3. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет
в Сливен за главен асистент по професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Автомобили, трактори и
кари“ – един за нуждите на катедра „Механика,
машиностроене и топлотехника“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044/667 323.
339
16. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурси за
главни асистенти, както следва: в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология
(Психология на развитието), за нуждите на секция
„Психология на развитието и здравето“ – един;
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История и
археология (Историческа демография – Образователни структури и демографски процеси в периода
между двете световни войни), за нуждите на секция
„Икономическа и историческа демография“ –
един, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
371
17. – Институтът за икономически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор – трима в професионално направление 3.8. Икономика: един по
„Световно стопанство и МИО“ за секция „Международна икономика“; един по „Икономически
теории – равнопоставеност на половете“ и един по
„Човешки капитал – образование, миграция“ за
секция „Макроикономика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и информация – в института – София, ул. Аксаков № 3.
317
6. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, научно направление 4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография),
за нуждите на направление „Експериментална ми-
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нералогия и кристалография“. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от датата на обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 107, стая 55, тел. 02/979 70 55.
329
1. – МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, София, обявява конкурс за академична длъжност: професор в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност 03.01.48 Ангиология за нуждите на
Отделение по ангиология; главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
научна специалност 03.01.12 Клинична лаборатория за нуждите на Клинична лаборатория, двата
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи: в отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“ на
МБАЛ „НКБ“ – ЕАД, ул. Коньовица № 65, 1309
София, тел. 9211 224.
395
2. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК
обявява, че са извършени следните продажби:
През ноември 2018 г.
1. Поземлен имот с идентификатор 68134.705.356
(У ПИ V I – со, к в. 10 0, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина), София, ул. Боян
Магесник № 112, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, продаден на „Балкан
Инженеринг Груп – 2011“ – ЕООД, представлявано
от Николай Верадинов Павлов, за 234 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 46 800 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 280 800 лв., изплатени
изцяло от купувача.
2. Поземлен имот с идентификатор 68134.705.357
(УПИ VII – со, кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул. Кривина), София, ул. Боян
Магесник № 114, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, продаден на „Балкан
Инженеринг Груп – 2011“ – ЕООД, представлявано
от Николай Верадинов Павлов, за 200 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 40 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 240 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
3. Поземлен имот с идентификатор 68134.1386.391
и сграда с идентификатор 68134.1386.391.1 (представляващ УПИ IX-391, кв. 15), София, ул. Старозагорско въстание № 42, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден
на „София Истейт“ – ЕООД, представлявано от
Станислав Йосифов Недков, за 425 000 лв. На основание чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС върху 49,52 % от
достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 42 092 лв. Продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 467 092 лв., изплатени изцяло
от купувача.
4. Самостоятелен обект в сграда (гараж № 32)
с идентификатор 68134.1941.604.1.17, София, кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22, общински нежилищен имот, стопанисван от район
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„Витоша“, продаден на Николай Стоянов Кръстев
за 18 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
5. Самостоятелен обект в сграда (гараж № 33)
с идентификатор 68134.1941.604.1.16, София, кв. Бояна, ул. Севастократор Калоян № 63, бл. 22, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Витоша“, продаден на Николай Стоянов Кръстев
за 28 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.512.83.3.2, София, ж.к. Фондови жилища, ул. Пражка пролет, до бл. 205, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“,
продаден на Петър Иванов Николов за 173 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС).
7. Поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1358,
преставляващ УПИ III – „За чисто производство и
складове“, кв. 129, м. Факултета, София, бул. Никола Мушанов, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, продаден
на „ЛД – България“ – ЕООД, представлявано от
Недялко Иванов Калъчев, за 830 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 166 000 лв. Продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 996 000 лв., изплатени изцяло
от купувача.
През декември 2018 г.
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68134.4358.485, кв. 31б, м. ж.к. Люлин – 9 м.р., София, между бул. Царица Йоанна, бул. Луи Пастьор
и ул. Ген. Казимир Ернрот, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден
на „Лидл България – ЕООД ЕНД КО“ – КД,
представлявано от „Лидл България“ – ЕООД,
чрез управителите Милена Емилова ДрагийскаДенчева и Бисер Борисов Инчовски, двамата чрез
пълномощници Дияна Стефанова Кемурджиева
и Тихомир Митков Василев, за 5 950 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 1 190 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 7 140 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
285
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V – „за лесопарк“ – образуване на нов УПИ ІV-43 – „за ЖС“,
за имот с идентификатор по КККР 02659.2194.43 и
нови контактни УПИ ІІ – „за лесопарк“, и УПИ
VІ – „за лесопарк“, от кв. 121а (нов) и ИПР на
улична регулация – промяна профила на улица
от о.т. 699 – о.т. 600 до о.т. 602 и продължение на
улична регулация от о.т. 118 – о.т. 117а (нова) – о.т.
117д (нова) до о.т. 699; образуване на нови квартали
121 и 121а, м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Проектът
е изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“.
363
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4. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект на ПУП – парцеларен план
за довеждаща инфраструктура – водопровод за минерална вода, от ул. Пръшковица до ПИ 07510.55.1
по кадастралната карта на с. Бързия, община
Берковица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат
проекта в стая 112 на общинската администрация
и да направят писмени възражения, предложения
и искания до ОбА – Берковица.
319
1. – Община Върбица на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е представен проект за
изменение на подробен устройствен план – план за
регулация, одобрен със Заповед № 448, 1442/1927 г.,
изменен със Заповед № 2067 от 20.04.1955 г., в обхват: квартали с номера 33,23,25 и 55, трасето на
улица с осови точки 117 – о.т. 112 – о.т. 111 (предвидено с плана за трасе на републикански път I-7,
преминаващ през селото), улица с осови точки
117а – о.т. 187а – о.т. 124 – о.т. 125 и контактната
територия между съществуващата строителна
граница на място и границата, определена с КВС
по плана на с. Иваново, община Върбица, област
Шумен. С проекта се предвижда промяна на предвижданията на плана и запазване на трасето на
описаната улица (част от републиканския пьт) и
изменение на границите на съществуващите УПИ.
Променят се и вътрешните регулационни граници между засегнатите имоти по съществуващите
им имотни граници по смисъла на § 8 от ЗУТ,
като се запазва отреждането им за „нискоетажно
жилищно застрояване“. Променя се трасето на
неизпълнената на място улица с осови точки 117а –
о.т. 187а – о.т. 124 – о.т. 125, като същата се предвижда да се прокара по границита на урбанизираната територия на населеното място и границата,
определена с КВС. Образува се нов квартал с
номер 56, югоизточно от трасето на видоизменената улица, и се обособяват нови УПИ II-642 и
XII-641 – общинска собственост, както и частен
УПИ XI-640. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
383
3. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 30 от ЗПСК уведомява, че от януари до декември 2018 г. е сключена една приватизационна
сделка: недвижим имот, невключен в имуществото
на общински търговски дружества, със стопанско
предназначение: поземлен имот с идентификатор
16359.514.3195 – за търговски обект, комплекс, по
кадастралната карта на гр. Горна Оряховица, с
площ 1674 кв. м, заедно с построената в него сграда
16359.514.3195.1 – сграда за търговия, застроена площ
1579 кв. м, брой етажи – 3 (номер по предходен
план: квартал 796, парцел I), при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 16359.514.7029,
поземлен имот с идентификатор 16359.514.3196,
поземлен имот с идентификатор 16359.514.3749,
поземлен имот с идентификатор 16359.514.7075,
съгласно АОС № 5348/3.12.2018 г., продаден чрез
публично оповестен конкурс на един етап на
„ЮППИ“ – ООД, гр. Горна Оряховица, община
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Горна Оряховица, с управител Венцислав Иванов
Стоев, с цена в размер 1 000 666 лв., изплатени
еднократно от купувача.
308
29. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
e изработен проект за ПУП – ПП за довеждащата инфраструктура – трасе на ел. кабел на стълбова мрежа от стълб № 2, извод „Помпи“, на ВТП „Никоевци“ за въздушно електрозахранване НН на ПИ
23947.69.49, местност Вехти лозя, по КК на гр. Дряново. Трасето за въздушно електрозахранване е
проектирано да преминава през следните имоти:
ПИ 23947.69.90 – общински имот (ПОС) – с НТП
полски път, ПИ 23947.70.561 с НТП – път ІІІ-4041
(ДС), и ПИ 23947.69.91 – общински имот – ПОС – с
НТП полски път, по КК на гр. Дряново с обща
дължина на трасето 273,10 м и сервитутна площ
1502,05 м 2. Проектът за ПУП – ПП може да се
разгледа в общинската администрация – Дряново,
стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Дряново.
389
1. – Община гр. Каспичан, област Шумен, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересуваните лица, че с решение по протокол
№ 1 от 3.12.2018 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
от ППЗСПЗЗ е одобрен помощен план по § 4к,
ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за площ от 0,92 ха за местност
Джевизлика в землището на с. Каспичан, община
Каспичан, област Шумен. Помощният план по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ е изложен в сградата на
Община Каспичан, област Шумен. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на община Каспичан.
320
57. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект: „КСН
ЕП Нов Адата ст. № 8 – ТП Равда“ в землищата на гр. Ахелой, община Поморие, и с. Равда,
община Несебър, за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места. Трасето на кабела започва от ЕП Адата,
преминава през землището на гр. Ахелой, захранва
нов БКТП в ПИ 00833.4.185 по КК на гр. Ахелой
и достига до ТП Равда, като на територията на
община Несебър преминава през ПИ 61056.48.104
с площ 4311 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията – „Земеделска“, и начин на
трайно ползване – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост,
продължава в ПИ 61056.71.102 с площ 5158 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията – „Земеделска“, и начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, продължава в
ПИ 61056.71.101 с площ 25 289 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията – „Земеделска“, и начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
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общинска собственост, и достига до ТП Равда в
ПИ 61056.78.8 с площ 240 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията – „Земеделска“, и
начин на трайно ползване – „За съоръжение на
електропровод“, частна общинска собственост. Общата дължината на трасето на кабела е 2812,74 м,
като 1654,32 м попадат в землището на с. Равда, а
от тях 537,03 м попадат в ПИ 61056.48.104, 856,53 м
попадат в ПИ 61056.71.102, 253,82 м попадат в ПИ
61056.71.101 и 6,94 м – в ПИ 61056.78.8 – изцяло в
земеделска територия. Сервитутът се определя
съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти – по 0,6 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с
ограничение на територията на община Несебър
са общо 3546,57 кв. м, като 644,27 кв. м попадат в ПИ 61056.48.104 – земеделска територия,
1027,85 кв. м – в ПИ 61056.71.102 – земеделска
територия, и 304,58 кв. м – в ПИ 61056.71.101 – земеделска територия. Общо площите с ограничение на територията на община Несебър са
1976,7 кв. м. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. 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.
277
41. – Община Павликени на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересувани
лица, че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Дублиращ
напорен водопровод от помпена станция „Павликени – 3“ до напорен водоем“, община Павликени,
област Велико Търново, с възложител: Община
Павликени, ЕИК 000133901, представлявана от
Емануил Манолов – кмет на община Павликени, с
административен адрес: бул. Руски № 4, Павликени.
Проектът се намира в Община Павликени, стая
103, и може да бъде разгледан всеки присъствен
ден в Информационния център за административно
обслужване на граждани. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
321
13. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че Експертният съвет по
устройство на територията при Община Приморско
с решение по т. 5 от протокол № 3 от 4.10.2018 г. е
приел проект на ПУП – ПРЗ за ПИ № 37023.10.418,
ПИ № 37023.10.419 и ПИ № 37023.10.420 по КККР
на гр. Китен, м. Коручешме, с който се предвижда: обособяване на три квартала – кв. 33, кв. 34
и кв. 35; обособяване на новообразувани урегулирани поземлени имоти за ПИ № 37023.10.418,
ПИ № 37023.10.419 и ПИ № 37023.10.420 по КККР
на гр. Китен, м. Коручешме, и предвиждане на
застрояване на същите; обособява се УПИ за
изграждане на техническа инфраструктура (ТП);
осигуряване на габарит за бъдеща събирателна
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улица, югоизточно и северозападно от имотите с
полуширина 6 м. Проектът се съхранява в дирекция „УТАС“, Община Приморско, и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
322
22. – Община Своге на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
внесения със заявление вх. № 04-00-22/19.11.2018 г.
от „Базалт България“ – ООД, за разглеждане и
процедиране проект за подробен   устройствен  
план (ПУП) за имоти извън границите на урбанизираните територии, землище на с. Заноге, община
Своге, Софийска област – парцеларен план за пътна
връзка към ПУП – ПЗ за добив и преработка на
строителни материали от находище „Бов-запад“,
с. Заноге, община Своге, Софийска област, подобект: „Пътна връзка – триклонно кръстовище
на път II-16 Мездра – Ботевград – Своге – Околовръстен път за София при км 39+460, дясно към находище „Бов-запад“, с цел промяна
предназначението на поземлени имоти (ПИ),
горска и земеделска територия, представляващи
съгласно скица-проект № 15-518381/25.05.2018 г.
на СГКК – Софийска област, въз основа на одобрените със Заповед № РД-18380 от 8.02.2018 г. на
изп. директор на АГКК кадастрална карта (КК)
и кадастрални регистри (КР) за неурбанизираната
територия на землище с. Заноге, община Своге,
Софийска област, имоти с проектни идентификатори: 30329.50.9909 с проектна площ 183 кв. м, част
от ПИ стар идентификатор 30329.50.101, м. Куклето,
с трайно предназначение на територията (т.п.т.):
горска, с начин на трайно ползване (н.т.п.): друг
вид дървопроизводителна гора; по предходен план
(картата на възстановената собственост – КВС) ПИ
проектен № 077005, образуван от ПИ № 077001, собственост на МЗХ – ИАГ, и 30329.50.9910 с проектна
площ от 24 кв. м, част от ПИ стар идентификатор
30329.50.15, м. Тодорица, с т.п.т.: земеделска, с н.т.п:
ливада; по предходен план (КВС) ПИ № 050015;
собственост на „Базалт България“ – ООД, и
при представени: 1. решения № 260/3.10.2016 г. и
№ 472/29.08.2017 г. на ОбС – Своге; 2. писмо изх.
№ 70-00-890/3.08.2017 г. на зам.-министъра на РРБ;
3. писмо изх. № 3400/8.06.2016 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ при МОСВ; заедно със
заключение № 03 от протокол № 10/19.09.2016 г.
на ОЕСУТ – Своге; 4. становище рег. № 1204005569/12.05.2017 г. на ОД на МВР – София, сектор „Пътна полиция“; 5. писмо изх. № 53-00695/7.06.2017 г. на Областно пътно управление
София при АПИ; 6. писмо изх. № 729/8.06.2017 г.
на „В и К“ – ЕООД, София; 7. писмо изх. № 54773808/21.06.2018 г. във връзка с писмо изх. № 26-009502/4.11.2014 г.; Решение № СО-01-01/2.02.2012 г.
и п исмо и з х. № 2 6 - 0 0 - 4 6 47/2 4.0 7.2 015 г. на
РИОСВ – София; 8. писмо № ИАГ-268/7.01.2019 г.
на ИАГ при МЗХГ с положително становище за
предварително съгласуване изкл. на горски територии във връзка с писмо изх. № 2282/7.07.2015 г. на
РДГ при ИАГ, писмо изх. № ИАГ-35665/14.10.2015 г.
и писмо изх. № 863/30.07.2015 г. на ТП „ДГС“ – Своге, при „Северозападно държавно предприятие“;
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9. скица-проект № 15-518381/25.05.2018 г., скица
№ 15-395404/18.06.2018 г. и удостоверение за приемане проект за изменение на КККР с № 25112480/25.07.2018 г. на СГКК – Софийска област;
10. здравно заключение изх. № 32-21-131/5.06.2017 г.
на РЗИ – Софийска област, с условия. Проектът
се намира в дирекция „Устройство и развитие
на територията“ при Община Своге и справки
по него могат да се правят всеки работен ден от
седмицата. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
352
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация и застрояване с придружаващите го план-схеми за поземлени имоти:
67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9 и 67338.233.1 и части от
поземлени имоти 67338.88.1, 67338.180.1, 67338.180.3
и 67338.180.4 в местностите Кютюклюка, Бършен
и Кубашкото, землище Сливен, за обособяване
на индустриален парк, като се проектира улична
регулация и се образуват квартали с номера от 1
до 17 с обособени в тях самостоятелни урегулирани поземлени имоти. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
370
29. – Областният управител на Софийска област
на основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение
за строеж № РС-4 от 22.11.2018 г. от областния
управител на Софийска област за строеж: „Ремонт
на съществуваща въздушна електропроводна линия
110 kV „Бакаджик“, намиращ се на територията
на община Златица (от подстанция „Златица“),
община Пирдоп (до тягова подстанция „Пирдоп“), Софийска област. На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.
384
23. – Община Стара Загора на основание § 4к,
ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени и приети помощни планове
и план на новообразувани имоти на земеделски
земи, предоставени на граждани въз основа на
актове по § 4 от ЗСПЗЗ, за част от землището на
с. Малка Верея, ЕКАТТЕ 46417, община Стара
Загора, област Стара Загора, за местностите: Найденови пръти; Юнаците; Тумбите; Черният мост;
Алванджи Кайнак; Марашите; Калето; Бобоолу,
които са изложени в сградата на Община Стара
Загора – зала-фоайе. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да подават писмени искания и възражения
по изработените планове и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
316
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СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров
Иванов, съдебен адрес: София, район „Триадица“,
бул. Витоша № 18, централа на Обединение „Демократична България“, на Решение на МС № 447 от
29.06.2018 г. по т. 49 от дневния ред на заседание
на Министерския съвет на Република България,
проведено на 27.06.2018 г., по което е образувано
адм. д. № 9127/2018 г. по описа на Върховния административен съд.
265
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Милена Беремска – прокурор във Върховната
административна прокуратура, на Наредба № 9
от 2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им,
издадена от министъра на земеделието и горите,
обнародвана в ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г., по което
е образувано адм. д. № 14100/2018 г. по описа на
Върховния административен съд.
296
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпила жалба от СНЦ
„Национална асоциация на строителните предприемачи“, с която се оспорва Наредба № РД02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортната система на
урбанизираните територии, издадена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
обнародвана в ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., в сила от
20.02.2018 г.; попр., бр. 15 от 16.02.2018 г., по което
е образувано адм. д. № 13882/2018 г. по описа на
Върховния административен съд.
297
Върховният административен съд 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“ със седалище и адрес на
управление София, ул. Ангел Кънчев № 2, ет. М,
представлявано от зам.-председателя на УС – Илия
Кузманов, и от Албена Володиева Предоева, Стефан Ангелов Йосифов и Петко Борисов Попов,
представлявани от адвокат Дора Райчинова със
съдебен адрес – София, бул. Витоша № 140, срещу
прогласяване на нищожност на чл. 22 от Наредба
№ 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и
възнагражденията на вещите лица, по което е
образувано адм. дело № 14273/2018 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
11.03.2019 г. от 14 ч. в зала № 3.
404
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 32, ал. 3 от Наредбата
за условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински
жилища, приета с Решение № 286, протокол
№ 25 от 18.06.2009 г.; изменена с Решение № 221,
протокол № 14 от 3.12.2012 г.; изменена с Решение
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№ 476, протокол № 29 от 26.03.2014 г.; допълнена с
Решение № 296, протокол № 19 от 21.11.2017 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 3438/2018 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.03.2019 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
349
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Сийка Стефанова
Василева чрез адв. Pосиана Петкова Василева срещу протокол от 9.08.2016 г. на комисия служители
от Община Бургас, с който се приема и определя
имот с кадастрален идентификатор 07079.70.5.1399
в Бургас, кв. Банево, за терен за временно съхранение на растителни отпадъци. По оспорването е
образувано адм. дело № 3352/2018 г. по описа на
Административния съд –  Бургас, което е насрочено
за 21.03.2019 г. от 11,20 ч.
405
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от Андрей Червеняков – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас,
против чл. 5, ал. 2, т. 1 в частта относно „български“
и чл. 31, ал. 1, т. 1 в частта относно „6 месеца“ от
Наредбата за реда и условията за управление и
разпореждане с общински жилища на територията на община Поморие, приета с Решение № 420
от 29.11.2005 г., изменена с Решение № 1161 от
7.10.2014 г., както и допълнение към протеста против чл. 5, ал. 2, т. 9 (нова приета с Решение № 1161
от 7.10.2014 г.) и чл. 46 (изм. с Решение № 1161 от
7.10.2014 г.) от същата наредба. По оспорването е
образувано адм. дело № 3394/2018 г. по описа на
Административния съд – Бургас, което е насрочено
за 21.03.2019 г. от 11,20 ч.
430
Административният съд – Видин, на основание
чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от заместник-прокурор в Окръжната
прокуратура – Видин, против Наредбата за реда и
условията за управление и разпореждане с общински
жилища на територията на община Кула, приета
с Решение № 227 от 28.10.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Кула, по което е образувано адм. д.
№ 338/2018 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 19.03.2019 г. от 9,30 ч.
420
Административният съд – Плевен, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, на чл. 5, ал. 1 в частта
„български“, както и на чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 40,
ал. 1, т. 1, чл. 27 и чл. 32, ал. 1, т. 1 в частта „… 6
месеца“ от Наредба № 15 за реда за управление,
ползване и разпореждане с общински жилищни
имоти, приета с Решение № 212 от 29.12.2005 г.
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на Общинския съвет – гр. Кнежа, по което е
образувано адм. д. № 1165/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
347
Административният съд – Пловдив, ХХVІІІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 3942 по описа за 2018 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 3, т. 6.1 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на територията на община
„Марица“, приета с Решение № 41 на общинския
съвет, взето с протокол № 6 от 29.02.2000 г., последно изменена с Решение № 1749 от 20.10.2017 г.
на Административния съд – Пловдив.
348
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор в
Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са
оспорени разпоредбите на чл. 17, ал. 4, чл. 32, ал. 1,
т. 3, чл. 32, ал. 5, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 3
от Наредбата за условията и реда за управление и
разпореждане с общински жилища в Община Гълъбово, по което е образувано адм. д. № 763/2018 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 28.02.2019 г. от 10,30 ч.
406
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба, с която се оспорва чл. 4,
т. 8а от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на община Хасково
в частта относно думите: „вдигането на шум по
улици, площади, паркове и спортни съоръжения,
в ... нежилищни сгради, включително храмове
на религиозни общности, когато звукът се чува
извън сградата, за времето на цялото денонощие“,
по която е образувано адм. дело № 1073/2018 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 27.02.2019 г. от 10,30 ч.
345
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 18, 33,
34 и 37 от Наредбата за изграждане, стопанисване
и опазване на зелената система на територията
на община Каолиново, приета с Решение № 50
по протокол № 5 от 27.03.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Каолиново. Въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 17/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
18.02.2019 г. от 9 ч.
396
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол,
на разпоредбите на чл. 5, ал. 2, чл. 22, ал. 1, т. 1,
чл. 26, ал. 6 и чл. 42, т. 1 от Наредбата за реда за
управление и разпореждане с общински жилища
(приета на ХІV сесия на Общинския съвет – гр.
Ямбол, проведена на 4 – 11.02.2005 г.,  в сила от
23.02.2005 г., доп. с Решение № ХХ-5 от 21.07.2005 г.,
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изм. и доп. с Решение № ХХХ-7 от 18.05.2006 г.,
в сила едномесечен срок след реш., изм. и доп. с
Решение № ХLІІІ-5 от 27.04.2007 г., в сила едномесечен срок след реш., изм. и доп. с Решение № VІ-4
от 13.03.2008 г., изм. с Решение № ХХХІІІ-20 от
26.03.2014 г., в сила от 1.04.2014 г., изм. с Решение
№ 63 от 13.03.2018 г. по адм.д. № 30/2018 г. на ЯАС),
по което е образувано адм. дело № 24/2019 г. по
описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 28.02.2019 г.
421
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 22,
ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 8, чл. 39, ал. 2 и чл. 40, ал. 2
от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Тополовград,
приета с Решение № 2 по т. 2 от протокол № 16 от
31.03.2005 г. на Общинския съвет – Тополовград, по
което е образувано адм. д. № 22/2019 г. по описа
на Административния съд – Ямбол.
422
Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, съобщава на Елвис Еминов, гражданин
на Република Македония, че срещу него пред
съда е заведено гр. дело № 2610/2018 г., XV гр. с.,
по молба на Димитър Александров Симеонов за
допускане пълното осиновяване на детето Мартин Елвис Еминов, родено от майка Галя Янкова
Якова. Указва, че в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение може да се
яви в канцеларията на Окръжния съд – Пловдив,
бул. Шести септември № 167, гражданско отделение, XV гр. с., за да получи преписи от молбата на
Димитър Александров Симеонов с приложенията
към нея, както и че ако въпреки обнародването
в „Държавен вестник“ не се яви в съда в определения срок, за да получи съдебните книжа, съдът
ще назначи особен представител в производството
по заведеното против ответника дело.
431
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
VІ състав, призовава Захра Носейн Нури, родена
на 6.09.1969 г. в гр. Техеран, Ислямска република
Иран, гражданка на Иран, с последен известен
адрес в България – Бургас, кв. Ветрен, ул. Пролет
№ 13, бл. 1, ет. 3, ап. 8, сега с неизвестен адрес в
чужбина, за заведеното срещу нея от ищеца Даниел
Димитров Маслинков от Бургас гр.д. № 7970/2018 г.
по описа на Районния съд – Бургас, за развод по
реда на чл. 49 от СК, като є указва, че в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви, респ. да изпрати свой
упълномощен процесуален представител, в деловодството на Районния съд – Бургас, за връчване
на исковата молба и приложенията към нея.
350
Софийският районен съд, I гр. отделение,
118 състав, е образувал гр. д. № 10935/2017 г. по
предявени от Светла Николова Минева, Евелина
Петрова Минева, Стефан Константинов Минев,
Красимир Василев Минев, Валентина Ивановна
Недкова, Мария Недкова Недкова, Мартин Недков
Недков, Надя Ангелова Недкова, Юлиян Мартинов Недков, Валентин Мартинов Недков, Румен
Малинов Стоилов, Валери Малинов Стоилов,
Димитър Борисов Шопов, Станислав Атанасов
Станев и Вяра Николова Кърстева срещу Инна
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Георгиева Матеева, родена на 28.12.1945 г., конституирана в процеса на мястото на починалия
Младен Теодосиев Младенов, с която са предявени
установителни искове за право на собственост на
основание чл. 124, ал. 1 ГПК, която като ответник
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор по
реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като
получи препис от исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството
на съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната. В противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
407
Районният съд – гр. Средец, призовава Олексий
Владимирович Ретин, гражданин на Украйна, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 565/2018 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението 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.
423
Вар н е нс к и я т о к р ъ же н с ъд , г ра ж д а нс ко
отделение, обявява, че е образувано гр. дело
№ 2026/2018 г. по предявен от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно при добитото им у щество с
БУЛСТАТ 131463734 чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1 (входа
от ул. Баба Тонка), срещу Таня Петрова Желязкова с постоянен и настоящ адрес: Варна, район
„Приморски“, ул. Константин Илиев № 7, лично,
както и в качеството на ЕТ „Лилия – 80 – Таня
Желязкова“, ЕИК 103650146, със седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Кракра № 1, ап. 16, с
управител Таня Петрова Желязкова, и Живко
Желязков Желязков с постоянен и настоящ адрес: Варна, район „Приморски“, ул. Константин
Илиев № 7, с което е предявен иск с правно
основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във
връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
От ответниците Таня Петрова Желязкова
и Живко Желязков Желязков на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.)
и § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ:
Недвижим имот, намиращ се в новопостроена, въведена в експлоатация жилищна сграда,
етажна собственост, с адрес: Варна, кв. Виница, ул. Черно море № 6, п редс та вл я ва щ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.2575.418.4.10, намиращ се в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
10135.2575.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, област Варна,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с последно
изменение за самостоятелния обект със Заповед
№ КД-14-03-2135 от 15.08.2012 г. на началника на
СГКК – Варна, с административен адрес: Варна,
район „Приморски“, ул. Черно море № 6, ет. 4,
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ап. 10, с предназначение: жилище, апартамент,
брой нива на обекта: 1, с площ 88,81 кв. м, заедно
с прилежащото таванско складово помещение
№ 10 с площ 8,86 кв. м, както и 7,8904 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, а така също и 80,80 кв. м идеални
части от дворното място, в което е построена
сг ра дата, представл яващо поземлен имот с
идентификатор 10135.2575.418 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-03-1511 от 26.10.2010 г. на началника на
СГКК – Варна, с административен адрес: Варна,
община Варна, област Варна, ул. Черно море № 6
(номер по предходен план IV-284, идентичен с
П-238, кв. 38 по плана на кв. Виница), с трайно
предназначение – урбанизирана територия, и
начин на трайно ползване – ниско застрояване,
целият с площ 1012 кв. м по скица, а по документ за собственост – с площ 1024 кв. м, при
граници: ПП № 10135.2575.416, 101035.2575.1456,
10135.2575.515, 10135.2575.417, като купувачът
ще ползва паркомясто № 7, намиращо се във
вътрешния двор на описания поземлен имот, в
който е построена сградата, до южната фасада
с площ 15 кв. м, при граници: паркомясто № 6,
двор, паркомясто № 8. Имотът е придобит от
Таня Петрова Желязкова с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 144,
том II, peг. № 5418, дело № 303 от 2015 г. (акт
№ 46, том V, дело № 10517 г., вх. peг. № 19289 от
18.08.2015 г. на Служба „Вписвания“ – Варна).
Недвижим имот, намиращ се в с. Черни връх,
община Смядово, област Шумен, а именно: негулиран поземлен имот № VIII-48 в квартал 20
по плана на селото, целият с площ 1258 кв. м,
заедно с построените в имота жилищна сграда и
стопански постройки, без упоменати площи, по
предходен документ за собственост, при граници
и съседи за поземления имот по скица: улица,
У ПИ № V II-47, У ПИ № ХІІ – общ., и У ПИ
№ IX – озеленяване, както и всички направени
в имотите подобрения, приращения и трайни
насаждения, придобит от Живко Желязков Желязков с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижими имоти № 169, том XI, peг. № 4930,
дело № 1113 от 2013 г. (акт № 192, том 7, дело
№ 1392/2013 г., вх. peг. № 2857 от 11.09.2013 г. на
Служба „Вписвания“ – Велики Преслав).
То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Туарег“, peг. № В4502НА, рама:
W VGZZZ7LZ7D017039, двигател: BLE0 04275,
дата на първа регистрация 25.09.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 23.04.2012 г.
То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „С и т р о е н “,
моде л „ Д ж ъм пер“, peг. № В 4505РХ , ра м а:
VF7233G5215667754, двигател: T9A10FZ1E0271953,
дата на първа регистрация 27.01.1999 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
9.09.2013 г.
От ответника Таня Петрова Желязкова на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ:
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноски по банкова сметка № BG54 ТТВВ 9400
1526 9104 61 в левове, открита на 25.11.2014 г.
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в СЖ „Експресбанк“ –   АД, с титуляр Таня
Петрова Желязкова.
Сумата в размер 6080,46 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG25 ТТВВ
94001527 2048 93 в евро, открита на 17.08.2015 г.
в „Експресбанк“ – АД, с титуляр Таня Петрова
Желязкова.
Сумата в размер 3911,66 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG25 ТТВВ
94001527 2048 93 в евро, открита на 17.08.2015 г.
в „Експресбанк“ – АД, от титуляря.
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
вноски по банкова сметка № BG86 BPBI С 945
4065 2713 01 в левове, открита на 28.02.2013 г.
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Таня
Петрова Желязкова.
От ответника ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“, представляван от Таня Петрова Желязкова, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ:
Сумата в размер 45 500 лв., внесени в брой
в касата на ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“
от Таня Желязкова.
Сумата в размер 26 700 лв., внесени в брой
в касата на ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“
от Таня Желязкова.
Сумата в размер 51 800 лв., внесени в брой
в касата на ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“
от Таня Желязкова.
Сумата в размер общо 25 230,20 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна
Илиева по разплащателна сметка № BG87 PRCB
9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г.
в „Прокредитбанк“ – АД, с титуляр ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване на
банков заем.
Сумата в размер общо 12 597,36 лв., представляваща внесени парични средства от Лилия
Живкова Кълдиш по разплащателна сметка
№ BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – АД, с
титуляр ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за
погасяване на банков заем.
Сумата в размер общо 31 547,54 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна Илиева по разплащателна сметка № BG87
PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на
14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – А Д, на ЕТ
„Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване
на банков заем.
Сумата в размер общо 6317,33 лв., представляваща внесени парични средства от Десислава
Стойчева по разплащателна сметка № BG87
PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на
14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – А Д, на ЕТ
„Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване
на банков заем.
Сумата в размер 6329,18 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
№ BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – АД, от
титуляря.
Сумата в размер общо 12 658,31 лв., представляваща внесени парични средства от Лилия
Живкова Кълдиш по разплащателна сметка
№ BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита
на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – АД, на ЕТ
„Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване
на банков заем.
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Сумата в размер общо 13 198,27 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна Илиева по разплащателна сметка № BG87
PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на
14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – А Д, на ЕТ
„Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване
на банков заем.
Сумата в размер 27 186,13 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
№ BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – АД, от
титуляря.
Сумата в размер 32 526,77 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
№ BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – АД, от
титуляря.
Сумата в размер общо 25 651,81 лв., представляваща внесени парични средства от Лилия
Живкова Кълдиш по разплащателна сметка
№ BG87 PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита
на 14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – АД, на ЕТ
„Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване
на банков заем.
Сумата в размер общо 159,79 лв., представляваща внесени парични средства от Илияна
И л иева по ра зп ла щат ел на сме т к а № BG87
PRCB 9230 1423 8623 13 в евро, открита на
14.05.2008 г. в „Прокредитбанк“ – А Д, на ЕТ
„Лилия – 80 – Таня Желязкова“, за погасяване
на банков заем.
От ответника ЕТ „Лилия – 80 – Таня Желязкова“, представляван от Таня Петрова Желязкова, на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1, чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ:
Сумата в размер 63 000 лв., представляваща
предоставен заем на ЕТ „Юпитер – Л. Кълдиш“.
От ответника Живко Желязков Желязков на
основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноски по влогова сметка № BG33 PRCB 9230
4027 6558 19 в левове, в „Прокредитбанк България“ – ЕАД, през 2011 г. от титуляря Живко
Желязков Желязков.
Сумата в размер 4898,73 лв., представляваща
вноски по влогова сметка № BG80 PRCB 9230
4427 6558 13 през 2011 г. от титуляря Живко
Желязков Желязков.
От Таня Петрова Желязкова и Живко Желязков Желязков на основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер 1300 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Пежо“, модел „207“, peг. № В6305КТ, рама:
VF3WC9HXC34046272, двигател: 10JB903056029;
дата на първа регистрация 26.10.2007 г., към
датата на отчуждаване – 2.12.2015 г.
Сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Астра“, peг. № В2551КР, рама:
WOL000057P5010079, двигател: C16NZ00B48467,
дата на първа регистрация 13.11.1992 г., към
датата на отчуждаването му 28.08.2009 г.
От Живко Желязков Желязков на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4, чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ:
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
равностойността на 15 дружествени дяла.
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Сумата в размер 1100 лв., представляваща
равностойността на 11 дружествени дяла.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
15.05.2019 г. от 14 ч. на основание чл. 74, ал. 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до датата на първото
по делото заседание, насрочено за 15.05.2019 г.
357
Русенският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 575/2018 г. по искова молба с
вх. № 9339/30.08.2018 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Свилен
Матеев Генов с постоянен адрес: Русе, ул. Лозен
планина № 17, вх. 3, ет. 4, и Мария Неделчева
Ганчева с постоянен адрес: Русе, ул. Чипровци
№ 14, вх. 2, ет. 3, с което на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 650 от
22.08.2018 г. на КПКОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 155 308,44 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Мария Неделчева
Ганчева:
– Самостоя телен обек т в сг ра да с и дентификатор 63427.7.112.1.21 по ка даст ра лната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-91 от 15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота:
Русе, кв. Здравец, ул. Чипровци № 60, бл. 45,
вх. 3, ет. 3, ап. Д, който обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.7.112, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
с посочена в документа площ: 70 кв. м, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж –  
63427.7.112.1.14, 63427.7.112.1.22, под обекта –  
63427.7.112.1.19, над обекта – 63427.7.112.1.23, с
прилежащите части: изба 18 и 4,24 % ид.ч. от
сградата съгласно схема № 7852/9.09.2013 г. на
АГКК – Русе, а съгласно документи за собственост, представляващ: апартамент № Д (буква Д),
намиращ се в Русе, ж.к. Здравец, ул. Чипровци
№ 60, бл. Здравец 45, вход три, етаж три, състоящ
се от две стаи, столова, кухня, входно антре,
черно антре, тоалетна, баня, килер и два балкона, със застроена площ 70 кв. м, при граници:
терен на комплекса, ап. Г, терен на комплекса,
ап. Е, и стълбище, с изба № 18 с полезна площ
15 кв. м, при граници: терен на комплекса, изба
№ 15, изба № 19, коридор и изба № 17, ведно с
4,24% ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж. Пазарна оценка
към настоящия момент: 70 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Свилен Матеев Генов:
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е
200“, рег. № Р7511 ВВ, рама № WDB2100351A003066,
двигател № 11194200000601. Пазарна стойност
към настоящия момент – 5400 лв.
– Сумата в размер 1160,64 евро, или 2270 лв.,
представляваща вноски на каса по сметка (спестовен влог) с IBAN BG 27 PIRB 71774605437179
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EUR, открита в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Свилен Матеев Генов.
– Сумата в размер общо 15 478,70 евро, или
30 273,70 лв., представляващи вноски на каса по
сметка (спестовна) с IBAN 54 PIRB 71774605712270
EUR, открита в „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр Свилен Матеев Генов.
– Сумата в размер 695,15 щ.д., или 1050 лв.,
представляваща вноски на каса, изтеглени в
брой от сметка (разплащателна) с IBAN BG
65 FINV 91501014904621 USD, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Свилен
Матеев Генов.
– Сумата в размер 2400 евро, или 4693,99 лв.,
представляващи вноски на каса, изтеглени в
брой от сметка (разплащателна) с IBAN BG 50
FINV 91501015652761 EUR, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Свилен
Матеев Генов.
– Сумата в размер 4893,26 лв., иззета съгласно протокол за претърсване и изземване
от 16.06.2017 г. по ДП № 220/2017 г. по описа
на ОД на МВР – Русе, от Сейф № 0172-801-047,
нает от лицето на 17.09.2014 г. в „Банка Пиреос
България“ – АД.
– Сумата в размер 1981 лв., представляващи средства, иззети от дома на Свилен Генов
съгласно протокол за претърсване и изземване от 30.01.2017 г. по досъдебно производство
№ 220/2017 г. по описа на ОД на МВР – Русе,
пр. пр. № 650/2017 г. по описа на Окръжна
прокуратура – Русе.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Свилен
Матеев Генов:
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Форд“, модел „Пума“, рег.
№ Р 2123 РХ, рама № WFOCXXGAECXD83699,
двигател № MHAXD83699.
– Су мата в размер 711 лв., изпратена от
Свилен Генов чрез системата за електронни
разплащания MoneyGram на Лилия Кафеджиева.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Мария Неделчева
Ганчева:
– Сумата в размер общо 7008,17 евро, или
13 706,78 лв., представляваща вноски на каса
по сметка (спестовен влог) с IBAN BG 60 PIRB
71774605671422 ЕИК, открита в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Мария Неделчева
Ганчева.
– Сумата в размер 540 щ.д., или 777,60 лв.,
представляващи вноски на каса, изтеглени в
брой от сметка (разплащателна) с IBAN BG
49 FINV 91501015757636 USD, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Мария
Неделчева Ганчева.
– Сумата в размер общо 3926,23 лв., представл яващи погасителни вноск и по кредит,
усвоен по сметка (разплащателна) с IBAN BG
29 BINV 94801000814400 BGN, открита в ТБ
„Виктория“ – ЕАД, с титуляр Мария Неделчева
Ганчева.
– С у мата в размер общо 6455 евро, и ли
12 624,88 лв., представляващи вноски по сметк а ( р а з п л а щ ат е л н а) с I BA N BG 81 U BB S
80 021442760310 EUR , отк рита в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Мария Неделчева Ганчева.
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Делото е насрочено за 15.05.2019 г. от 9,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
429
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 6019/2004 г. за политическа партия с наименование „Демократи за силна България“, както
следва: Заличава Петър Георгиев Мавродиев като
член на Националния вътрешнопартиен арбитраж.
445

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
33. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по хокей на трева“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и решение на
УС на сдружението свиква отчетно общо събрание
на членовете на 6.03.2019 г. в 14 ч. в София, район „Студентски“, Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“, зала „Аула Максима“ (400),
лабораторен блок на МГУ, при следния дневен
ред: 1. прекратяване на членство в БФХТ; 2. приемане на членове и подновяване на членство в
БФХТ; 3. отчетен доклад за дейността на БФХТ
за периода 1.01 – 31.12.2018 г.; 4. отчетен доклад
за финансовата дейност на БФХТ за периода
1.01 – 31.12.2018 г.; 5. разглеждане на заявление
за освобождаване от длъжност председателя на
УС и избор на нов председател на федерацията
с мандат 2019 – 2022 г.; 6. вземане на решение
за допълване на състава на УС на сдружението с
мандат 2019 – 2022 г.; 7. приемане на бюджета на
БФХТ за 2019 г.; 8. промени в устава на сдружението; 9. връчване на призове на състезатели и
треньори за успехи през 2018 г. и почетни награди
на БФХТ за заслуги. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
всеки присъствен ден от 14 до 18 ч. в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
416
Росица Димчева Донева – ликвидатор на сдружение „Света Мелания“ (в ликвидация) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
6.03.2019 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – София, бул. Черни връх № 18, вх. Б, ет. 9,
ап. 33, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за 2018 г. и годишен
отчет на ликвидатора; 2. приемане на начален
ликвидационен баланс, баланс към датата на
приключване на ликвидацията (заключителен
ликвидационен баланс) и пояснителни доклади
на ликвидатора към балансите; 3. освобождаване от отговорност на ликвидатора; 4. приемане
на решение за приключване на ликвидацията и
заличаване на сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел; 5. разни. Канят
се всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум  на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
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отлага с един час и ще се проведе в 11 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
418
1. – Управителният съвет на Спортен клуб по
художествена гимнастика „Локомотив“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на членовете на Спортен
клуб по художествена гимнастика „Локомотив“,
София, на 15.03.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен
№ 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на СК по художествена
гимнастика „Локомотив“, София, за 2018 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на СК по
художествена гимнастика „Локомотив“, София, за
2017 г. и 2018 г.; 3. приемане на проектобюджета за
2019 г.; 4. приемане и освобождаване на членове
на СК по художествена гимнастика „Локомотив“,
София, за 2018 г.; 5. промени в устава на сдружението; 6. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; 7. освобождаване от
длъжност и отговорност председателя и членовете
на управителния съвет; 8. избор на председател и
управителен съвет; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
340
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„УМБО“, София, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.03.2019 г.
в 18 ч. в София, пл. Славейков № 9, ап. 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклада за
дейността на УС и годишния финансов отчет за
2018 г.; 2. избор на членове на управителния съвет; 3. приемане на промени в устава. При липса
на необходимия кворум заседанието на общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч. при
същите дневен ред и място на провеждане.
397
2. – Централният съвет на Съюза на юристите
в България съгласно чл. 23 и сл. от устава на
СЮБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
(ХХVІІ конгрес) на 22.03.2019 г. в 10 ч. в сградата
на СЮБ, София, ул. Пиротска № 7, при следния
дневен ред: 1. информация за дейността на СЮБ
между двата конгреса (26-и и 27-и); 2. избор на
нови членове на ЦС; 3. отчет на бюджет 2018 г.;
4. отчет на контролната комисия; 5. приемане на
бюджет 2019 г.; 6. изменения и допълнения на устава (при направени предложения до 22.02.2019 г.);
7. разни. На основание чл. 22 от устава на СЮБ
представителството на конгреса на дружествата е
определено по 1 делегат на 15 членове. От колективните членове – по 1 делегат с право на 3 гласа.
Членовете на ЦС и КК са делегати по право, както
и председателят на КД. При липса на кворум на
основание чл. 26 от устава на СЮБ и чл. 27 от
ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите делегати.
364
1. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т. Г. Масарик“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на сдружението на 24.03.2019 г. в 9 ч. в сградата
на сдружението на ул. Кракра № 15, София, при
следния дневен ред: 1. четене и приемане на
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протокола от 93. редовно общо събрание; 2. отчет
за дейността на клуба през изтеклия период; 3.
отчет за дейността на филиала в Пловдив; 4. отчет
за дейността на филиала във Варна; 5. отчет на
контролната комисия; 6. дискусия по отчетите; 7.
обсъждане и приемане на бюджета на сдружението
за 2019 г.; 8. приемане и изключване на членове
на сдружението; 9. разни – по предложение на
участниците в общото събрание; 10. решение
за освобождаване от отговорност членовете на
УС и КК; 11. избор на председател, управителен
съвет и контролна комисия. При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
360
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на М ла деж ко
сдружение „Лавър“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 27.03.2019 г. в 17 ч. на адреса
на управление на сдружението: София, район
„Овча купел“, ул. 680 № 9, ет. 3, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността за
2018 г.; проект за решение: ОС приема отчета на
председателя на сдружението, като същото не е
извършвало дейност през 2018 г.; 2. вземане на
решение за прекратяване дейността на сдружението и обявяване в ликвидация; проект за решение:
ОС взема решение за прекратяване дейността
на сдружението и обявяване в ликвидация; 3.
определяне на срок за ликвидацията; проект
за решение: ОС взема решение ликвидацията
на сдружението да се извърши в срок 6 месеца
считано от обявяване прекратяването на сдружението в търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел; 4. избор
на ликвидатор и определяне на възнаграждение;
проект за решение: ОС избира председателя
на сдружението Ангел Радославов Тухчиев за
ликвидатор; предвид липсата на дейност и на
имущество на сдружението ликвидаторът няма
да получава възнаграждение; 5. разни. Поканват
се всички членове да присъстват лично или чрез
пълномощници. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същия адрес и при същия дневен ред.
415
3. – Управителният съвет па клуб по плувни
спортове „Черно море“ – Варна, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание и кани всички членовете на сдружението
на 28.02.2019 г. в 18 ч. в заседателната зала на басейн
„Приморски“ – Варна, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на клуба през 2018 г.; проект за
решение – ОС приема отчета за дейността на клуба
през 2018 г.; 2. отчет за финансовото състояние на
клуба: проект за решение – ОС приема отчета за
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финансовото състояние на клуба за 2018 г.; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет от
длъжност и отговорност; проект за решение – ОС
освобождава членовете на управителния съвет от
длъжност и отговорност; 4. избор на нов управителен съвет; проект за решение – ОС избира управителен съвет; 5. във връзка с напускане на КПС
„Черно море“ на ССК „Черно море“ и наложилата
се вследствие на това промяна в наименованието
на спортния клуб обсъждане на предложенията
за ново наименование; проект за решение – ОС
взема решение за промяна наименованието на
клуба; 6. съобразяване устава на сдружението с
изискванията на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел; проект за решение – ОС гласува
решения за съобразяване устава на сдружението
с изискванията на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел; 7. разни. При липса на кворум
в определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се отлага за 19 ч. същия ден и
ще се проведе при същия дневен ред независимо
колко членове са се явили.
457
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Аеро Клуб „В. М. Комаров“ –
Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на клуба на
25.02.2019 г. в 17 ч. в офиса на АК на ул. Георги
Гешанов № 23, Пловдив, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на АК; 2. отчет
на финансовото състояние на АК; 3. освобождаване от отговорност на управителния съвет; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
351
1. – Управителният съвет на сдружение с
идеална цел „Футболен клуб „Ювентус-95“ –
с. Малчика, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
на 26.02.2019 г. в 17 ч. в салона на читалището в
с. Малчика общо събрание на ФК „Ювентус-95“
при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 2. избор и
освобождаване на членове на управителния съвет
на ФК „Ювентус-95“ – с. Малчика; 3. избор и освобождаване на председателя на управителния съвет
на ФК „Ювентус-95“; 4. избор и освобождаване на
контролния съвет на ФК „Ювентус-95“ – с. Малчика; 5. промени в устава на ФК „Ювентус-95“
или приемане на нов устав; 6. упълномощаване
на новоизбрания председател на УС да подготви и организира подаването на документи пред
Агенцията по вписванията, търговския регистър
и регистъра на ЮЛНЦ за пререгистрация на сдружението ФК „Ювентус-95“; 7. разни. При липса на
кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе на същото място един час по-късно в
18 ч. на 26.02.2019 г.
520
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