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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 15
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за българските
лични документи, приет от 44-то Народно
събрание на 24 януари 2019 г.
Издаден в София на 29 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за изменение на Закона за българските лични
документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм.,
бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г.,
бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29
и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г.,
бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82
и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г.,
бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102
от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23
от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55
от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г., бр. 23 и
70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и
80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от 2016 г.,
бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14 и 24 от 2018 г. и
бр. 1 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 51, ал. 5 думите „е до 5 години“
се заменят със „за категориите по ал. 3 е до
10 години, а за категориите по ал. 4 е до 5
години“.
Преходна разпоредба
§ 2. Издадените до влизането в сила на
този закон свидетелства за управление на
моторни превозни средства по чл. 51, ал. 5
са валидни за срока, посочен в тях.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
668

УКАЗ № 16
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението меж д у правителството на Реп ублика
България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), приет от
44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.
Издаден в София на 29 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), подписано на 10 декември 2018 г. в София и на 14
декември 2018 г. в Париж.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
653

УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола за
изменение на Споразу мението за многостранните разплащания в преводни рубли
и организацията на Международната банка
за икономическо сътрудничество, както и
на Устава на тази Банка и на Протокола за
изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за
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икономическо сътрудничество от 22 октомври
1963 г. (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.), приет от 44-то Народно
събрание на 25 януари 2019 г.
Издаден в София на 29 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола за изменение
на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията
на Международната банка за икономическо
сътрудничество, както и на Устава на тази
Банка и на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността
на Международната банка за икономическо
сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с
измененията, внесени с протоколите от 18
декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество
(с измененията, внесени с протоколите от
18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.)
Чл. 1. Ратифицира Протокола за изменение
на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията
на Международната банка за икономическо
сътрудничество, както и на Устава на тази
Банка, съставен на 18 декември 1990 г. в
Москва.
Чл. 2. Ратифицира Протокола за изменение на Споразумението за организацията и
дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври
1963 г. (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18
декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество
(с измененията, внесени с протоколите от
18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18
декември 1990 г.), съставен на 25 ноември
2014 г. във Варшава.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 25 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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УКАЗ № 19
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Кодек
са за социално осигуряване, приет от 44-то
Народно събрание на 24 януари 2019 г.
Издаден в София на 30 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10,
45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67,
95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53,
69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102,
103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57,
59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм.,
бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52,
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и
100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89,
94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г.,бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102
от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62,
92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.;
попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53,
64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 120б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „с цел защита на“ се
добавя „правата и“, а след думата „пенсионерите“ се добавя „и осигуряване стабилността
на дружествата и фондовете“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Надзорната дейност се осъществява
въз основа на далновиден подход, основан
на рисковете.“
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Процесът на надзорен преглед включва:
1. преглед на стратегиите, процесите и
отчетните процедури, които дружеството за
допълнително социално осигуряване е установило за спазване на изискванията на този
кодекс и на актовете по прилагането му;
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2. оценка на качествените изисквания по
отношение на системата на управление;
3. оценка на рисковете за дейността на
дружеството за допълнително социално осигуряване и управляваните от него фондове;
4. оценка на способността на дружеството
да оценява и управлява тези рискове.
(5) При осъществяването на надзорен
преглед и определ янето на минималната
честота и обхвата му комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ
Управление „Осигурителен надзор“, наричан
по-нататък „заместник-председателят на комисията“, вземат предвид обстоятелствата,
при които осъществяват дейност дружеството за допълнително социално осигуряване и
управляваните от него фондове, и размера,
естеството, мащаба и сложността на тяхната
дейност. Надзорният преглед обхваща и дейността на външните изпълнители, на които
дружеството е възложило осъществяване на
определени дейности.
(6) Ком иси я та и за мес т н и к-п редс едателят на комисията използват подходящи
инструменти за наблюдение, включително
извършват стрес-тестове, които им позволяват да установят финансовото състояние
на дружеството за допълнително социално
осигуряване и/или управляваните от него
фондове и да следят какви мерки то взема
за отстраняване на проблемите, в случай че
са констатирани такива.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Комисията и заместник-председателят на комисията упражняват своевременно
надзорните си правомощия в съответствие
с изискванията на този кодекс и на Закона
за Комисията за финансов надзор по начин,
който е пропорционален на размера, естеството, мащаба и сложността на дейността на
дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.“
§ 2. В глава девета, раздел І се създава
чл. 120г:
„Оповестяване на информация
Чл. 120г. Комисията публикува на страницата си в интернет:
1. нормативните актове, указанията, политиките, практиките и насоките по чл. 9,
ал. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за
Комисията за финансов надзор и утвърдените
образци на документи във връзка с дейността
по допълнителното социално осигуряване;
2. информация относно това, че Република
България не се възползва от възможностите
по чл. 4 и 5 от Директива (ЕС) 2016/2341
на Европейския парламент и на Съвета от
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14 декември 2016 г. относно дейностите и
надзора на институциите за професионално
пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ, L 354/37
от 23 декември 2016 г.), наричана по-нататък
„Директива (ЕС) 2016/2341“;
3. информация относно основната цел на
надзорната дейност, основните функции и
дейности на комисията и за заместник-председателя на комисията и надзорния преглед
по чл. 120б, ал. 4 и 5;
4. обобщени статистически данни за основните аспекти от прилагането на разпоредбите
от пруденциално естество.“
§ 3. В чл. 121в ал. 11, 12 и 13 се отменят.
§ 4. В чл. 121г ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 121д се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Професионален опит по смисъла на
ал. 5, т. 2 е налице, когато лицето общо не
по-малко от 5 години е:
1. заемало ръководна длъжност във:
а) пенсионноосигурително дружество;
б) управляващо дружество;
в) застраховател;
г) презастраховател;
д) банка;
е) друго предприятие от финансовия сектор, което управлява активи, съизмерими с
активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
2. заемало длъжност в управителен или в
контролен орган на предприятие от нефинансовия сектор, чиито активи са съизмерими
с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
3. работило на ръководна длъжност в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват
управление или контрол на държавни или
международни публични финансови активи
или управление, контрол или инвестиране
на парични средства по фондове, създадени с
нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани с тази дейност на
съответните институции и субекти и управляваните, контролираните или инвестираните
от тях активи са съизмерими с активите,
управлявани от пенсионноосигурителното
дружество;
4. работило на ръководна длъж ност в
държавни институции, които осъществяват
дейност в сферата на социалното осигуряване
и във финансите или в надзора върху тях.“
2. В ал. 10:
а) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) документ, удостоверяващ липсата на
осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;“
б) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) документ, удостоверяващ липсата на
осъждане по ал. 5, т. 3 – за чужденец;“.
3. Създават се нови ал. 11 и 12:
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„(11) Обстоятелството по ал. 5, т. 3 се
установява служебно, когато заявителят е
български гражданин. Когато заявителят не
е български гражданин, липсата на осъждане
се удостоверява със свидетелство за съдимост,
издадено от държавата, на която лицето е
гражданин. Когато тази държава не издава
свидетелство за съдимост, то може да бъде
заменено от аналогичен документ, доказващ
съответствие с това изискване, издаден от
компетентен съдебен или административен
орган в тази държава или в Република България. Когато не се издава и аналогичен документ, лицето може да представи клетвена
декларация, а в държави, в които такава не
е предвидена – официална декларация, направена от лицето пред компетентен съдебен
или административен орган или нотариус в
съответната държава. Такъв орган или нотариус издава удостоверение, потвърждаващо
истинността на клетвената декларация или
на официалната декларация.
(12) Приложените към заявлението документи по ал. 10, т. 1, буква „в“ и т. 2, буква
„б“ трябва да са издадени не по-рано от три
месеца преди представянето им.“
4. Досегашната ал. 11 става ал. 13.
5. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 13“.
6. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея
в т. 3 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 13“.
7. Досегашните ал. 14, 15 и 16 стават съответно ал. 16, 17 и 18.
8. Досегашната ал. 17 става ал. 19 и в нея
думите „ал. 15“ се заменят с „ал. 17“.
§ 6. В чл. 121д1 , ал. 3 думите „чл. 121д,
ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 14 и ал. 16 и 17“ се заменят
с „чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 16 и ал. 18 и 19“.
§ 7. В чл. 122а, ал. 1, т. 7 думите „чл. 123е,
а л. 4, т. 5, бу к ви „а“ – „и“ се замен я т с
„чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви „а“ – „к“.
§ 8. В чл. 123 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. оценява достатъчността и качеството
на данните, използвани при изчисляване на
пенсионните резерви, и сравнява допусканията,
които са в основата на изчисляването на тези
резерви, с практическите резултати;“
б) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите
„и техническите“ се заличават;
в) досегашната т. 4 се отменя;
г) създава се т. 6:
„6. допринася за ефективното прилагане
на системата за управление на риска.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Отговорният актюер докладва на управителния орган на пенсионноосигурителното
дружество за всички съществени констатации
и препоръки в областта на актюерското обслужване, като управителният орган взема
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мерки, когато това е необходимо. Отговорният актюер уведомява комисията, когато е
докладвал на управителния орган и той не е
предприел подходящи и своевременни мерки
за противодействие, в случай на:
1. значителен риск дружеството или управ
ляван от него фонд да не спази съществено
законово изискване, когато това би могло да
застраши в значителна степен интересите на
осигурените лица или пенсионерите;
2. съществено нарушение на нормативната
уредба.“
§ 9. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) създава се нова т. 7:
„7. следи при сделки с активи на фонда за
допълнително пенсионно осигуряване всички
плащания да се превеждат на фонда в обичайните срокове;“
б) създава се т. 8:
„8. следи доходите от активите да се отчитат
при определяне на стойността на един дял във
фонда в съответствие с приложимата уредба;“
в) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея думите „на първия работен ден“ се заменят с
„до края на втория работен ден“.
2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Банката-попечител проверява дали фондът за допълнително пенсионно осигуряване е
собственик на активите, различни от финансовите инструменти, които се съхраняват по
сметка в банката-попечител или в наличност
при нея. Проверката се извършва въз основа
на представените от пенсионноосигурителното
дружество документи и въз основа на външни
доказателства, когато такива са налице.
(6) При изпълнение на своите задължения
банката-попечител действа честно, коректно,
професионално, независимо и в интерес на
осигурените лица и пенсионерите.
(7) Банката-попечител не извършва дейности по отношение на фонда за допълнително пенсионно осигуряване, които може
да доведат до конфликт на интереси между
нея и пенсионноосигурителното дружество,
фонда, осигурените лица или пенсионерите.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 8 и 9.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея
думите „на първия работен ден“ се заменят
с „до края на втория работен ден“, а думите
„ал. 4, т. 7“ се заменят с „ал. 4, т. 9“.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея
се създава изречение второ: „Възлагането на
дейности на подизпълнители не освобождава
банката-попечител от отговорност.“
§ 10. В чл. 123б се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Договорът трябва да обезпечава предоставянето на банката-попечител на цялата
информация, необходима за изпълнение на
задълженията є.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
навсякъде думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
5. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
7. Досегашните ал. 11 и 12 стават съответно
ал. 12 и 13.
8. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 11. В чл. 123е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 5:
а) в буква „а“ накрая се добавя „и управ
ляваните от него фондове“;
б) в буква „з“ думите „другите лица“ се
заменят с „външните изпълнители“;
в) създава се нова буква „к“:
„к) актюерската дейност;“
г) досегашната буква „к“ става буква „л“.
2. В ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Освен когато в този кодекс е предвидено
друго, управителният орган преразглеж да
най-малко веднъж годишно документите по
ал. 4, внася изменения или допълнения в
тях при настъпили промени в системата на
управление или в съответната област на дейност или когато това е необходимо по други
причини и представя пред общото събрание
на акционерите годишен отчет за дейността
по прилагането им.“
3. Създава се нова ал. 9:
„(9) Едно и също лице или звено не може
да осъществява повече от една функция по
ал. 7. Лицата, участващи в осъществяването
на функциите по ал. 7, не може да осъществяват същата или сходна функция в различно от пенсионноосигурителното дружество
предприятие осигурител, което е сключило
договор за управление на професионална
схема с дружеството.“
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
5. Създава се ал. 11:
„(11) Пенсионноосигурителното дружество
дава възможност на лицата, службите и звената, осъществяващи функциите по ал. 7, да
изпълняват ефективно своите задължения по
обективен, справедлив и независим начин.“
§ 12. В чл. 123е1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
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„(2) Системата за управление на риска обхваща по начин, пропорционален на размера
и вътрешната организация на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от
него фондове, и в съответствие с размера,
естеството, мащаба и сложността на техните
дейности рисковете, които може да възникнат в тях или във външните изпълнители по
чл. 123и 2 , най-малко в следните области:
1. формиране на резерви;
2. управление на активите и пасивите;
3. инвестиционна дейност;
4. управление на ликвидния риск;
5. управление на риска от концентрация;
6. управление на оперативния риск;
7. прилагане на техники за намаляване
на риска;
8. екологичните, социалните и управленските рискове, свързани с инвестиционния
портфейл на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми и неговото управление, в случай че те
са предвидени в инвестиционната политика
на фонда.
(3) Системата за управление на риска разглежда биометричните и инвестиционните
рискове и от гледна точка на осигурените
лица и пенсионерите в управляваните от
дружеството фондове.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея в
текста преди т. 1 думите „включително когато
осъществяването на част от нея е възложено
по договор на трето лице“ се заличават.
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 7, 8 и 9.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
се създава изречение второ: „Разпоредбите на
чл. 121д, ал. 11 и 12 се прилагат съответно.“
6. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 3, 6 и 7“ се заменят с „ал. 5, 8 и 9“.
§ 13. Създава се чл. 123е2:
„Собствена оценка на риска
Чл. 123е 2 . (1) Пенсионноосигурителното
дружество е длъжно да извършва в съответствие с размера, естеството, мащаба и
сложността на дейността си и да документира
собствена оценка на риска на дружеството
и у п ра в л я ва н и т е о т нег о ф он дов е н а ймалко веднъж годишно, както и незабавно
след всяка съществена промяна в рисковия
профил на дружеството или на фондовете.
Когато е налице съществена промяна само
в рисковия профил на отделен фонд или на
отделна професионална схема, извършваната
във връзка с това оценка на риска може да
се ограничи до тях.
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(2) Собствената оценка на риска се извършва от звеното за управление на риска
на пенсионноосигурителното дружество и
обхваща най-малко следното:
1. описание на начина, по който собствената оценка на риска се интегрира в процеса
на управление и в процесите на вземане на
решения на дружеството;
2. описание на методите за установяване
и оценка на риска;
3. оценка на ефективността на системата
за управление на риска;
4. оценка на цялостните нужди от финансиране на дружеството и на управляваните
от него фондове, включително описание на
оздравителната програма, когато е приложимо;
5. оценка на рисковете за осигурените лица
и пенсионерите във връзка с дължимите им
осигурителни плащания и действието на механизмите за индексиране на плащанията и
за намаляване на техния размер, включително
степента, до която придобитите осигурителни
плащания може да бъдат намалени, при какви
условия и от кого, когато е приложимо;
6. качествена оценка на приложимите гаранции за средствата на осигурените лица и
дължимите осигурителни плащания;
7. качествена оценка на оперативния риск;
8. когато при вземането на инвестиционните решения се вземат предвид екологични,
социални и управленски фактори – оценка на
новите и нововъзникващите рискове, в т. ч.
рискове, свързани с изменението на климата,
използването на ресурсите и околната среда,
социалните рискове и рисковете, свързани
с обезценка на активите поради промяна в
нормативната уредба.
(3) Отговорният актюер и звеното, съответно лицето, осъществяващо функцията по
вътрешен одит, подпомагат звеното за управление на риска при извършване на оценката по
ал. 1. Оценката по ал. 2, т. 3 се извършва самостоятелно от звеното, съответно от лицето,
осъществяващо функцията по вътрешен одит.
(4) Собствената оценка на риска се представя пред общото събрание на акционерите
като част от годишния отчет по чл. 123е,
ал. 5. При извършване на собствена оценка
на риска вследствие на съществена промяна
в рисковия профил на дружеството или на
фондовете пенсионноосигурителното дружество представя в комисията заверено копие на
оценката в 7-дневен срок от нейното изготвяне.
(5) Собствената оценка на риска се взема
предвид от пенсионноосигурителното дружество при вземане на стратегически решения.“
§ 14. Член 123з се изменя така:
„Изисквания към предоставяната информация
Чл. 123з. (1) Информацията, която пенсионноосигурителното дружество предоставя
съгласно изискванията на този кодекс и ак-
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товете по прилагането му на лицата, които
ще се осигуряват във фонд за допълнително
пенсионно осигуряване, на осигурените лица,
пенсионерите, техните наследници и лицата по
чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1, трябва да:
1. е точна;
2. се актуализира редовно;
3. е написана ясно на недвусмислен, прецизен и разбираем език, като се избягва
използването на професионален жаргон и
професионална терминология, ако те може да
бъдат заместени с общоразбираеми понятия;
4. не е подвеждаща и да се отличава със
съгласуваност в изказа и съдържанието;
5. се представя по начин, който е лесен
за четене;
6. се предоставя на български език, а в
случаите на осигуряване по професионална
схема, към която е приложимо трудовото и
социалното законодателство на друга държава
членка – на официалния език на тази държава членка, освен ако със съответното лице е
договорено друго;
7. се предоставя безплатно.
(2) Информацията се предоставя на лицата
по ал. 1 по техен избор по електронен път,
включително по електронна поща, на траен
носител или чрез интернет страницата на
пенсионноосигурителното дружество, или на
хартиен носител. Когато съответното лице не
е направило избор относно начина на предоставяне на информацията, тя се предоставя на
хартиен носител.
(3) В случаите, когато е предоставена информация по електронен път, по искане на
съответното лице информацията се предоставя
и на хартиен носител.
(4) Информацията се подписва от упълномощен служител на дружеството, съответно
с квалифициран електронен подпис на дружеството, с изключение на информацията
по чл. 123з 2 , ал. 1, т. 2, ал. 7, т. 2, ал. 8, 9 и
11, която се предоставя на осигуреното лице
подписана при поискване.“
§ 15. Създават се чл. 123з1 – 123з 3:
„Информация във връзка със сключване
на осигурителен договор
Чл. 123з1. (1) Пенсионноосигурителното
дружество е длъжно преди сключването на
осигурителен договор да предоставя на насрещната страна по договора актуална информация
относно основните характеристики на фонда
и относно участието в него.
(2) При осигуряване по професионална
схема пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да предостави на лицата, които
ще бъдат осигу рявани по схемата, преди
присъединяването към нея, а в случаите на
автоматично присъединяване – веднага след
него, информация относно:
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1. наименованията, единните идентификационни кодове и седалището и адреса на
у п равление на пенсионноосиг у ри телно то
дружество и на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
2. характеристиките на професионалната
схема, както и правата и задълженията на
дружеството, фонда, предприятието осигурител, осигурените лица, пенсионерите и
техните наследници;
3. инвестиционния профил на фонда;
4. естеството на финансовите рискове, които
се поемат от осигурените лица и пенсионерите;
5. отсъствието на гаранции за постигане
на положителна доходност и запазване на
пълния размер на внесените средства;
6. постигнатата доходност при инвестирането на средствата на фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за период 5 години или за целия
период на съществуването му, когато фондът
е осъществявал дейност за по-кратък период;
7. дали и как при инвестирането на средствата се вземат предвид факторите в областта
на околната среда, климата и социалното и
корпоративно управление;
8. структурата на разходите, които се поемат от осигурените лица и пенсионерите,
включително събираните от пенсионноосигурителното дружество такси и удръжки;
9. видовете плащания, на които дава право осигуряването във фонда, и начините за
тяхното получаване;
10. начина за преизчисляване на осигурителните плащания;
11. условията, при които осигуреното лице
може да прехвърли средствата по индивидуалната си партида или част от тях;
12. наименованието на органа, упражняващ
надзор над дейността на пенсионноосигурителното дружество и фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
13. къде може да бъде получена допълнителна информация.
Информация, предоставяна на осигурените
лица, пенсионерите, техните наследници и
лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4, т. 1
Чл. 123з 2 . (1) Пенсионноосигурителното
дружество е длъжно:
1. да запознава осигурените лица и лицата
по чл. 230, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4, т. 1 с правилника на фонда за допълнително пенсионно
осигуряване и с всички негови изменения и
допълнения, както и да им предоставя при
поискване заверено копие от него;
2. да изпраща безплатно на осигурените
лица до 31 май всяка година извлечение от
техните индивидуални партиди за предходната
календарна година;
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3. извън случая по т. 2 да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при
поискване да получава информация за своята
индивидуална партида;
4. да предоставя на осигурените лица при
поискване информация относно постигнатата
реална доходност по техните индивидуални
партиди.
(2) В извлечението по ал. 1, т. 2 ясно се
посочва всяко съществено изменение в информацията спрямо предходната година.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно при поискване да издаде на всяко
осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен
достъп до данните в неговата индивидуална
партида и да му позволява да извършва справки
и да проследява осигурителната си история.
(4) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно при поискване да предостави в 7-дневен срок на осигуреното лице, на пенсионера,
съответно на наследник на осигуреното лице
или на пенсионера, копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен
или на електронен носител.
(5) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да предостави при поискване от
лице, осигурено във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване или фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми с вноски
на лице по чл. 230, ал. 3, т. 2 или 3 или на
предприятие осигурител, създадено съгласно
законодателството на Република България, в
7-дневен срок писмена информация относно:
1. придобиването на права върху средствата
по индивидуалната партида и последиците във
връзка с това в резултат на прекратяване на
правоотношението с лицето по чл. 230, ал. 3,
т. 2 или 3 или с предприятието осигурител;
2. услови ята, определ ящи третирането
на средствата по индивидуалната партида
след прекратяване на правоотношението по
т. 1, като, когато е допустимо изтегляне на
средствата преди придобиването на право
на пенсия, в информацията се включва и
писмена клауза, че осигуреното лице следва
да разгледа възможността да потърси консултация относно влагането на тези средства за
пенсионно осигуряване.
(6) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да предостави при поискване на
наследниците на починало осигурено лице
или пенсионер във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване или фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен
срок писмена информация за полагащите им
се средства от индивидуалната партида на
починалия и условията, определящи третирането на тези средства.
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(7) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да предоставя на осигурените лица и
пенсионерите по професионална схема освен
информацията по ал. 1 – 6, и:
1. информация за всяка промяна в схемата,
произтичаща от изменения и допълнения в
нормативната уредба, в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми или в колективния
трудов договор, съответно в колективното
споразумение, в 7-дневен срок от промяната;
2. при поискване:
а) информацията по чл. 123з1, ал. 2;
б) годишния финансов отчет и годишния
доклад по чл. 252, ал. 2 за схемата, по която
са осигурени;
в) информация по чл. 251в относно инвестиционната политика на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми и относно структурата
на инвестиционния портфейл; информацията относно структурата на инвестиционния
портфейл се предоставя във формата и съдържанието, определени по чл. 180.
(8) Пенсионноосигурителното дружество
предоставя на всяко осигурено лице във фонд
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми своевременно
преди навършване на възрастта по чл. 243,
ал. 4 и 6 или по искане на съответното лице
информация относно видовете плащания, на
които ще придобие право.
(9) Пенсионноосигурителното дружество
ежегодно информира пенсионерите по професионалната схема относно поемането на
инвестиционен риск от тяхна страна и начина
за преизчисляване на пенсиите им.
(10) Когато при преизчисляване на пенсията бъде взето решение за намаляване на
нейния размер, пенсионноосиг у рителното
дружество уведомява съответния пенсионер
по професионална схема за новия размер на
пенсионното плащане поне три месеца, преди
решението да бъде изпълнено.
(11) В случай че правилникът на фонда
за доп ъ л н и т ел но добровол но пенсион но
осигуряване по професионални схеми и професионалната схема допускат извършване
на промяна на вида на отпуснато плащане,
пенсионноосигурителното дружество ежегодно информира пенсионерите относно тази
възможност, размера на техните средства и
видовете плащания, които може да им бъдат
отпуснати въз основа на тях.
(12) Образците на документите и информацията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и приложимият
метод за изчисляване на доходността по ал. 1,
т. 4 се определят с наредба на комисията.
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Предоставяне на информация за осигурените лица и пенсионерите
Чл. 123з 3. (1) Пенсионноосигурителното
дружество, осигу рителните посредници и
упълномощените от тях лица не може да
предоставят на трети лица информацията, с
която разполагат за осигурените лица, пенсионерите, техните наследници и осигурителите, с
изключение на случаите, предвидени в закон.
(2) Пенсионноосигурителните дружества
предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация
за изплатените/начислените на лица, местни
на друга държава – членка на Европейския
съюз, доходи по чл. 143з, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в срок
до 30 април на годината, следваща годината
на изплащане/начисляване на дохода, по реда
на чл. 73а, ал. 2 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица.
(3) Националната агенция за приходите
предоставя до 10-о число на месеца, следващ
всяко тримесечие, на съответните пенсионноосигурителни дружества и на комисията
информация за починалите осигурени лица и
пенсионери в управляваните от дружествата
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“
§ 16. В глава девета, раздел ІІ се създава
чл. 123и 2:
„Възлагане на дейности на външни изпълнители
Чл. 123и 2 . (1) Пенсионноосигурителното
дружество може да възложи на външни изпълнители с писмен договор осъществяването на
дейности, които би следвало да се извършват
от дружеството.
(2) Не може да бъдат възлагани на външни
изпълнители дейностите по инвестиране на
средствата на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване, по отпускане на осигурителните плащания и по осъществяването
на функциите по чл. 123е, ал. 7.
(3) В писмения договор по ал. 1 ясно са
определени правата и задълженията на страните по договора.
(4) Възлагането на дейности на външни
изпълнители не може да води до:
1. нарушаване на качеството на системата
на управление на пенсионноосигурителното
дружество;
2. неоснователно нарастване на оперативния риск;
3. нарушаване на възможността на компетентните органи да следят за това дали
пенсионноосигурителното дружество спазва
задълженията си;
4. нарушаване на непрекъснатото и удовлетворително обслужване на осигурените
лица, пенсионерите и техните наследници.
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(5) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да следи за надлежното осъществяване
на възложените на външните изпълнители
дейности чрез процедурите по подбор на
външни изпълнители и текущото наблюдение
на тяхната дейност. Външните изпълнители
и възложените им дейности се обхващат от
системите за управление на риска, вътрешен
контрол и вътрешен одит на пенсионноосигурителното дружество.
(6) Комисията, заместник-председателят
на комисията и одиторите на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от
него фондове може да изискват от външните
изпълнители представянето на информация и
документи във връзка с възложените дейности.
(7) Пенсионноосигурителното дружество
не дължи неустойки и други обезщетения
за вреди при предсрочно прекратяване на
договор с външен изпълнител в изпълнение
на мярката по чл. 344, ал. 2, т. 9.
(8) Пенсионноосигурителното дружество
носи отговорност за изпълнението на всички
свои задължения във връзка с дейностите,
възложени на външни изпълнители. Дружеството отговаря за действията на външния
изпълнител като за свои действия.
(9) Пенсионноосигурителното дружество
представя в комисията заверено копие от
договора с външния изпълнител в 7-дневен
срок от неговото сключване, съответно изменяне или допълване, и уведомява комисията в
7-дневен срок от прекратяването на договора.
(10) Разпоредбите на ал. 3 – 6 се прилагат
съответно и по отношение на подизпълнителите на външните изпълнители.“
§ 17. В чл. 123н след думите „по чл. 123в“
се добавя „и чл. 123и 2 “.
§ 18. В чл. 123о ал. 1 се изменя така:
„(1) Дружеството за допълнително социално
осигуряване приема и прилага в съответствие
със своята вътрешна организация, размера,
естеството, мащаба и сложността на своята
дейност и дейността на управляваните от
него фондове политика за възнагражденията
на лицата, които работят за него.“
§ 19. В чл. 126 след думите „принципите
на“ се добавя „качество“ и се поставя запетая.
§ 20. В чл. 145, ал. 1, т. 5 думите „чл. 123б,
ал. 2“ се заменят с „чл. 123б, ал. 3“.
§ 21. В чл. 175, ал. 1 думите „в интерес на
осигурените лица и пенсионерите“ се заменят
с „в съответствие с дългосрочните интереси
на осигурените лица и пенсионерите“.
§ 22. В чл. 185, ал. 1 след думата „приложимите“ се добавя „Международни“.
§ 23. В чл. 209, ал. 3 след думите „принципите на“ се добавя „качество“ и се поставя
запетая.
§ 24. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За гарантиране на точно изпълнение на
задълженията по сключени пенсионни договори пенсионноосигурителното дружество, което
управлява фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми, поддържа във всеки момент активи,
съответстващи по размер на финансовите
задължения.
(5) При управлението на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми пенсионноосигурителното дружество не може да покрива биометрични рискове, да гарантира минимално
ниво на доходност или размер на пенсиите.“
2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 25. Членове 213а и 213б се отменят.
§ 26. В чл. 218, ал. 2, т. 5 думите „чл. 123б,
ал. 2“ се заменят с „чл. 123б, ал. 3“.
§ 27. В чл. 229б, ал. 2 се създава т. 3:
„3. данни за държавата членка, чието
трудово и социално законодателство е приложимо към схемата, когато то е различно
от българското.“
§ 28. В чл. 229в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „с
чуждестранно предприятие осигурител“ се
заменят със „за управление на професионална схема на предприятие осигурител, към
която е приложимо трудовото и социалното
законодателство на друга държава членка“, а
изречение второ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до три месеца от получаване на
уведомлението по ал. 2 с цялата необходима
информация комисията:
1. изпраща съдържащата се в него информация на компетентния надзорен орган в приемащата държава членка и уведомява незабавно
за изпращането є пенсионноосигурителното
дружество, подало уведомлението, или
2. се произнася с решение, с което забранява на пенсионноосигурителното дружество
да сключи осигурителен договор по ал. 1.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията постановява решение по
ал. 3, т. 2, когато спрямо пенсионноосигурителното дружество са приложени принудителни административни мерки по чл. 344,
ал. 2, т. 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17 или по друг
начин административната структура или финансовото състояние на дружеството и/или
фонда за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми, или
добрата репу тация, или професионалната
квалификация или опит на членовете на
управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и/или на лицата, които го
управляват и представляват, са несъвместими
с предлаганата дейност в чужбина.“
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4. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случай че информацията от уведомлението по ал. 2 не бъде изпратена от
комисията на компетентния надзорен орган
на приемащата държава членка в срока по
ал. 3, без да е постановено решение по ал. 3,
т. 2, пенсионноосиг у рителното дру жество
не може да сключи осигурителен договор
с чуждестранното предприятие осигурител.
Неизпращането на информацията от уведомлението подлежи на обжалване в едномесечен
срок от изтичане на срока по ал. 3 по реда
на чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за
финансов надзор.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Пенсионноосигурителното дружество
може да започне да управлява професионалната схема веднага след получаване на
информацията по ал. 6, а в случай на неполучаването є – след изтичането на срок от
6 седмици от получаване от компетентния
надзорен орган на приемащата държава членка
на информацията по ал. 3, т. 1. Дружеството
уведомява комисията, в случай че започне да
управлява професионалната схема, и периодично є предоставя данни за управлението
є, включително когато е приложимо, доказателства, че вноските са внесени, както е
планирано, и изследвания за съотношението
между активите и пасивите.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“, а думите
„инвестиционната дейност и“ се заличават.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „осигурените лица, пенсионерите и
другите лица, които имат права по професионалната схема“ се заменят с „лицата, които
ще бъдат осигурявани по професионалната
схема, осигурените лица, пенсионерите и
другите лица, които имат права по схемата“.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
10. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в
нея думите „инвестиционната дейност и“ се
заличават.
11. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
12. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 12“.
13. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15.
14. Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 29. В чл. 229г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Чуждестранната институция определя
един или повече депозитари за съхраняване
на активите на професионалната схема и упражняване на контрол в съответствие с чл. 34
и 35 от Директива (ЕС) 2016/2341.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „два месеца“ се заменят с „6 седмици“, а навсякъде думите „инвестиционната
дейност и“ се заличават.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „инвестиционната дейност и“ се заличават.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 30. Създават се чл. 229г1 – 229г3:
„Прехвърляне на професионална схема или
част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми
Чл. 229г1. (1) Професионална схема или
част от нея може да бъде прехвърлена от
един в друг фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми по споразумение между страните по
професионалната схема, въз основа на което
се сключва писмен договор между пенсионноосигурителното дружество, представляващо
фонда, от който се прехвърля схемата, и
пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля
схемата или съответната част от нея.
(2) При прехвърляне на цялата професионална схема се прехвърлят всички права и
задължения, свързани със схемата, еквивалентът на тези права в парични средства и/
или други активи, както и данни за индивидуалните партиди на осигурените лица и
пенсионерите по схемата. При прехвърляне
на част от професионална схема се прехвърлят всички права и задължения, свързани с
осигуряването на съответните осигурени лица
и пенсионери, еквивалентът на тези права в
парични средства и/или други активи, както и данни за индивидуалните партиди на
съответните осигурени лица и пенсионери
по схемата.
(3) Прехвърлянето се урежда в споразумението и в договора по ал. 1 и се извършва
по начин, който осигурява запазването на
правата на осигурените лица и пенсионерите
по схемата и съответства на техните дългосрочни интереси.
(4) В споразумението за прехвърляне на
професионална схема или част от нея се
посочват наименованието на фонда, в който
се прехвърля схемата, и наименованието на
дружеството, което го представлява. При
прехвърляне на част от професионална схема
в споразумението се определят и конкретните
осигурени лица и пенсионери, чиито индивидуални партиди се прехвърлят.
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(5) Споразумението за прехвърляне на
професионалната схема се одобрява с обикновено мнозинство от осигурените лица и
обикновено мнозинство от пенсионерите по
схемата. Споразумението за прехвърляне на
част от професионалната схема се одобрява
с мнозинство две трети от осигурените лица,
чиито индивидуални партиди се прехвърлят, две трети от осигурените лица, чието
осигуряване не се променя, две трети от
пенсионерите, чиито индивидуални партиди
се прехвърлят, и две трети от пенсионерите,
чиито партиди се запазват във фонда, в който
се управлява схемата.
(6) В договора между пенсионноосигурителните дружества, управляващи фондовете,
участващи в прехвърлянето, задължително
се посочват данни за професионалната схема,
която се прехвърля, прехвърляните активи,
права и задължения, както и начинът и срокът
за тяхното прехвърляне и за предоставянето на
данни за индивидуалните партиди на осигурените лица и пенсионерите. При прехвърляне
на част от професионална схема в договора
се посочват конкретните осигурени лица и
пенсионери, чиито индивидуални партиди се
прехвърлят, както и описание на активите,
които ще бъдат прехвърлени, в случай че
се прехвърлят активи, различни от парични
средства.
(7) За прехвърляне на професионална схема
или на част от нея е необходимо предварително разрешение от комисията.
(8) За получаване на разрешение по ал. 7
пенсионноосигурителното дружество, представляващо фонда, в който се прехвърля схемата,
подава заявление, в което се посочват:
1. наименованията на пенсионноосигурителните дружества и фондовете, участващи
в прехвърлянето;
2. наименованието, единният идентификационен код и адресът на предприятието
осигурител;
3. информация дали се прехвърля цялата
професионална схема, или част от нея;
4. основните характеристики на професионалната схема;
5. конкретно описание на прехвърляните
права и задължения и съответните активи,
които се прехвърлят във връзка с поемане на
управлението на схемата или на част от нея.
(9) Към заявлението се прилагат заверени
преписи от:
1. споразумението между страните по професионалната схема;
2. одобренията по ал. 5;
3. договора между заявителя и пенсионноосигурителното дружество, представляващо
фонда, в който се управлява схемата.
(10) Комисията се произнася с решение
в т ри ме с ечен с р ок о т пол у ч а ва не т о н а
за явлениет о въ з основа на п ред ложение
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на заместник-председателя на комисията.
Срокът по изречение първо спира да тече,
когато са изискани допълнителни документи
или информация или са дадени указания за
отстраняване на нередовности или на несъответствия, до представянето на необходимите
документи, съответно до изтичане на срока
за тяхното внасяне.
(11) Комисията отказва да издаде разрешение, когато:
1. не са представени необходимите документи или те не отговарят на изискванията,
предвидени в този кодекс, или съдържат
неверни данни;
2. не са представени изисканите допълнителни документи или информация;
3. при прехвърлянето не се запазват в пълен обем правата на осигурените лица или
пенсионерите, чиито индивидуални партиди
се прехвърлят;
4. активите, които ще бъдат прехвърлени,
не са достатъчни или подходящи за цялостно
покритие на правата и задълженията, свързани със схемата или съответната част от нея;
5. спрямо пенсионноосигурителното дружество са приложени принудителни административни мерки по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11,
12, 13, 16 и 17;
6. административната структура или финансовото състояние на дружеството и/или
фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми,
или добрата репутация или професионалната
квалификация, или опит на членовете на
управителния орган на пенсионноосигурителното дружество и/или на лицата, които го
управляват и представляват, са несъвместими
с планираното прехвърляне;
7. прехвърлянето застрашава дългосрочните
интереси на осигурените лица или пенсионерите във фонда, от който се прехвърля схемата,
във фонда, в който се прехвърля схемата, в
прехвърлената схема или в прехвърлената
част от схемата.
(12) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да подаде ново
заявление за издаване на разрешение за пре
хвърляне на същата професионална схема или
съответната част от нея не по-рано от 6 месеца
от влизането в сила на отказа на комисията.
(13) Ако в срока по ал. 10 комисията не
постанови решение, с което отказва да издаде разрешение по ал. 7, прехвърлянето на
професионалната схема или на съответната
част от нея се счита за разрешено.
(14) Когато се прехвърля професионална
схема на чуждестранно предприятие осигурител или част от нея, в 7-дневен срок от
издаване на разрешението по ал. 7 комисията изпраща на пенсионноосигурителното
дружество, представляващо фонда, в който
се прехвърля схемата, приложимите към
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нейното управление разпоредби на трудовото
и социалното законодателство на другата
държава членка, както и всички приложими разпоредби, свързани с разкриването
на информация. Разпоредбите на чл. 229в,
ал. 7, изречение първо, ал. 8 – 14 и ал. 16 се
прилагат съответно.
(15) Пенсионноосигурителните дружества
може да пристъпят към прехвърляне на схемата или на съответната част от нея след
получаване на решението от комисията, а
в случаите по ал. 13 – след получаване на
приложимите разпоредби от законодателството на другата държава членка. Когато не е
получено решение, съответно не са изпратени приложимите разпоредби в сроковете по
ал. 10 и 13, прехвърлянето се извършва след
тяхното изтичане.
(16) Разходите за прехвърляне на професионална схема или на част от нея са за сметка
на пенсионноосигурителните дружества и/или
предприятието осигурител в зависимост от
уговореното между тях и не може да се поемат
от фондовете за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми и осигурените лица и пенсионерите.
(17) Пенсионноосигурителното дружество,
управляващо фонда, в който е прехвърлена
схемата или съответната част от нея, уведомява комисията за прехвърлянето в срок три
работни дни от неговото осъществяване. Към
уведомлението се прилага заверено копие от
осигурителния договор, сключен с предприятието осигурител. Разпоредбите на чл. 229а,
ал. 3 и 4 се прилагат съответно.
(18) В 7-дневен срок от уведомлението по
ал. 16 комисията по предложение на заместник-председателя на комисията:
1. издава разпореждане за вписване в регистъра на професионалните схеми на промяната в управлението на схемата, съответно
за регистриране на нововъзникналата схема;
2. в случаите по ал. 13 уведомява за пре
хвърлянето компетентния надзорен орган на
приемащата държава членка.
Прехвърляне във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на схема или част от нея,
управлявана от чуждестранна институция
Чл. 229г 2 . (1) Професионална схема или
част от нея, управлявана от чуждестранна
институция, може да бъде прехвърлена във
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване по професионални схеми. Разпоредбите на чл. 229г1, ал. 2 и 6 се прилагат
съответно.
(2) Прехвърлянето на професионалната
схема или на съответната част от нея подлежи
на предварително одобрение от осигурените
лица, пенсионерите и предприятието осигурител съгласно изискванията на трудовото
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и социалното законодателство на държавата
членка, приложимо към управлението на
схемата.
(3) За прехвърляне на професионалната схема или на съответната част от нея е
необходимо предварително разрешение от
комисията, което се издава след получаване
на предварително съгласие от компетентния
надзорен орган по седалището на чуждестранната институция.
(4) За получаване на разрешение пенсионноосигурителното дружество подава заявление,
в което се посочват:
1. наименованието, седалището и адресът
на управление, единният идентификационен
код на пенсионноосигурителното дружество и
съответните данни за чуждестранната институция, както и наименованието и единният
идентификационен код на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми;
2. наименованието, идентификационният
код и адресът на предприятието осигурител;
3. информация дали се прехвърля цялата
професионална схема, или част от нея;
4. основните характеристики на професионалната схема;
5. конкретно описание на прехвърляните
права и задължения и съответните активи,
които се прехвърлят във връзка с поемане на
управлението на схемата или на част от нея;
6. наименованието на държавата членка,
чието трудово и социално законодателство е
приложимо към управлението на професионалната схема.
(5) Към заявлението се прилагат заверени
копия от:
1. одобренията по ал. 2;
2. договора между пенсионноосигурителното дружество и чуждестранната институция,
уреждащ условията за прехвърлянето.
(6) Комисията изпраща уведомлението и
приложените към него документи на компетентния надзорен орган по седалището на
чуждестранната институция незабавно след
получаването му.
(7) Комисията се произнася с решение в
тримесечен срок от получаване на заявлението
въз основа на предложение на заместникпредседателя на комисията.
(8) Комисията отказва издаването на предварително разрешение, когато:
1. не са представени необходимите документи, те не отговарят на изискванията,
предвидени в този кодекс, или съдържат
неверни данни;
2. спрямо пенсионноосигурителното дружество са приложени принудителни административни мерки по чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11,
12, 13, 16 и 17;
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3. административната структура или финансовото състояние на дружеството и/или
фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми,
или добрата репутация или професионалната
квалификация или опит на членовете на управителния орган на пенсионноосигурителното
дружество и/или на лицата, които го управляват и представляват, са несъвместими с
планираното прехвърляне;
4. прехвърлянето застрашава дългосрочните интереси на осигурените лица или пенсионерите във фонда, в който се управлява
схемата, във фонда, в който ще се управлява
схемата, в прехвърлената схема или в прехвърлената част от схемата;
5. активите, които ще бъдат прехвърлени,
не са достатъчни или подходящи за цялостно
покритие на правата и задълженията, свързани със схемата или съответната част от нея;
6. компетентният надзорен орган по седалището на чуждестранната институция не
съгласува прехвърлянето на професионалната
схема или на съответната част от нея.
(9) В случай на отказ пенсионноосигурителното дружество може да подаде ново заявление
за издаване на разрешение за прехвърляне на
същата професионална схема или съответната
част от нея не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на отказа на комисията.
(10) Ако в срока по ал. 7 комисията не
постанови решение, с което отказва да издаде разрешение по ал. 3, прехвърлянето на
професионалната схема или на съответната
част от нея се счита за одобрено.
(11) Комисията уведомява за решението по
ал. 7 компетентния надзорен орган по седалището на чуждестранната институция в 14-дневен
срок от постановяването му. Когато към схемата е приложимо законодателство, различно
от българското, компетентният надзорен орган
по седалището на чуждестранната институция
в срок 4 седмици от уведомяването изпраща
на комисията разпоредбите на трудовото и
социалното законодателство и разпоредбите
относно разкриването на информация, приложими към управлението на схемата.
(12) В случаите по ал. 10 комисията изпраща на пенсионноосигурителното дружество
приложимите към управлението на схемата
разпоредби на трудовото и социалното законодателство на другата държава членка, както
и всички приложими разпоредби, свързани с
разкриването на информация, в 7-дневен срок
от получаването им от компетентния надзорен
орган на чуждестранната институция. Разпоредбите на чл. 229в, ал. 7, изречение първо,
ал. 8 – 14 и ал. 16 се прилагат съответно.
(13) Пенсионноосигурителното дружество
може да започне да управлява професионалната схема след получаване на разрешението от
комисията. Когато пенсионноосигурителното
дружество не е получило решението в срок
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три месеца и 7 седмици след подаване на
заявлението по ал. 4, прехвърлянето може да
бъде извършено след изтичането на този срок.
(14) Разходите за прехвърляне са за сметка
на пенсионноосигурителното дружество, чуждестранната институция и/или предприятието
осигурител в зависимост от уговореното между
тях и не може да се поемат от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми и осигурените лица
и пенсионерите в него.
(15) Пенсионноосигурителното дружество
уведомява комисията за прехвърлянето на
професионалната схема или съответната част
от нея в срок три работни дни от неговото
осъществяване. Към уведомлението се прилага заверено копие от осигурителния договор,
сключен с предприятието осигурител. Разпоредбите на чл. 229а, ал. 3 и 4 се прилагат
съответно.
(16) В 7-дневен срок от уведомлението
комисията по предложение на заместникпредседателя на комисията:
1. издава разпореждане за вписване на
професионалната схема в регистъра на професионалните схеми;
2. уведомява за прехвърлянето компетентния надзорен орган на държавата членка,
чието трудово и социално законодателство
е приложимо към управлението на схемата,
когато този орган е различен от компетентния
надзорен орган по седалището на чуждестранната институция.
(17) При несъгласие с действие или бездействие на компетентния надзорен орган по
седалището на чуждестранната институция
комисията може да поиска от Европейския
орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване да проведе необвързваща
медиация. Комисията участва в производство
по медиация и по искане на компетентния
надзорен орган по седалището на чуждестранната институция или по инициатива на
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
Прехвърляне на управлението на професионална схема или на част от нея на чуждестранна институция
Чл. 229г3. (1) Професионална схема или
част от нея, управлявана от пенсионноосигурително дружество, може да бъде прехвърлена
на чуждестранна институция. Разпоредбите
на чл. 229г1, ал. 2 и 6 се прилагат съответно.
(2) Когато към професионалната схема е
приложимо българското трудово и социално
законодателство, се прилагат разпоредбите
на чл. 229г, ал. 2 и чл. 229г1, ал. 3, 4 и 5. Когато към схемата е приложимо трудовото и
социалното законодателство на друга държава
членка, се прилагат неговите разпоредби относно реда за одобряване на прехвърлянето от
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осигурените лица, пенсионерите и предприятието осигурител и относно изискванията за
назначаването на депозитар.
(3) В срок 8 седмици от получаването на
заявлението, подадено от чуждестранната
инстит у ци я пред компетентни я надзорен
орган по нейното седалище, комисията по
предложение на заместник-председателя на
комисията се произнася с решение, с което
дава или отказва да даде предварително съгласие за прехвърлянето на професионалната
схема или на съответната част от нея.
(4) Комисията отказва да даде съгласие за
прехвърлянето на професионалната схема или
на съответната част от нея, когато:
1. не са представени необходимите документи, те не съдържат цялата необходима
информация или съдържат неверни данни;
2. при прехвърляне на част от професионална схема са застрашени дългосрочните
интереси на осигурените лица или пенсионерите в частта от схемата, която ще продължи
да се управлява във фонда за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
3. прехвърлянето не осигурява запазването
в пълен обем на правата на осигурените лица
и пенсионерите по професионалната схема;
4. активите, които ще бъдат прехвърлени,
не са достатъчни или подходящи за цялостно
покритие на правата и задълженията, свързани
със схемата или със съответната част от нея.
(5) В срока по ал. 3 комисията изпраща
решението на компетентния надзорен орган
по седалището на чуждестранната институция.
(6) Когато към професионалната схема
се прилага трудовото и социалното законодателство на държава членка, различна от
държавата членка, в която е седалището на
чуждестранната институция, комисията в срок
4 седмици от получаването на решението на
компетентния надзорен орган на държавата
членка, в която е седалището на чуждестранната институция, му изпраща приложимите към
схемата разпоредби на трудовото и социалното
законодателство и приложимите разпоредби,
свързани с разкриването на информация.
(7) Разходите за прехвърляне са за сметка
на пенсионноосигурителното дружество, чуждестранната институция и/или предприятието
осигурител в зависимост от уговореното между
тях и не може да се поемат от фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми и осигурените лица
и пенсионерите в него.
(8) Когато към управлението на схемата се
прилагат разпоредбите на българското трудово и социално законодателство, се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 229г, ал. 3,
изречение второ и ал. 4 и 5.
(9) Разпоредбата на чл. 229г 2 , ал. 17 се
прилага съответно.“
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§ 31. В чл. 229д се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Предоставяне на информация и сътрудничество“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията уведомява Европейската
комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
при наличието на съществени трудности при
прилагането на Директива (ЕС) 2016/2341 и
си сътрудничи с тях и с компетентните органи на държавите членки за намирането на
подходящо решение.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията си сътрудничи с компетентните органи на държавите членки с оглед
на улесняване на надзора над институциите
за професионално пенсионно осигуряване,
както и с оглед на еднаквото прилагане на
Директива (ЕС) 2016/2341, чрез редовен обмен
на информация и практически опит с цел
развитие на най-добрите практики в областта
на осигуряването по професионални схеми,
недопускане на нарушения на конкуренцията и създаване на условия за безпроблемно
трансгранично членство.“
§ 32. В чл. 234 ал. 13 се отменя.
§ 33. В чл. 247 ал. 5 се отменя.
§ 34. В чл. 249 се създава ал. 3:
„(3) Пенсионноосигурителното дружество
може да инвестира средствата на фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми във:
1. активи по чл. 176;
2. корпоративни облигации, приети за търговия на многостранна система за търговия
(МСТ) или организирана система за търговия
(ОСТ) в държава членка;
3. акции, различни от акции на предприятие
за колективно инвестиране, както и в права
или варанти по тях, търгувани на МСТ или
ОСТ в държава членка.“
§ 35. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При инвестиране на средствата на
фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
пенсионноосиг у рителното дру жество взема п редви д еколог и чни те, социа лни те и
управленските фактори при вземането на
инвестиционни решения, в случай че тези
фактори са за ложени в инвестиционната
политика на фонда.“
§ 36. В чл. 251 се правят следните изменения:
1. В ал. 11 думите „свързаните с него лица“
се заменят с „от дружества от същата група“.
2. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Не повече от 5 на сто от средствата
на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
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може да бъдат инвестирани в инструменти
по чл. 249, ал. 3, т. 2 и 3, които не са приети
за търговия на регулиран пазар.“
§ 37. Член 251б се отменя.
§ 38. В чл. 251в, изречение първо думите
„техники на управление на риска и стратегическо разпределение на активите с оглед на
характера и продължителността на пенсионните задължения“ се заменят с „техники на
управление на риска, стратегическо разпределение на активите с оглед на характера и продължителността на пенсионните задължения,
дали и как при инвестиране на средствата се
вземат предвид екологичните, социалните и
управленските фактори“.
§ 39. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „заблуждаващи данни или са застрашени интересите на осигурените лица или на пенсионерите“ се заменят със „заблуждаващи данни,
застрашени са интересите на осигурените
лица или на пенсионерите, или в резултат на
надзорния преглед са установени слабости
или недостатъци“.
2. В ал. 2:
а) точка 9 се изменя така:
„9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител,
с инвестиционен посредник, с осигурителен
посредник или с лице по чл. 123и 2 , ако те
не отговарят на предвидените в кодекса изисквания или не изпълняват задълженията,
възложени им с кодекса или с актовете по
прилагането му;“
б) в т. 19 думите „чл. 121в, ал. 4, 11 и 12“
се заменят с „чл. 121в, ал. 4“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Комисията може по искане на надзорен орган на държава членка по седалището
на чуждестранна институция да забрани на
установени на територията на Република
България банка-попечител и инвестиционен
посредник да изпълняват разпореждане на
институцията относно депозирани от институцията активи на професионалната схема.
Когато мярката се прилага спрямо банкапопечител, комисията уведомява незабавно
Българската народна банка.“
§ 40. В чл. 346а, ал. 3 думите „чл. 229г,
ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 229г, ал. 4 и 5“.
§ 41. В чл. 347, ал. 3 изречение първо се
изменя така: „Квесторът декларира писмено
пред комисията обстоятелствата по ал. 2, като
обстоятелството по чл. 121д, ал. 5, т. 3 за българските граждани се установява служебно.“
§ 42. В чл. 351, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 121д, ал. 15“ се заменят
с „чл. 121д, ал. 17“, а думите „чл. 123з, 135,
142а“ се заменят с „чл. 123з, чл.123з1, чл. 123з 2 ,
чл. 123з 3, ал. 1 и 2, чл. 135, чл. 142а“.
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2. Точка 2 се изменя така:
„2. на чл. 121е, ал. 3, чл. 122а, ал. 4, чл. 122и,
ал. 1, чл. 122к, чл. 123, ал. 1 и 4, чл. 123в,
123е, чл. 123е1, ал. 1 – 11, чл. 123е2 , чл. 123ж,
чл. 123и, ал. 1 – 5, чл. 123и1, чл. 123и 2 , чл. 129,
ал. 1 – 8 и ал. 10 и 11, чл. 131, 139, 142, 169,
169а, 169б, 170, 175, 175а, 176, 177, 177а, 178,
179, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2, чл. 179в, чл. 180,
ал. 1, чл. 180а, 180в, чл. 181, ал. 1, чл. 185,
ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а, ал. 1,
чл. 190, 192, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 201, 202,
212, чл. 213, ал. 1 – 6, чл. 229г, ал. 1 и 2,
чл. 229г1 , ал. 1 – 8 и ал. 15 – 17, чл. 229г 2 ,
ал. 1 – 3 и ал. 13 – 15, чл. 229г3, ал. 7, чл. 234,
ал. 1 – 8 и 10 – 12, чл. 241, 241а, 245, чл. 246,
ал. 1 – 6, чл. 249, 251, 251а, 251в, 252, чл. 256,
ал. 1, чл. 257, 258, 319, чл. 325, ал. 2, чл. 332,
336, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 342, чл. 347, ал. 3 и
чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер
от 1500 до 20 000 лв.;“.
3. В т. 3 думите „чл. 121в, ал. 1 – 6, 8 и
10 – 14“ се заменят с „чл. 121в, ал. 1 – 6, 8,
10 и 14“.
§ 43. След чл. 355 се създава глава четиридесет и втора с чл. 356:
„ Г л а в а

ч е т и р и д е с е т
в т о р а

и

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ
А Д М И Н ИС Т РАТ И ВН И М Е РК И И Н А
И З Д А Д Е Н И Н А К А З АТ Е Л Н И ПО С ТАНОВЛЕНИЯ
Оповес т я ва не на п ри н у д и т ел н и т е а дминистративни мерки и на наказателните
постановления във връзка с допълнителното
социално осигуряване
Чл. 356. (1) Комисията оповестява на своята страница в интернет всяка влязла в сила
принудителна административна мярка и всяко
влязло в сила наказателно постановление за
нарушаване на разпоредбите на част втора и
част втора „а“ на този кодекс и на актовете
по прилагането му, включително вида и естеството на нарушението и самоличността на
физическото лице или данни за юридическото
лице, на което е приложена мярката, съответно е наложено наказанието или санкцията.
(2) Комисията, след като извърши преценка
във всеки конкретен случай дали оповестяването на лични данни – за физическото лице,
или на идентификационни данни – за юридическото лице, може да му причини вреди,
несъответстващи на извършеното нарушение,
както и дали публикуването на информацията
би застрашило стабилността на финансовите
пазари или текущо разследване, може:
1. да отложи оповестяването на информацията по ал. 1;
2. да оповести информацията по ал. 1
без данни за лицето, на което е приложена
мярката, съответно е наложено наказанието
или санкцията;
3. да не публикува информацията по ал. 1.“
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§ 44. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 2:
а) в т. 7 думите „и техническите“ се заличават;
б) в т. 28 думите „а за професионални
схеми в чужбина – и с риска инвалидност“
се заличават;
в) създават се т. 35, 36 и 37:
„35. „Траен носител“ е инструмент, който
дава възможност на съответното лице да съхранява информацията, адресирана лично до
него, по начин, който е достъпен за бъдеща
справка и за период от време, отговарящ на
целите на информацията, и който позволява
точното възпроизвеж дане на съхранената
информация.
36. „Многостранна система за търговия“
или „МСТ“ е място за търговия по смисъла
на § 1, т. 18, буква „а“ от допълнителните
разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
37. „Организирана система за търговия“
или „ОСТ“ е място за търговия по смисъла
на § 1, т. 18, буква „б“ от допълнителните
разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.“
2. В § 1а, ал. 1 се създава т. 10:
„10. Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на
институциите за професионално пенсионно
осигуряване (ИППО) (ОВ, L 354/37 от 23
декември 2016 г.).“
§ 45. В Закона за изменение и допълнение
на Кодекса за социално осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 92 от 2017 г.; изм., бр. 15 от 2018 г.;
попр., бр. 16 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В § 155, ал. 3 думите „към датата на
влизането му в сила“ се заменят с „към 18
ноември 2018 г.“.
2. В § 156:
а) в ал. 1 думите „чл. 121д, ал. 11 и 12“
се заменят с „чл. 121д, ал. 13 и 14“, а думите
„чл. 121е, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 121е,
ал. 1 и 2“;
б) в ал. 2 думите „чл. 121д, ал. 13“ се заменят с „чл. 121д, ал. 15“.
3. Параграф 157 се изменя така:
„§ 157. Пенсионноосигурително дружество,
което управлява фонд за допълнително пенсионно осигуряване, който към 18 ноември
2018 г. притежава инвестиционни имоти, извършва първото съпоставяне на постигнатата
доходност от тези имоти съгласно чл. 180в,
ал. 1 и 2 към 31 декември 2023 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. В срок до 17 май 2019 г. пенсионно
осигурителните дружества и банките-попечители привеждат дейността си в съответствие
с изискванията на този закон и с актовете по
прилагането му.
§ 47. Пенсионноосигурителните дружества,
които се представляват от прокуристи или
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в чиито управителни органи участват лица,
които са получили разрешение по чл. 121д,
ал. 10 преди влизането в сила на този закон
и които не отговарят на изискванията на
чл. 121д, ал. 6, привеждат своето управление
и представителство в съответствие с изискванията на този закон в тримесечен срок от
влизането му в сила.
§ 48. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г.
и бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г.) в чл. 25
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 7:
„7. пред Европейския парламент, когато е
необходимо за осъществяване на правото му
на разследване съгласно чл. 226 от Договора
за функционирането на Европейския съюз;“
б) досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 8, 9, 10 и 11.
2. В ал. 7 думите „предоставя по реда на
ал. 1, т. 1 – в случаите на ликвидация или
несъстоятелност, т. 2 и 6 и ал. 6“ се заменят
с „разкрива“.
§ 49. (1) Параграф 22 влиза в сила от
1 януари 2019 г.
(2) Параграф 45, с изключение на т. 2, влиза
в сила от 21 ноември 2017 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
654

РЕШЕНИЕ

във връзка с Годишния доклад на министъра
на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека
по дела срещу Република България за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на министъра на
правосъдието по изпълнението на решенията
на Европейския съд по правата на човека по
дела срещу Република България за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 6 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
916
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 20
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение на
Закона за защита на личните данни, приет от
44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г.
Издаден в София на 4 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредба от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита
на личните данни, приет от 44-то Народно
събрание на 24 януари 2019 г.
Уважаеми народни представители,
Споделям основната цел на промените,
направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните
данни (ЗИДЗЗЛД) – осигуряване на ефективното прилагане на новата правна рамка на
Европейския съюз в областта на защитата
на личните данни. Без съмнение същото
включва и мерки за прилагане на Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламентът)
в част от разпоредбите си притежава черти
на директива и всяка от държавите членки
е длъжна да предприеме действия за ре
ализирането на заложените в тези разпоредби цели. Така чл. 85, пар. 1 от Регламента
предвижда държавите членки да помиряват
(от англ. reconcile – помирявам, съгласувам,
сдобрявам) със закон правото на защита
на личните данни с правото на свобода на
изразяване и информация, включително при
обработването за журналистически цели и
за целите на академичното, художественото
или литературното изразяване. Подкрепям
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изцяло подхода в чл. 85 от Регламента. Като
държава – членка на Европейския съюз, България се ползва от тази рамка за постигане
на баланс между двете права чрез законови
средства и механизми, които счете за подходящи. В този смисъл е и съображение 153
от Регламента.
Основното положение в чл. 85, пар. 1 от
Регламента относно желаното помиряване на
двете права е възпроизведено в чл. 25з, ал. 1
от ЗИДЗЗЛД. В ал. 2 на чл. 25з законодателят
е приложил специфичен подход – подредил
е в 10 точки критерии, по които журналист,
научен работник и писател в своята работа
следва да преценява и евентуално да доказва
дали и доколко е постигнат балансът между
свободата на изразяване и информация, от
една страна, и защитата на личните данни,
от друга. Ще се преценява естеството на
личните данни и обстоятелствата, при които е добита информацията. Ще се отчита
въздействието върху личния живот на засегнатите хора, което поставя под въпрос
функцията и предназначението на разследващата журналистика. Ще се преценява и
общественият интерес, както и дали данните
са за лица, заемащи висши публични длъжности, т.е. политици, магистрати и др. Ще се
съобразява и дали информацията е за лица,
които „поради естеството на своята дейност“
имат „по-занижена защита на личната си
неприкосновеност или чиито действия имат
влияние върху обществото“, без да се дава
ясна дефиниция кой попада в този кръг.
Заслужава да се отбележи, че самият Регламент не съдържа такъв списък с критерии
или нещо подобно. Очевидна е легитимността
на преследваната от законодателя и вменената
от Регламента цел да бъде намерен законов
път за помиряването на двете жизненоважни
за гражданите основни права. Но способът,
който законодателят е приложил, предизвиква основателни възражения. Помиряването в
чл. 85 на Регламента е предвидено за права,
прогласени в Хартата на основните права
на Европейския съюз – правото на защита
на личните данни (чл. 8) и свободата на изразяване на мнение и информация (чл. 11).
Съдържанието на т. 1 – 9 от чл. 25з, ал. 2 от
ЗИДЗЗЛД оставя впечатление, че посочването
на критериите е изчерпателно. Точка 10 обаче съдържа „други обстоятелства, относими
към конкретния случай“ и опровергава това
впечатление, като отваря широко вратата за
различни обстоятелства, които медията-администратор, ученият и писателят в своята
работа следва да съобразява, а пo-късно и
да доказва. Законодателят в един момент е
осъзнал, че опитът a priori да се фиксират
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критерии за помиряване е обречен на неуспех. Показателно за това е, че създаващото
впечатление за изчерпателност изброяване по
чл. 25з, ал. 2 от ЗИДЗЗЛД завършва с общата формулировка на т. 10. Демонстрираната
колеблива позиция е източник на вътрешна
несъгласуваност в законовата уредба в разрез с изискванията за последователност и
предвидимост.
Ролята на българския законодател в процеса на постигане целите на Регламента е да
създаде подходяща нормативна среда, която
да направи възможно уравновесяването на
защитата на личните данни и свободата на
изразяване и информация. Самият баланс
обаче винаги е конкретна величина, която
предполага гъвкава индивидуална преценка,
съобразена с особеностите на всеки отделен
случай. В този смисъл свръхрегулацията не
допринася за постигане на желаното равновесие и парадоксално се явява прекомерна,
небалансирана мярка. Тя затиска и задушава
основните права в разгръщането на техния
потенциал. В случая свръхрегулацията на
хипотезите, в които ще има конкуренция
или колизия на тези две права, резултира
в силно накланяне на везните в полза на
правото на защита на личните данни, като
„се жертва“ свободата на изразяване и информация. Търсеният баланс е убегнал на
законодателя, тъй като стремежът да се даде
готова абстрактна формула за балансирана
преценка не помирява, а генерира допълнително напрежение меж д у защитата на
личните данни и свободата на изразяване
и информация.
Подобна уредба не е в услуга и на конституционното задължение да се осигури
свободно от държавна намеса пространство
за разгръщане на личността (чл. 4, ал. 2 от
Констит уцията). Това, разбира се, не изключва регулация, без която държавата не
би могла да се погрижи позитивно за правата. Въпросът е за мярата, тъй като всяка
регулация, когато е в повече, е отрицание на
същността на личните основни права, която
е отбрана срещу навлизането на публичната
власт в запазената лична сфера (Решение
№ 2 от 2006 г. на Конституционния съд).
Свободата на изразяване на мнение и
информация, както и правото на защита на
личните данни, са права с фундаментално
значение в едно демократично общество и в
правова държава. Като основно право свободата да се изразяват мнения е провъзгласена
както в чл. 39, ал. 1 от Конституцията, така
и в чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 10, ал. 1 от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
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свободи и чл. 11 от Хартата на основните
права на Европейския съюз. Както Конституционният съд е подчертал в тълкувателното
си решение № 7 от 1996 г., изразяването на
мнение е израз на свободата на убеждение
и е преди всичко индивидуално право на личността, което Конституцията предоставя
на „всеки“. Всеки има право да търси, получава и разпространява информация (чл. 41
от Конституцията). Що се отнася до правото
на защита на личните данни, то е необходимо проявление на неприкосновеността на
личната сфера на индивида, провъзгласена в
чл. 32 – 34 от Конституцията, чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи и чл. 12 от Всеобщата
декларация за правата на човека. Съгласно
чл. 8, пар. 1 от Хартата на основните права
на Европейския съюз всеки има право на
защита на неговите лични данни.
Както бе посочено, в чл. 85, пар. 1 от
Регл амента изрично се повелява на държавите – членки на Европейския съюз, чрез
закон да постигат помиряване на правото на
защита на личните данни с правото на изразяване и информация, вкл. при работата на
журналисти, писатели и учени. В Регламента
обаче не се съдържа, нито се препоръчва
като принципно положение да има превес
и надмощие в у пра ж н яването на едното
право над другото, т.е. защитата на личните
данни в определени хипотези да е за сметка
на свободата на изразяване и информация.
Регламентът предвижда балансът да се постига посредством широк арсенал от законови
механизми, а приетият закон не съдържа
достатъчно гаранции, че едното право няма
да е за сметка на другото, особено когато
залогът е свободата на словото.
Налага се изводът, че възприетият законодателен подход с изброяване на критериите по чл. 25з, а л. 2, от които т. 10
обезсмисля посочването на предходните, не
постига предписаното съгласуване меж ду
двете конкуриращи се основни права, като
несъразмерно ог раничава у пра ж н яването
на свободата на изразяване и информация.
Принципно положение, спазвано при преодол я ва не на кон к у рен ц и я и л и кол изи я
на основните права, вкл. в практиката на
българския Конституционен съд (Решение
№ 3 от 2002 г.), е тяхното балансиране да
се извършва по най-щадящ начин. В случая
изискването да се изпълняват написаните
в 10-те точки критерии, дори и поотделно,
представлява ограничение, което засяга същ
ностното ядро на свободата на изразяване и
информация като основно право, признато
още в епохата на Просвещението в Европа,
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изпразва го от съдържание и неговото упражняване губи смисъл. Конституционната
практика възразява принципно спрямо такъв
подход (Решение № 15 от 2010 г.), който се
отклонява същностно от установените начала
и стандарти на съвременната демокрация и
е недопустим.
Вероятно с така въведените критерии се е
целяло „улесняване“ на надзорния орган, съдилищата и дори на лицата, които обработват
лични данни, като се създаде предвидимост и
сигурност при преценката за законосъобразност на обработването на данни. Опасенията
ми обаче са, че под формата на критерии за
съразмерност на защитата на личните данни се прикриват законови ограничения на
основни конституционни свободи. Реалният
обществен ефект от така законово регламентирания списък би рефлектирал върху титулярите
на свободата на изразяване на мнение и информация, независимо дали поведението им ще
бъде предмет на административно или съдебно
производство. Това би направило поведението
на журналиста, писателя и учения твърде
предвидимо и очаквано вероятно съобразно
закона, но не винаги в интерес на истината.
В крайна сметка потърпевшо от възприетото
законодателно разрешение ще бъде цялото
общество. Неслучайно в своята практика
Конституционният съд е откроил значението
на правото свободно да се изразява мнение
като един от фундаменталните принципи,
върху които се гради всяко демократично
общество и като основно условие за неговия
напредък и за развитието на всеки човек
(Решение № 7 от 1996 г.).
Очаквам Народното събрание да изпълни
конституционното си задължение и задълбочено да проведе ново обсъждане, което в този
случай е особено важно. Не само защото се
отнася до баланса между две основни права,
но и защото трябва да се разсеят съмненията,
че европейското законодателство се използва
като фасада за прокарване на неприемливи
мерки, които ерозират доверието на българските граждани в европейските ценности.
Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от
Конс т и т у ц и я т а н а Реп у б л и к а Б ъ л г ари я
да върна за ново обсъждане § 26 относно
чл. 25з, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните
данни, приет от 44-то Народно събрание на
24 януари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
882
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за отменяне на Постановление № 216 на
Министерския съвет от 1998 г. за създаване
на Съвет по сигурността при Министерския
съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа
и на Правилника за функциите, задачите и
организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Отменя Постановление № 216 на
Министерския съвет от 1998 г. за създаване
на Съвет по сигурността при Министерския
съвет и за приемане на правилник за неговите
функции, задачи и организация на работа (обн.,
ДВ, бр. 116 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 123 и
142 от 1998 г., бр. 5, 14 и 81 от 2000 г., бр. 79
от 2001 г., бр. 28 от 2002 г. и бр. 75 от 2003 г.).
Чл. 2. Отменя Правилника за функциите,
задачите и организацията на работа на Съвета
по сигурността при Министерския съвет (загл.,
изм. – ДВ, бр. 28 от 2002 г. и бр. 20 от 2003 г.),
приет с Постановление № 216 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г.,
бр. 20 и 75 от 2003 г., бр. 84 от 2005 г., бр. 68
от 2013 г., бр. 72 и 81 от 2014 г., бр. 5 от 2015 г.
и бр. 9 от 2017 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
789

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 328 на Министерския съвет от 2017 г. за
условията и реда за получаване на стипендии
от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „както и ученици със
специални образователни потребности, които
се обучават в държавните и в общинските
центрове за специална образователна подкрепа
след завършен VII клас“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Допълнителни средства за стипендии
могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган на държавното или общинското
училище, съответно на държавния или общинския център за специална образователна
подкрепа, и от бюджета на училището или на
центъра за специална образователна подкрепа
при наличие на възможности за това.“
2. В а л. 4 след д у мите „финансиращи
училища“ се добавя „или центрове за специална образователна подкрепа“, а след думите
„частните училища“ се поставя запетая и се
добавя „както и в центровете за специална
образователна подкрепа“.
3. В ал. 8 след думата „училищата“ се
добавя „или центровете за специална образователна подкрепа“.
4. В ал. 9 след думата „училищата“ се
добавя „или центровете за специална образователна подкрепа“.
5. В ал. 12 след думата „училищата“ се
добавя „или центровете за специална образователна подкрепа“.
6. В ал. 13 след думите „на държавните
и общинските училища“ се поставя запетая,
добавя се „съответно на държавните и общинските центрове за специална образователна
подкрепа“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. ученици, които се обучават в дуална
система на обучение в класовете от първи
гимназиален етап;
6. ученици, които са приети за обучение
в VІІІ клас по защитeните от държавата
специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на труда,
и се обучават по тези специалности през
учебната година.“
2. В ал. 2 след думата „училището“ се добавя „и центъра за специална образователна
подкрепа“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Стипендиите по ал. 1, т. 5 и 6 се отпускат от началото на всяка учебна година и
се изплащат месечно за периода на учебните
месеци.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
навсякъде думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В чл. 5, ал. 3 накрая се добавя „или на
центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Училището“ се
добавя „или центърът за специална образователна подкрепа“.
2. В ал. 4 след думата „училището“ се
добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Ученик в център за специална образователна
подкрепа може да кандидатства за стипендия
по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2, включително
месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може
да получи по избор въз основа на писмено
заявление само една от стипендиите.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 5 или 6 и едновременно
за стипендия за постигнати образователни
резултати, има право да получи и 50 на сто
от размера є.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 6
не се изплащат на ученици, допуснали над
пет отсъствия по неуважителни причини през
месеца, за който се полага стипендията.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „училището“ се добавя
„или на центъра за специална образователна
подкрепа“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „в“ думите „за учебен срок или
за учебна година“ се заличават;
бб) в буква „г“ накрая се добавя „или центъра за специална образователна подкрепа“;
вв) в буква „е“ след думата „училището“
се добавя „или центъра за специална образователна подкрепа“;
б) в т. 2 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2“
се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „училището“ се добавя
„или на центъра за специална образователна
подкрепа“.
2. В ал. 2 думите „в училището и се публикува на интернет страница на училището“
се заменят с „в училището или в центъра за
специална образователна подкрепа и се публикува на интернет страницата на училището
или на центъра за специална образователна
подкрепа“.
§ 9. В чл. 10, ал. 5 думите „стипендия за
подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането“ се заменят
със „стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 5 и 6“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална
образователна подкрепа“.
§ 11. В чл. 13, ал. 1 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална
образователна подкрепа“.
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Учениците в държавните, общинските и частните училища, както и в центровете за специална образователна подкрепа
могат да получават стипендии, осигурени със
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средства от Европейските структурни фондове
или от работодатели, при които учениците от
професионалните гимназии или от паралелки, осигуряващи професионална подготовка,
провеждат практическото си обучение.
(2) Размерът на стипендиите по ал. 1, осигурени със средства от Европейските структурни
фондове, и условията за предоставянето им
се утвърждават от Комитета за наблюдение
на съответната оперативна програма.
(3) Учениците в държавните, общинските
и частните училища, както и в центровете
за специална образователна подкрепа могат
да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и
стипендии по ал. 1.“
§ 13. В § 1 т. 3 се отменя.
§ 14. В § 7 след думата „училището“ се
добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. (1) За учебната 2018 – 2019 година
месечните стипендии за ученици, които се
обучават в дуална система на обучение в
класовете от първи гимназиален етап, както
и за ученици, приети за обучение и обучавани
по защитените от държавата специалности
от професии или специалности от професии,
по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се отпускат от
началото на втория учебен срок.
(2) Учен и ц и т е, ко и т о п р е з у ч е б н ат а
2018 – 2019 година и учебната 2019 – 2020
година се обу чават в дуа лна система на
обучение и получават стипендии по проект
„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската
образователна система“, нямат право на стипендията по чл. 4, ал. 1, т. 5, осигурена със
средства от държавния бюджет.
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за създаване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ като
специализиран орган към Министерския съвет
за ръководство, координиране и контрол на
политиката за повишаване на безопасността
на движението по пътищата.
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(2) Държавната агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ е юридическо лице
на бюджетна издръжка и нейният председател
е второстепенен разпоредител с бюджет по
бюджета на Министерския съвет.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Държавна агенция „Безопасност на движение
то по пътищата“ съгласно приложение № 1.
Чл. 3. Приема Правилник за състава,
финансирането, функциите, задачите и реда
за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по
проблемите на безопасността на движението
по пътищата съгласно приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14,
22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60
и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88 от
2016 г. и бр. 2, 70 и 91 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19а се създава т. 30:
„30. предоставя данни от и достъп до информационните системи на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за събития по републиканската пътна мрежа и интелигентните транспортни системи.“
2. В приложението към чл. 4, ал. 2:
а) числото „2432“ се заменя с „2417“;
б) на ред „Централна администрация“
числото „364“ се заменя с „355“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „222“ се заменя с „213“;
г) на ред „дирекция „Пътни такси и разрешителни“ числото „19“ се заменя с „13“;
д) на ред „дирекция „Пътна безопасност и
планиране на дейностите по републиканската
пътна мрежа“ числото „15“ се заменя с „12“;
е) на ред „Специализирани звена“ числото
„2065“ се заменя с „2059“;
ж) на ред „Институт по пътища и мостове“
числото „74“ се заменя с „68“.
§ 2. В Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм., бр. 39 от
2018 г.) в приложението към чл. 2, ал. 3 на ред
„1. Агенция „Пътна инфраструктура“ числото
„1511“ се заменя с „2417“.
§ 3. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Елек-
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тронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от
2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г., бр. 6, 77 и 105 от
2013 г., бр. 34 от 2014 г., бр. 33 и 92 от 2015 г.
и бр. 86 от 2016 г.) в приложението към чл. 8,
ал. 3 на ред „Национална многопрофилна
болница „Цар Борис III“ числото „316“ се
заменя с „312“.
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет
с Постановление № 232 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64
от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6, 64 и 77 от
2013 г., бр. 33 и 92 от 2015 г., бр. 86 от 2016 г.
и бр. 70 от 2018 г.), в чл. 52 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „Агенция „Пътна инфраструктура“ се добавя „и Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. събира, анализира и обобщава информация, свързана с безопасността на движението, и я предоставя на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“;“.
3. Създава се т. 14:
„14. с ъгласу ва но с Държ а вна а г ен ц и я
„Безопасност на движението по пътищата“
предлага мерки и решения за повишаване на
пътната безопасност.“
§ 5. В Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от
2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19,
22 и 33 от 2017 г. и бр. 70 и 97 от 2018 г.), в
чл. 104, ал. 1 числото „49 838“ се заменя с
„49 818“.
§ 6. В Постановление № 229 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г.,
бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г. и бр. 41
от 2018 г.), в чл. 2, ал. 4 се създава нова т. 5:
„5. председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“;“.
§ 7. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15,
25, 30, 32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43,
54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г.,
бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г.,
бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19,
37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г.,
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бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70
от 2018 г. и бр. 1 и 3 от 2019 г.), в чл. 62 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и осъществява
административен контрол в администрацията
на Министерския съвет и в административните
структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерския съвет“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Главният инспекторат:
1. осъществява функциите по чл. 46а, ал. 2
от Закона за администрацията;
2. разглежда постъпили сигнали за корупция срещу служители от администрацията
на Министерския съвет, извършва проверки
и информира министър-председателя за резултатите;
3. извършва проверки на сигнали срещу
министри, областни управители, председатели на държавни агенции, председатели на
държавни комисии към Министерския съвет,
ръководители на административни структури
по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет,
за нарушения по чл. 302, 303 и 305 от Административнопроцесуалния кодекс;
4. координира и подпомага организирането
на дейността по провеждане на държавната
антикорупционна политика;
5. осигурява експертното и техническото
подпомагане на работата на Националния
съвет по антикорупционни политики;
6. извършва проверки на сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията на Министерския съвет;
7. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
8. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени със
заповед на министър-председателя.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дейността на Главния инспекторат е
насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните
случаи и предлагане на мерки с цел:
1. предотвратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията на Министерския съвет и на
административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с
бюджет по бюджета на Министерския съвет;
2. превенция и ограничаване на корупцията;
3. подобряване работата на администрацията на Министерския съвет и на административните структури, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерския съвет.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „с годишен план, утвърден от“ се
заменят със „със стратегически и годишни
планове, утвърдени от“.
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5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Главният инспекторат представя на
министър-председателя ежегодно до 30 април
обобщен доклад за извършените проверки
от инспекторатите, изготвен въз основа на
докладите по чл. 46, ал. 9 от Закона за администрацията.“
§ 8. Постановление № 220 на Министерския
съвет от 2003 г. за определяне на състава и
дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (обн.,
ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от
2004 г., бр. 89 и 96 от 2005 г., бр. 43, 53 и 71 от
2008 г., бр. 79 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г.,
бр. 62 от 2013 г. и бр. 72 от 2018 г.) се отменя.
§ 9. (1) В шестмесечен срок от влизането
в сила на постановлението председателят
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ да внесе в Министерския съвет:
1. проекти на нормативни актове, произтичащи от създаването на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“;
2. след обсъждане с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите
на безопасността на движението по пътищата – изменение на Националната стратегия за
подобряване на безопасността на движението
по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. и план за действие към
нея до 2020 г.
(2) Промените в документите по ал. 1 да
се извършат в съответствие с принципите
на подхода „Безопасна система“, включващ
безопасна пътна инфраструктура, безопасни
моторни превозни средства, безопасно движение на водачите, ефективно правоприлагане
и ефективност на долекарската и лекарската
помощ в случай на пътнотранспортни произшествия.
§ 10. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение № 1
към чл. 2

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат дейността, функциите, структурата, числеността
на персонала и организацията на работата на
Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“, наричана по-нататък „агенцията“, и на нейните административни звена.
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(2) Агенцията е юридическо лице със седалище в гр. София.
(3) Агенцията е администрация, която
подпомага председателя при осъществяване
на правомощията му и осигурява технически
дейността му.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДСЕД АТЕЛ Н А ДЪРЖ АВН А АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПО ПЪТИЩАТА“
Раздел I
Общи положения
Чл. 2. (1) Председателят на агенцията е
едноличен орган на изпълнителната власт,
който ръководи и представлява агенцията.
(2) Председателят на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета
на Министерския съвет.
(3) При осъществяване на своите функции
председателят на агенцията се подпомага от
заместник-председател.
(4) Функциите на председателя на агенцията в негово отсъствие от страната или
когато ползва законоустановен отпуск, се
изпълняват от заместник-председателя.
(5) Със заповед председателят делегира
правомощия на заместник-председателя и
определя неговите функции и ресори.
Раздел II
Правомощия и функции на председателя
Чл. 3. (1) Председателят на агенцията ръководи, координира и контролира изпълнението на държавната политика за повишаване
безопасността на движението по пътищата.
(2) При осъществяването на държавната
политика по ал. 1 председателят на агенцията
изпълнява следните правомощия:
1. разработва самостоятелно и/или участва в разработването на нормативни актове,
свързани с безопасността на движение по пътищата, организация на движението, развитие
на транспортната инфраструктура, намаляване
на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката
на водачите;
2. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет Национална стратегия за
безопасно движение по пътищата в Република България и план за действие за нейното
прилагане;
3. осъществява наблюдение и оценка върху
изпълнението от държавните администрации
и органи на дейностите за постигане на заложените в Националната стратегия за безопасно
движение по пътищата в Република България
цели, подцели и планове за действие;
4. одобрява областни и съгласува общински програми за повишаване безопасността
на движението по пътищата и намаляване на
пътнотранспортния травматизъм и наблюдава
изпълнението им;

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

5. представя най-малко веднъж годишно
информация на Министерския съвет за състоянието на безопасността на движението
по пътищата в Република България и отчита
изпълнението на поставените стратегически
цели и приоритети от програмата на Министерския съвет, свързани с повишаване на
безопасността на движението по пътищата;
6. разработва и утвърждава съвместно с
компетентните по безопасността на движението по пътищата органи критерии и методически указания;
7. предлага пред Българския институт по
стандартизация разработване и приемане
на стандарти, свързани с осъществяване на
политиката за безопасност на движението
по пътищата, и участва в изработването и
актуализирането на проекти на стандарти в
рамките на своите правомощия;
8. осъществява преглед на съответствието
на нормативни актове, стратегии, политики,
програми и проекти с утвърдената политика,
критерии, стандарти и методически указания;
9. разработва и изпълнява проекти, свързани с повишаването на безопасността на
движение по пътищата;
10. подпомага разработването и наблюдава
изпълнението на проектите за повишаване
на безопасността на движението, финансирани със средства от държавния бюджет, от
структурните и инвестиционните фондове
на Европейския съюз и от други източници;
11. участва в приоритизирането, обобщава
информация и оценява ефективността и ефикасността на проекти и дейности за повишаване
на безопасността на движението по пътищата;
12. съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ развива, координира и
подпомага интеграцията между информационни системи на ведомствата в областта на
безопасността на движението по пътищата;
13. насърчава внедряването на интелигентни транспортни системи за управление
и контрол на трафика и автоматизирано събиране на данни;
14. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на
структурата и съдържанието на наборите от
данни, необходими за системен анализ на
безопасността на движението по пътищата и
пътнотранспортния травматизъм;
15. извършва системен анализ на безопасността на движението по пътищата в Република
България и оценка на риска;
16. организира сътрудничеството с висши
училища и научни организации за осъществяване на научноизследователска дейност в
приложни области, свързани с безопасността
на движението по пътищата;
17. провежда и координира информационни и образователни кампании за безопасно
движение по пътищата;
18. осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите, свързани с безопасност-
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та на движение по пътищата, с компетентните
органи на държавите – членки на Европейския
съюз, с институциите на Европейския съюз и
с други международни организации;
19. участва в консултативния процес с
г ра ж данското общество, академичните и
научни среди и бизнеса за повишаване на
безопасността на движението по пътищата;
20. приема програми за привличане на
висококвалифицирани експерти в сферата на
анализа на данни и безопасността на движението по пътищата.
(3) Председателят на агенцията ръководи
и контролира цялостната дейност на агенцията, в т.ч.:
1. определя ежегодните цели на агенцията
и осъществява контрол за тяхното изпълнение;
2. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;
3. управлява предоставеното на агенцията
държавно имущество;
4. осъществява правомощията на орган по
назначаването съгласно Закона за държавния
служител и на работодател съгласно Кодекса
на труда;
5. организира дейностите по възлагане на
обществени поръчки;
6. утвърждава и издава вътрешни правила,
процедури, правилници, стратегии, системи,
както и други актове и документи, свързани
с организацията, управлението и контрола на
дейността в агенцията;
7. ръководи предоставянето на информация от агенцията на средствата за масово
осведомяване;
8. осъществява контрол за спазване на
правилата за административно обслужване.
(4) Председателят може да създава съвети
като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност,
както и работни групи за изпълнение на
конкретни задачи, свързани с безопасността
на движението по пътищата.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 4. (1) Председателят образува на свое
подчинение политически кабинет, който го
подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за определянето и
провеждането на правителствената политика
в сферата на неговите правомощия.
(2) В политическия кабинет се включват
заместник-председателят и експертът за връзки
с обществеността.
(3) За реализирането на програмата на
Министерския съвет политическият кабинет предлага на председателя стратегически
приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и отговаря за тяхното
изпълнение.
(4) Политическият кабинет организира и
осъществява връзките на председателя с Народното събрание, с Министерския съвет, с
другите държавни органи и с правителствени
и неправителствени организации.
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(5) Политическият кабинет организира
и осъществява връзките на председателя с
обществеността, със средствата за масово осведомяване и организира срещи и интервюта
с представителите на медиите.
(6) Политическият кабинет осигурява информация относно обществените ангажименти
и публичните изяви на председателя, организира и провежда периодични и специализирани
срещи и пресконференции за запознаване с
резултатите от дейността на агенцията.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) Структурата на агенцията включва главен секретар, финансов контрольор,
обща администрация, организирана в една
дирекция, и специализирана администрация,
организирана в две дирекции.
(2) Общата численост на персона ла и
числеността на отделните организационни
структури и административните звена на
агенцията е посочена в приложението.
Чл. 6. (1) Служителите на агенцията и лицата, привлечени към дейността на агенцията,
са длъжни да не разгласяват служебна информация, станала им известна при или по повод
изпълнение на служебните им задължения.
(2) При встъпването си в длъжност служителите на агенцията и при подписването на
договор лицата, привлечени към дейността на
агенцията, подписват декларация за съхраняване и неразпространяване на информацията
и данните по ал. 1.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 7. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията
в изпълнение на законовите разпореждания
на председателя.
(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията, като
координира и контролира административните
звена за точното спазване на нормативните
актове и на законовите разпореждания на
председателя.
(3) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между председателя и заместник-председателя, от
една страна, и административните звена, от
друга страна, както и между административните звена, в рамките на своите правомощия;
2. следи за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания
на председателя;
3. отговаря за разработването на ежегодните задачи на администрацията и на план за
тяхното изпълнение въз основа на утвърдените
от председателя приоритети и цели;
4. следи за изпълнението на ежегодните
цели на администрацията;
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5. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена и
осъществява общия контрол за изпълнението
на възложените задачи;
6. създава условия за нормална и ефективна
работа и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
7. предлага на председателя за утвърждаване
вътрешни правила, процедури, правилници,
стратегии, системи и други вътрешни документи, включително системи от превантивни
мерки за предотвратяване на корупционни
практики в администрацията;
8. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси, административното и
финансово-стопанското обслужване;
9. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
10. организира подготовката на проекта
на бюджет и подготовката на бюджетната
прогноза на агенцията;
11. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с Административно
процесуалния кодекс, организира и отговаря за
достъпа на граждани до обществена информация в съответствие със законовите им права;
12. изготвя предложения за структурата на
отделните звена и длъжностното разписание
и утвърждава длъжностните характеристики
на служителите;
13. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването и архивирането
им, организира използването им и опазването
на служебната тайна;
14. организира и контролира работата с
Интегрираната информационна система на
държавната администрация и Единната информационна система за управление на човешките
ресурси в държавната администрация;
15. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерския съвет
и с други органи на изпълнителната власт;
16. отговаря за организацията и подготовката по изготвянето на ежегодния доклад
за дейността на агенцията и на доклада за
състоянието на администрацията по Закона
за администрацията;
17. представлява агенцията в случаите, когато е упълномощен изрично от председателя;
18. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени
му от председателя на агенцията.
(4) При отсъствие на главния секретар от
страната или когато ползва законоустановен
отпуск, неговите функции за всеки конкретен
случай се изпълняват от директор на дирекция, определен със заповед на председателя.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 8. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на председателя на агенцията и
осъществява предварителен контрол за законо-
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съобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 9. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно и
финансово-стопанско обслужване“.
Чл. 10. (1) Дирекция „Административноправно и финансово-стопанско обслужване“:
1. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, свързани с дейността
на агенцията;
2. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по
които агенцията е страна, и при обжалване
на актове на председателя, издадени в кръга
на неговата компетентност;
3. изготвя проекти на договори, наказателни постановления, заповеди и други актове и
документи, свързани с дейността на агенцията;
4. организира дейностите по управление на
човешките ресурси, свързани със служебните
и трудовите правоотношения, с оценяване изпълнението на длъжностите, с повишаването
на професионалната квалификация на служителите, със заплащането и стимулирането
на труда, с провеждането на конкурсите по
Закона за държавния служител и Кодекса на
труда, със служебните и трудовите досиета
на служителите;
5. изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на администрацията;
6. п лани ра, организи ра и координи ра
провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки, свързани с дейността
на агенцията;
7. поддържа административния регистър по
чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
8. организира и осъществява деловодната и
архивната дейност в агенцията, като поддържа автоматизирана информационна система;
9. извършва административното обслужване на физически и юридически лица и
координира работата с постъпилите от тях
сигнали и предложения;
10. организира поддържането на информационната и комуникационната система
и свързаност на агенцията и на вътрешната
система за обмен на информация;
11. съставя проект на годишен бюджет и
на бюджетна прогноза на агенцията, като
разпределя и следи за изпълнението на бюджета на агенцията;
12. организира и осъществява счетоводната
отчетност на касова и начислена основа на
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агенцията в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, Сметкоплана на бюджетните организации, Единната бюджетна класификация
и приложимите за бюджетните организации
счетоводни стандарти и указания;
13. отчита средствата, получени по международни и национални програми и проекти, както
и от дарения, и следи за тяхното разходване;
14. отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството и разработва
вътрешни документи и правила, свързани с
финансово-счетоводната дейност на агенцията;
15. подготвя и обосновава предложения за
промени по утвърдения бюджет на агенцията
пред първостепенния разпоредител с бюджет;
16. отговаря за управлението на собствеността на агенцията и упражнява контрол
по опазване на движимото и недвижимото
имущество, като извършва инвентаризации
съгласно Закона за счетоводството и указания
на министъра на финансите;
17. планира, осъществява и контролира
извършването на текущи и основни ремонти
на дълготрайни материални активи, реконструкции и ремонт на електрическата, водопроводната и отоплителната мрежа;
18. организира и осъществява цялостното
материално-техническо снабдяване на агенцията с техника, консумативи и инвентар;
19. извършва транспортното обслужване на
агенцията, отговаря за поддръжката, ремонта
и отчетността, свързани с използването на
транспортните средства;
20. организира почистването на помещенията и пропускателния режим в агенцията;
21. орга н изи ра, оси г у ря ва и след и за
спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд;
22. изпълнява други задачи, възложени със
заповед на председателя.
(2) Служител на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, определен със заповед на председателя,
е служител по сигурността на информацията.
(3) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя.
(4) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства, провежда
и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или
друго извънредно положение;
4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на
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издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
5. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проу чване на
служители от агенцията за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
7. организи ра и п ровеж да обу чението
на служителите в агенци ята за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
8. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в агенцията;
10. организира и поддържа защита на комуникационната и информационната среда от
нерегламентиран достъп до информацията,
която се създава, обработва и предава по
мрежите, изграждани и поддържани от агенцията, чрез изграждане на Система за защита
на комуникационната и информационната
среда за обмен на класифицирана информация;
11. изготвя анализи и предложения за внедряване на програмно-технически средства за
защита и сигурност на информацията;
12. изпълнява функциите на длъжностно
лице по защита на личните данни.
(5) Служители на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, определени със заповед на председателя,
изпълняват функциите на Звено за връзки с
обществеността.
(6) Звеното за връзки с обществеността
е на пряко подчинение на председателя на
агенцията. Оперативно дейността му се ръководи от експерта за връзки с обществеността
в политическия кабинет.
(7) Звеното за връзки с обществеността:
1. инициира, разработва, организира и
провеж да информационната политика на
агенцията;
2. инициира, организира и провежда публични кампании за предварително представяне
на изготвени от агенцията нормативни актове,
конкретни мерки, действия и резултати;
3. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, в т.ч. функционална връзка, ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика;
4. информира обществото за политиката,
програмите и дейността на агенцията;
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5. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на агенцията;
6. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на председателя, заместникпредседателя и на служители на агенцията;
7. извършва мониторинг и анализира публикации в средствата за масово осведомяване
и на общественото мнение за дейността на
агенцията;
8. координира дейността си с дирекция
„Правителствена информационна служба“ на
Министерския съвет;
9. планира, организира и координира социологически проучвания на общественото
мнение и нагласи спрямо провежданата политика от агенцията;
10. информира председателя и политическия кабинет за вътрешни и международни
индикации, свързани пряко с политиката на
агенцията или със сфери, пряко рефлектиращи
върху нейната работа;
11. анализира осъществяването на информационна политика и оценява нейната
ефективност;
12. поддържа и актуализира информация в
официалната интернет страница на агенцията;
13. провежда информационни и образователни кампании за безопасно движение по
пътищата;
14. съгласува и координира информационни кампании с други ведомства за безопасно
движение по пътищата;
15. осигурява провеждането на информационната политика на Държавно-обществената
консултативна комисия по проблемите на
безопасността на движението по пътищата;
16. осигурява протокола на агенцията, като:
а) координира и подпомага организирането,
провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в агенцията;
б) подготвя и разпраща протоколната вътрешна кореспонденция на председателя и на
заместник-председателя като поздравителни и
съболезнователни телеграми, поздравителни
адреси;
в) организира, координира и подготвя
участието в международни прояви и отчита
меж дународната дейност на председателя
и на заместник-председателя, включително
подготвя необходимите документи и създава
организация за задгранично пътуване; подготвя и съгласува програмите за посещение
в страната на чуждестранни делегации и на
официални гости в агенцията и осъществява
цялостната организация на посещенията;
г) осигурява преводите при срещите с чужденци и осигурява преводи на материали и
документи от български на съответния чужд
език и обратно;
д) изготвя и координира програмата на
председателя и на заместник-председателя при
официални и работни посещения в чужбина;
е) осиг у рява връзк ите на агенци ята с
М и н ис т ерс т во т о на вън ш н и т е рабо т и, с
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дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина и
с представителствата на водещи сдружения,
организации и финансови инстит у ции за
уреждане на протоколни и делови срещи;
17. изпълнява други задачи, възложени със
заповед на председателя.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 11. (1) Специализираната администрация подпомага председателя на агенцията
при осъществяването на неговите функции
и правомощия.
(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. дирекция „Правно-техническа методология и контрол“;
2. дирекция „Стратегии, анализ и оценка“.
Чл. 12. Дирек ци я „Правно-тех ническа
методология и контрол“:
1. разработва и предлага на председателя
основни насоки за развитието на държавната
политика за безопасност на движението по
пътищата на базата на анализ на пътнотранспортната обстановка, състоянието на пътищата, дейността на органите, отговарящи за
безопасността на движението по пътищата,
на съществуващите и разработените международни стандарти, практики, директиви,
препоръки и решения в Европейския съюз;
2. участва в разработването и актуализирането на нормативни актове, дава становища
по проекти на нормативни актове, свързани
с безопасността на движението по пътищата,
организацията на движението, развитието на
транспортната инфраструктура, намаляването
на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката
на водачите;
3. дава становища по областни и общински
програми за безопасност на движението по
пътищата и намаляване на пътнотранспортния
травматизъм;
4. разработва и предлага на председателя
или у частва в разработването съвместно
с други органи на критерии, стандарти и
методически указания, свързани с безопасността на движението по пътищата, организацията на движението, безопасността на
пътнотранспортната система, намаляването
на пътнотранспортния травматизъм, състоянието на автомобилния парк и подготовката
на водачите;
5. осъществява преглед за съответствието
на нормативни актове, стратегии, политики,
програми и проекти с утвърдената политика,
критерии, стандарти и методически указания
и предлага на председателя мерки за привеждането им в съответствие при установени
разминавания;
6. изготвя препоръки към администрациите, изпълняващи задачи за повишаване на
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безопасността на движението по пътищата,
във връзка с установения риск;
7. въз основа извършената оценка на риска
от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен травматизъм идентифицира
и предлага приоритетни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия,
както и краткосрочни и дългосрочни мерки
за подобряване на безопасността им;
8. извършва преглед на проектни предложения и планирани дейности за съответствие
с актуалните стратегически документи, критерии, стандарти и методически указания и
дава препоръки за оптимизиране на обхвата
на дейностите;
9. самостоятелно или съвместно с представители на собствениците на пътища участва
в огледи и инспекции на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия с
цел установяване на причините за тях и дава
препоръки за краткосрочни и дългосрочни
мерки за подобряване на безопасността им;
10. участва в координацията и изпълнението
на ангажиментите в областта на безопасността
на движението по пътищата, произтичащи от
членството на Република България в Европейския съюз (ЕС), анализира политиките и
проследява промените в законодателството
на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки;
11. проучва международната практика и
прави предложения за промени в националното законодателство, утвърдените критерии
и стандарти;
12. координира и участва в подготовката
и предоставя необходимата информация при
започнала процедура по нарушение на правото на ЕС и при получени запитвания от
Европейската комисия по въпроси, свързани с
повишаване на безопасността на движението
по пътищата.
Чл. 13. (1) Дирекция „Стратегии, анализ
и оценка“:
1. изгражда, развива и координира внедряванет о на информац ионни системи за
събирането на данни за безопасността на
движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
2. разработва и предлага на председателя
методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и
съдържанието на наборите от данни, необходими за системен анализ на безопасността на
движението по пътищата и пътнотранспортния
травматизъм;
3. изследва и анализира безопасността на
движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм в Република България на
национално, областно и общинско ниво;
4. изготвя на всеки шест месеца обобщен
доклад за пътнотранспортната обстановка и
безопасността на движението по пътищата;
5. извършва оценка на риска от пътнотранспортни произшествия и пътнотранспортен
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травматизъм и предлага план с мерки за
намаляването им;
6. осъществява наблюдение и оценка на
напредъка по отношение на целите на агенцията, както и ефективността на конкретни
програми за повишаване на безопасността
на движението по пътищата и намаляване на
пътнотранспортния травматизъм;
7. разработва Национална стратегия за
безопасно движение по пътищата в Република
България и план за действие към нея, следи
за изпълнението им и извършва оценка на
ефекта от прилагането им;
8. ежегодно актуализира плана за действие
за повишаване на безопасността на движението по пътищата като рамка за действия през
следващите години;
9. дава становища по областни и общински
програми за безопасност на движението по
пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, следи за изпълнението им
и извършва оценка на ефекта от прилаганите
мерки;
10. разработва, изпълнява и координира
проекти, свързани с повишаването на без
опасността на движението по пътищата;
11. подпомага разработването и наблюдава
изпълнението на проектите за повишаване
на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от държавния
бюджет, от структурните и инвестиционните
фондове на Европейския съюз и от други
източници;
12. обобщава информаци я за проекти,
изпълнявани от държавни администрации и
от бюджетни организации, свързани с повишаването на безопасността на движението по
пътищата и намаляване на пътнотранспортния
травматизъм, и извършва периодично оценка
на постигнатите резултати, ефективността и
ефикасността на вложените ресурси;
13. предлага проекти и програми за научноизследователска дейност за повишаване на
безопасността на движението по пътищата,
пътната безопасност, автоматизация на управлението и контрола на трафика, намаляване
на пътнотранспортния травматизъм и за привличане на висококвалифицирани експерти
в сферата на анализа на данни, въвеждане
на интелигентни транспортни системи, безопасност на движението по пътищата, автомобилостроенето и поведенческите науки;
14. събира и анализира информация от
гражданското общество, от академичните
и научните среди и бизнеса за инициативи
и дейности, свързани с повишаване на безопасността на движението по пътищата, и
предлага съвместни дейности;
15. организира, ръководи и контролира
дейността на звеното за управление на проекти на агенцията, което:
а) отговаря за управление на проекти,
финансирани със средства от европейските
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структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции
и донори;
б) провежда дейности по информация и
публичност във връзка с проектите;
в) участва в подготовката и провеждането
на обществени поръчки във връзка с изпълнението на проекти;
г) контролира качеството на изпълнението
на договори с външни изпълнители, сключени
във връзка с изпълнението на проекти;
д) организира и провеж да обществени
консултации за резултатите от проектите;
16. организира, ръководи и контролира
дейността на външните експерти и поддържа
досиета за работата им;
17. подпомага председателя при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на
Европейския съюз;
18. координира и участва в подготовката
на становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с участието на
Република България в работата на институциите на Европейския съюз по въпроси на
безопасността на движението;
19. разработва програми и концепции за
развитие на международното сътрудничество
за повишаване безопасността на движението
по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм;
20. участва в работни групи към Съвета
и в работни групи и комитети към Европейската комисия;
21. участва в подготовката по позицията и
участието от българска страна в редовните и
неформалните заседания на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации
и енергетика“ в частта „Пътна безопасност“.
(2) За осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 15 се назначават служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“, назначени за срока на
изпълнение на проекта, когато това е предвидено в щатното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по
ал. 2 се финансират изцяло от бюджета на
съответния проект.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ АДМИНИСТРАЦИИ
Чл. 14. (1) Във връзка с осъществяването
на своите функции и задачи агенцията има
право да изисква и да получава информация,
както следва:
1. от Министерството на вътрешните работи
(МВР) относно:
а) пътнотранспортните произшествия и
нарушенията на пътя;
б) обобщени данни за контролната дейност
на МВР по Закона за движението по пътищата;
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в) дадени препоръки от МВР на собственици на пътища за подобряване на пътното
движение и безопасността;
г) обобщени данни за регистрираните моторни превозни средства и собствениците им;
д) текущите дейности, финансирани от
Фонда за безопасност на движението, и възможностите за бъдещи такива дейности;
2. от агенция „Пътна инфраструктура“
относно:
а) състоянието на пътищата, пътните знаци,
пътната маркировка и пътната сигнализация;
б) дейности по ремонт на пътища;
в) изпълнението на мерки и предписания на
компетентни органи, свързани с подобряване
безопасността на пътищата от републиканската
пътна мрежа;
г) оперативни и средносрочни програми за
обезопасяване на участъци с концентрация на
пътнотранспортни произшествия и изпълнението на мерките, предвидени в тях;
д) извършени инспекции, експертизи и
одити на пътища и резултатите от тях;
е) състоянието и качеството на гаранционното поддържане;
ж) изпълнение на оперативната и средносрочна програма от дейности по обезопасяване
на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
3. от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ относно:
а) проведени изпити за придобиване на
правоспособност за управление на моторни
превозни средства;
б) извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства;
в) проведени психологически изследвания;
г) издадени разрешения за извършване на
обучение на кандидати за водачи на моторни
превозни средства, издадени разрешения за
провеждане на психологически изследвания,
издадени разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътни превозни средства и
проблеми при осъществяване на контрол на
дейността;
4. от Информационния център към Гаранционния фонд:
а) за регистрираните действащи полици
по задължителни застраховки „Гражданска
отговорност“ и „Злополука“ на пътници в
обществения транспорт;
б) за настъпилите пътнотранспортни произшествия;
5. от Министерството на здравеопазването – относно пътния травматизъм;
6. от областните управители – относно
областни програми за повишаване на безопасността на движението по пътищата и
намаляване на пътния травматизъм и изпълнението им.
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(2) Структурата, формата и периодичността на информацията по ал. 1 се уточнява в
оперативни споразумения с администрациите.
(3) При необходимост председателят на
агенцията може да изисква информация и
от други държавни органи, институции и
организации.
(4) При създадена техническа възможност
информацията по ал. 1 се предоставя по електронен път или чрез разработен интерфейс. В
този случай тя следва да бъде предоставяна
на интервали не по-дълги от един месец.
(5) Информация, представляваща държавна
тайна или друга защитена от закона тайна,
се предоставя при спазване на предвидения
в закона ред.
(6) Във връзка с аналитичните си правомощия агенцията предоставя информация
на ведомствата по ал. 1, необходима за изпълнение на техните функции. Обхватът и
периодичността на информацията се уреждат
в оперативните споразумения по ал. 2.
(7) Във връзка с правомощията по чл. 3,
ал. 2, т. 4, 10 и 11 съответните държавни администрации и бюджетни организации предоставят информация на агенцията относно
проекти на програми, проектни предложения
и планирани дейности за повишаване на
безопасността на движението по пътищата
и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, включваща обхват, място и срок
на изпълнение, индикатори за изпълнение,
резултат и стойност. Агенцията в 14-дневен
срок от постъпването на информацията извършва преглед за съответствие с актуалните
стратегически документи, критерии, стандарти и методически указания и може да дава
препоръки за оптимизиране на обхвата на
дейностите. Държавните администрации и
бюджетните организации, изпълняващи програми, проекти и дейности за повишаване на
безопасността на движението по пътищата и
намаляване на пътнотранспортния травматизъм, информират агенцията за напредъка по
изпълнението им най-малко веднъж годишно.
Агенцията обобщава информация за проекти,
изпълнявани от държавни администрации и
от бюджетни организации, свързани с повишаването на безопасността на движението
по пътищата, и извършва периодично оценка
на постигнатите резултати, ефективността и
ефикасността на вложените ресурси.
Г л а в а

п е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 15. (1) Председателят на агенцията
организира работата на администрацията чрез
вътрешни правила, процедури, правилници,
инструкции, системи, заповеди и други вътрешноведомствени актове.
(2) Структурата на административните
звена се утвърждава от председателя на агенцията по предложение на главния секретар.
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(3) Дирекциите осъществяват своите функции в съответствие с утвърдените им функционални характеристики.
(4) Непосредственото ръководство на дирекция се осъществява от нейния директор,
който носи отговорност за точното и срочното изпълнение на конкретните задачи при
осъществяване на функциите є.
Чл. 16. (1) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен
контрол върху дейността на звеното, както и
по изпълнението на задачите, произтичащи
от функционалната им компетентност.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на
утвърдените от главния секретар длъжностни
характеристики.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите
е 8 часа дневно с променливи граници и 40
часа седмично при 5-дневна работна седмица. Работното време е от 7,30 до 18,30 ч. с
период на задължително присъствие от 10,00
до 16,00 ч. при задължително отработване на
нормалната продължителност на 8-часовия
работен ден в зависимост от началото на
работния ден и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч.
(2) Главният секретар може със заповед
да определи и друго работно време за служители от отделни административни звена
с цел осигуряване на необходимите условия
за изпълнение на функциите на агенцията.
Чл. 18. Приемното време на председателя
на агенцията за изслушване на граждани
и представители на организации относно
предложения и сигнали се оповестява на
общодостъпно място в сградата на агенцията.
Чл. 19. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите на
агенцията могат да бъдат награждавани с
отличия.
(2) Награждаването на служителите се
извършва със заповед на председателя на
агенцията въз основа на мотивиран доклад
от директор на дирекция.
Чл. 20. Редът за образуване и разпределяне
на средствата за работната заплата се определя
във вътрешни правила за работната заплата.
Г л а в а

ш е с т а

ВЪНШНА ЕКСПЕРТНА ПОМОЩ
Раздел I
Общи положения
Чл. 21. (1) При осъществяване на своята
дейност агенцията може да използва външни
експерти.
(2) Външните експерти се включват в списък след провеждане на конкурс за избор на
експерти, който се публикува на страницата
на агенцията.
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(3) Председателят на агенцията определя
със заповед списъка на областите, в които са
необходими експерти.
Раздел II
Ред и условия за провеждане на конкурс за
избор на експерти
Чл. 22. В списъка на външните експерти
се включват физически лица, които отговарят
на следните изисквания:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“;
2. имат придобита правоспособност, когато
е приложимо;
3. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената област, придобит през
последните 10 години, които предхож дат
подаването на заявлението;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани.
Чл. 23. (1) Конкурс за избор на експерти
се провежда от агенцията по документи при
спазване принципите на недискриминация и
равни възможности.
(2) За провеждане на конкурса по ал. 1 на
електронната страница на агенцията се публикува покана за участие, в която се посочват:
1. изискванията, на които следва да отговарят лицата;
2. документите, необходими за доказване
на съответствие с изискванията по т. 1;
3. срокът за подаване на заявленията, който
не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(3) Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление по образец, утвърден
от председателя на агенцията. Образецът на
заявление се прилага към поканата по ал. 2.
(4) Всяко постъпило в срок заявление се
разглежда от комисия, назначена със заповед
на председателя на агенцията за установяване
на съответствието на кандидата с обявените изисквания. Комисията взема решение с
мнозинство.
(5) Комисията може да проверява заявените
данни, да изисква информация от лицата, както и да провежда събеседване с кандидатите.
(6) За одобрените в резултат от проверките
по ал. 4 и 5 лица се съставя списък, който
се утвърждава от председателя на агенцията
и се публикува на електронната страница в
двумесечен срок от изтичането на срока по
ал. 2, т. 3.
(7) Списъкът по ал. 6 съдържа най-малко
следната информация:
1. имената на експерта съгласно документ
за самоличност;
2. придобита образователна степен и специалност;
3. област на професионална компетентност;
4. данни за професионална квалификация,
допълнителна квалификация, ако има такава,
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и практически опит, свързан със заявената
професионална компетентност.
(8) Списъкът по ал. 6 се допълва чрез провеждане на нов конкурс при необходимост, но
не по-късно 2 години след публикуването му.
Раздел III
Отписване на външен експерт от списъка
Чл. 24. (1) Външният експерт се отписва
от списъка по чл. 23, ал. 6:
1. по негово искане, изразено в писмена
форма;
2. при настъпване на обстоятелства, които
водят до неизпълнение на условията по чл. 22;
3. при системно нарушение на срока за
изпълнение на възложените задачи;
4. при системно представяне на неясни, непълни, необосновани или неверни заключения;
5. когато се установи, че е бил включен в
списъка въз основа на неистински, преправен
или с невярно съдържание документ.
(2) Отписването се извършва с мотивирана
заповед на председателя на агенцията, като
лицето се уведомява с изпращане на заповедта.
(3) Външният експерт е длъжен да уведоми
писмено председателя на агенцията в 3-дневен
срок от настъпването на:
1. промяна на обстоятелствата, свързани
с изискванията по чл. 22;
2. трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за период, по-дълъг от един
месец.
Раздел IV
Възлагане на задачи и възнаграждение на
външен експерт
Чл. 25. (1) Възлагането на задачи на външен експерт се извършва със сключване на
договор, към който се прилагат:
1. описание на задачата и очакваните резултати, включително срок за изпълнението;
2. материали и информация във връзка с
изпълнението на задачата;
3. декларация за липса на конфликт на
интереси във връзка с задачата.
(2) При необходимост изпълнението на
комплексни задачи може да бъде възложено на
повече от един външен експерт за извършване
на различна експертиза, като с всеки експерт
се подписва отделен договор.
Чл. 26. (1) За изпълнението на задачата
експертът представя отчет за отработено
време и изготвените материали.
(2) Служители на агенцията извършват
контрол и оценка на качеството на работата
му и отработеното време по образец, утвърден
от председателя на агенцията.
(3) Председателят може мотивирано да откаже да изплати част от отработеното време.
(4) За работата на всеки експерт се води
досие.
(5) При възлагане на задачи агенцията се
обръща първо към експертите, получили най-
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висока оценка за изпълнението на предходни
възлагани задачи.
Чл. 27. (1) Възнагражденията на външните
експерти се определят на базата на единна
почасова ставка. Размерът на ставката се
определя въз основа на анализ на пазара за
съответната експертна дейност и се посочва
в поканата по чл. 23, ал. 2.
(2) Почасовата ставка се актуализира с
размера на инфлацията, когато тя надхвърли
10 на сто, определяно към момента на провеждането на конкурса.
(3) Максималният общ размер на брутното
възнаграждение, което експерт от списъка по
чл. 23, ал. 6 може да получи в рамките на
една календарна година за дейността си като
външен оценител, е 30 000 лв.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 48 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 5, ал. 2
Численост на служителите в Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“ –
39 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет,
2
в т.ч.:
Заместник-председател
1
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация,
11
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“
11
Специализирана администрация,
23
в т.ч.:
дирекция „Правно-техническа
методология и контрол“
11
дирекция „Стратегии, анализи
и оценка“
12

Приложение № 2
към чл. 3

ПРАВИЛНИК

за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността
на Държавно-обществената консултативна
комисия по проблемите на безопасността на
движението по пътищата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат съставът,
финансирането, функциите, задачите и редът
за осъществяване на дейността на Държавнообществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по
пътищата, наричана по-нататък „комисията“.
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Чл. 2. (1) Комисията е консултативен орган
към Министерския съвет за координиране
на действията между държавните органи и
обществеността във връзка с проблемите на
безопасността на движението по пътищата.
(2) Комисията изпълнява функциите по § 1,
ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона
за движението по пътищата и осъществява
дейността си в съответствие с този правилник.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Чл. 3. (1) Комисията се състои от председател, трима заместник-председатели и членове.
(2) Председател на комисията е председателят на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“. Заместник-председатели на Комисията са заместник-министър
на вътрешните работи, заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
и заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Членове на комисията са заместникминистър на финансите, заместник-министър
на труда и социалната политика, заместникминистър на правосъдието, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите,
заместник-министър на младежта и спорта,
заместник на главния прокурор, директорът
на Служба „Военна полиция“, председателят
на Държавната агенция за закрила на детето, председателят на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, заместник
изпълнителен директор на Националната
агенция за приходите, началникът на отдел
„Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерството на
вътрешните работи, заместник-председател
на Управителния съвет на Националното
сдружение на общините в Република България или упълномощен негов представител,
председателят на Българския Червен кръст,
представител на Българската национална
телевизия и представител на Българското
национално радио.
(4) Поименният състав на комисията се
определя със заповед на председателя на
комисията по предложение на съответните
министри и ръководители на институции или
организации.
(5) В дейността на комисията участват като
наблюдатели представители на юридически
лица с нестопанска цел, браншови организации, бизнес клъстери, висши училища и
научноизследователски институти, които имат
за предмет на дейност пътна безопасност,
пътно строителство, подготовка на водачи,
автомобилна индустрия, застраховане и/или
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икономически и поведенчески науки. Наблюдателите имат всички права на членове на
комисията, без да участват при формирането
на кворума и при гласуването.
(6) Председателят, заместник-председателите, членовете на комисията и наблюдателите
участват в дейността є безвъзмездно.
Чл. 4. (1) За участие в дейността на комисията лицата по чл. 3, ал. 5 подават писмено
заявление до председателя є. Към заявлението
прилагат:
1. устройствен акт на организацията, когато
той не е обществено достъпен;
2. анкетен лист за дейността на организацията по образец, утвърден от председателя
на комисията и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“.
(2) Председателят може да откаже включването на лицата, заявили участие в дейността
на комисията като наблюдатели, ако дейността
им няма пряко отношение към безопасността
на движението по пътищата.
Чл. 5. (1) Председателят на комисията
може да покани за участие в заседанията є
без право на глас председателите или определени от тях членове на постоянните комисии
на Народното събрание и представители на
администрацията на Президента на Република
България и на Висшия съдебен съвет.
(2) За участие в заседанията на комисията без право на глас председателят може да
привлича и представители на други държавни
органи, невключени в състава є, представители на органи на местното самоуправление,
както и представители на други организации
и сдружения, които имат отношение към безопасността на движението по пътищата, лица
с висок обществен авторитет и представители
на средствата за масово осведомяване.
(3) За изпълнение на определени задачи,
свързани с дейността на комисията, председателят може да създава работни групи.
(4) Привлечените представители и експерти – членове на работните групи, изпълняват
безвъзмездно възложените задачи.
Чл. 6. Секретар на комисията е служител
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, определен със заповед
на председателя на агенцията.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Чл. 7. (1) Председателят на комисията:
1. организира и ръководи заседанията на
комисията;
2. представлява комисията.
(2) Функциите на председателя в негово
отсъствие се изпълняват от определен от него
заместник-председател.
Чл. 8. (1) Членовете на комисията:
1. участват в заседанията на комисията;
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2. изпълняват взетите от комисията решения;
3. съдействат информацията по чл. 14, ал. 1
и 3 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ да бъде предоставена на комисията и на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“;
4. предоставят информация от институцията
или организацията, която представляват, на
комисията и на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ на всеки
три месеца относно:
а) извършените нормативни промени, както и предложените за обсъждане проекти за
нормативни промени;
б) международните събития, свързани с
безопасността на движението по пътищата,
в които са взели участие представители на
министерството, институцията или организацията, която представляват;
в) проведени и планирани акции, инициативи, събития и кампании по проблемите на
безопасността на движението по пътищата;
г) проекти за повишаване на безопасността
на движението по пътищата.
(2) При създадена техническа възможност
информацията по ал. 1, т. 3 се предоставя по
електронен път или чрез разработен интерфейс
на интервали не по-дълги от един месец.
(3) Председателят на комисията може да
иска от членовете на комисията информация
по всички въпроси, свързани с политиката за
повишаване на безопасността на движението
по пътищата.
(4) Членовете на комисията участват в
нейната работа лично или чрез изрично упълномощен представител.
Чл. 9. (1) Секретарят на комисията:
1. организира, координира и контролира
подготовката на заседанията на комисията и
участва в тях;
2. контролира предоставянето на информацията по чл. 16, ал. 3;
3. организира и координира предоставянето
на информация от членовете на комисията във
връзка с подготовката от Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“
на обобщен доклад за безопасността на движението по пътищата;
4. координира изготвянето на анализи и
експертизи по въпроси от компетентността
на комисията;
5. контролира изпълнението на задачите,
поставени на работните групи по чл. 5, ал. 3;
6. координира разработването, изпълнението и отчитането на национални програми за
подобряване на безопасността на движението
по пътищата, които се приемат от Министерския съвет;
7. съхранява оригиналните протоколи от
заседанията и материалите към тях за срок
10 години;
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8. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени му от председателя на комисията.
Чл. 10. (1) Комисията провежда редовни
заседания по предварително установен годишен план за работа, приет на последното є
заседание за предходната година.
(2) При необходимост председателят на
комисията може да свиква и извънредни
заседания, които не са предвидени в плана
по ал. 1.
Чл. 11. (1) Заседанията на комисията са
редовни, ако на тях присъстват най-малко
две трети от състава є.
(2) Решенията на комисията се вземат с
обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието членове с право на глас.
(3) Член на комисията, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по всички
обсъждани въпроси в писмен вид, което представя на секретаря на комисията най-малко
2 дни преди заседанието.
(4) Когато член на комисията е представил
писмено становище по точките от дневния
ред, неговият глас участва във формирането
на кворума и във вземането на решенията.
За теми, по които не е изразил становище,
гласът се отчита като „въздържал се“.
(5) Комисията в изключителни случаи
може да вземе решение и неприсъствено чрез
протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане.
Чл. 12. (1) Проектът на дневен ред за заседанията на Комисията се изготвя от секретаря
на комисията въз основа на внесени предложения и се одобрява от нейния председател.
(2) Писмени материали за заседанията на
комисията се предоставят от вносителите на
предложения на секретаря на комисията наймалко 7 дни преди заседанието.
(3) Членовете на комисията се уведомяват
писмено за мястото, деня, часа и проекта
на дневен ред за заседанието, придружен с
всички материали, най-малко 5 дни преди
заседанието.
Чл. 13. (1) Дневният ред на заседанията на
комисията задължително включва:
1. доклади и анализи на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“,
изготвени въз основа на предоставената от
членовете информация;
2. представяне на граждански инициативи – доклади и предложения на членовете и
наблюдателите в комисията;
3. предложение за календар-график за съответния период на дейностите и събитията,
свързани с подобряване на безопасността на
движението по пътищата.
(2) Комисията разглежда изготвения от
Държавна агенци я „Безопасност на движението по пътищата“ проект на обобщен
доклад за пътнотранспортната обстановка и
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безопасността на движението по пътищата и
след приемането му го внася за разглеждане
и приемане от Министерския съвет.
Чл. 14. (1) За всяко проведено заседание на
комисията секретарят съставя протокол, който
се подписва от председателя и от секретаря є.
(2) В протокола се посочват присъствалите
на заседанието, обсъжданата тема, изразените
мнения, препоръки и приетите решения.
(3) Протоколите от заседанията на комисията се изготвят в 3-дневен срок от провеждането на заседанието.
(4) При наличие на особени мнения те
трябва да бъдат представени в писмена форма
в двудневен срок след заседанието. Те не могат
да съдържат данни и мотиви, неизразени на
заседанието.
(5) Към протокола се прилагат материалите, разгледани на заседанието, и особените
мнения по ал. 4.
Чл. 15. (1) Протоколът от проведено заседание на комисията се изпраща на министрите и на ръководителите на съответните
организации, които имат представители в
комисията, за предприемане на действия за
изпълнение на приетите решения.
(2) На следващо заседание на комисията
представителите на съответните организации,
които имат представители в комисията, отчитат резултатите от предприетите действия
по изпълнение на приетите решения.
Чл. 16. (1) Приетите на заседание на комисията решения се изпращат от председателя
на комисията до областните управители,
както и до кметовете на общини, за които
в решенията е предвидено изпълнение на
конкретни дейности за повишаване на без
опасността на движението и/или намаляване
на пътнотранспортния травматизъм.
(2) Областните управители изпращат шестмесечни и годишни отчети до комисията за
изпълнение на предприетите действия и за
постигнатите резултати по ал. 1.
(3) Кметовете на общини представят шестмесечни и годишни отчети пред комисията
за изпълнение на предприетите действия и за
постигнатите резултати по ал. 1.
Чл. 17. (1) Административното обслужване
на комисията се осъществява от Държавна
агенци я „Безопасност на дви жението по
пътищата“.
(2) Необходимите финансови средства за
дейността по ал. 1 се осигуряват от бюджета
на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание § 1, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата.
787
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на
реда и условията за изпълнение на Оперативна
програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „публичност и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет
на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО,
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L
298 от 26.10.2012 г.), нари чан по-натат ък
„Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“
се заменят с „определени в Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
( Е С ) № 1 3 0 3/ 2 01 3 , ( Е С ) № 1 3 0 4/ 2 01 3 ,
(ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС)
№ 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение
№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от
30.07.2018 г.), наричан по-нататък, Регламент
(EC, ЕВРАТОМ) № 2018/1046“.
2. В ал. 4 думите „чл. 57 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) 966/2012“ се заменят с „чл. 61,
параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
2018/1046“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“
се заменят с „чл. 136 и чл. 141, параграф 1 от
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
2. В ал. 2 думите „чл. 143, параграфи 1 и
4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012
на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно
правилата за прилагане на Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза (ОВ, L 362 от 31.12.2013 г.)“ се заменят с „чл. 137 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
2018/1046“.
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3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси“
се заменят с „§ 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“;
б) в т. 2 думите „чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заменят с „чл. 68 или 69 от
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“.
§ 3. В чл. 21, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 57, параграф 2 от
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“ се
заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
2. В т. 2 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“
се заменят със „Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
3. В т. 3 думите „§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси“
се заменят с „§ 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество“.
§ 4. В чл. 33, т. 7 думите „Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.)“
се заменят с „Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
2018/1046“.
§ 5. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „заместник министърпредседателя по демографската и социалната
политика и“ се заличават, а думите „министър
на труда и социалната политика“ се заменят с
„министъра на труда и социалната политика“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Тарифата за таксите за социалните
услуги, финансирани от държавния бюджет,
приета с Постановление № 91 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г.,
бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 58 от
2011 г. и бр. 89 от 2016 г.), в § 1 от допълнителните разпоредби т. 8 се изменя така:
„8. помощи и средства, получавани по
Закона за хората с увреждания;“.
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§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 6, който влиза в сила от
1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
788

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 74 на Министерския съвет от 1998 г. за
ликвидиране на последствията от добива и
преработката на уранова суровина (обн., ДВ,
бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 108 от 2007 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 47 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г. и
бр. 66 и 100 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заустване и мониторинг на“ се добавя „руднични“.
2. В ал. 4, изречение второ думите „тяхното обслужване и експлоатиране“ се заменят с „тяхната поддръжка и изпълнение на
мониторинг“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „работните проекти“ се
заменят с „проектите“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. задания за проектиране, предпроектни
проучвания, сметни документации, планове за
собствен мониторинг и измененията в тях;“
б) в т. 2 думите „работните проекти“ се
заменят с „проектите“ и думата „очистка“ се
заменя с „пречистване“;
в) точка 4 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на икономиката да създаде
и да организира работата на Консултативен
съвет с участието на експерти от Министерството на енергетиката, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването,
Националния център по радиобиология и
радиационна защита, Изпълнителната агенция
по горите и Агенцията за ядрено регулиране,
който да разглежда и предлага за утвърждаване
задания, предпроектни проучвания, проекти,
сметни документации, програми за собствен
мониторинг, годишни програми и отчетите
за изпълнението на годишните програми.“
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§ 3. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. съгласува разработените от „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД, София, задания за
проекти на пречиствателните съоръжения и
програми за мониторинг;“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думите „Министерството на здравеопазването“ се добавя
„и Националния център по радиобиология и
радиационна защита“, а думата „съгласува“
се заменя със „съгласуват“.
2. В т. 1 след думите „защита на населението“ се добавя „и работещите“.
§ 5. В чл. 8 ал. 5 се изменя така:
„(5) „Е кои н жене ри н г – РМ“ – Е ООД ,
София, е възложител по Закона за обществените поръчки и възложител по смисъла
на чл. 148, ал. 5 от Закона за устройство на
територията.“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „План-програма“ се заменят с „програма“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Годишната програма се приема от
Консултативния съвет и се утвърждава от
министъра на икономиката.“;
в) в ал. 3 думите „План-програма“ се заменят с „програма“.
2. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейностите по чл. 1 се извършват въз
основа на проекти, програми, сметни документации, програми за мониторинг, задания,
предпроектни проучвания, обосновки за авансово отпускане на средства за извършване на
неотложни дейности, програми и проекти за
възстановяване на околната среда, рекултивация, екологичен мониторинг, проекти за
експлоатационни разходи и други, както и на
техните изменения и допълнения, наричани
по-нататък „проекти“.“
3. В чл. 7:
а) в т. 1 думата „работни“ се заличава;
б) точка 3 се изменя така:
„3. изпълнение на проекти за експлоатационни разходи за мониторинг и за пречиствателните и регенерационните съоръжения;“.
4. В чл. 8 думите „План-програма“ се заменят с „програма“.
5. В чл. 9 думите „План-програма“ се заменят с „програма“.
6. В чл. 11, ал. 1:
а) в т. 1 думата „инвеститор“ се заменя с
„възложител“;
б) в т. 6:
аа) след думата „месец“ се поставя точка
и текстът докрая се заличава;
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бб) създава се изречение второ:
„заверени за вярност копия на договорите
и офертите на изпълнителите се представят
еднократно след сключването на договорите;“
в) в т. 7 думите „План-програма“ се заменят с „програма“;
г) точка 8 се отменя;
д) точка 9 се изменя така:
„9. справка за стойността на договора и
извършените до момента плащания по него;“
е) точка 13 се отменя.
7. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
„(1) Отчитането на дейности, възникнали
в резултат на непредвидени обстоятелства
при изпълнението на проектите (установени
допълнителни количества и непредвидени
видове работи, както и форсмажорни обстоятелства, т.е. непредвидими и непредотвратими събития от извънреден характер, които
не могат да се избегнат или последиците от
които не могат да се предотвратят), се извършва въз основа на:“;
бб) в т. 2 думата „инвеститора“ се заменя
с „възложителя, изпълнителя“;
вв) в т. 3 думите „заповедната книга на
обекта с“ се заличават, а след думата „проектанта“ са добавя „на обекта“;
гг) създава се т. 4:
„4. копия от фактури, договори и разходооправдателни документи.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За извършване на тези дейности се
ползват средства от непредвидените разходи
към генералната сметка на проекта. Предвиденият размер не следва да се надвишава.“
8. В чл. 13:
а) в ал. 1, изречение трето, след думите
„с подписите“ се добавя „на членовете на
Комисията“;
б) алинея 2 се отменя.
9. В чл. 14 ал. 2 се отменя.
10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. В началото на всяка бюджетна
година на „Екоинженеринг – РМ“ – ЕООД,
София, се предоставя аванс, равен на 10 на
сто от разходваните средства за предходната
година, като след утвърждаването на размера
на средствата за текущата година авансът се
регулира до 10 на сто от тях.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 6, т. 10, която влиза в сила
от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
915
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-84
от 28 януари 2019 г.

за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на
вътрешните работи за учебната 2019/2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за кандидатстване, специализиран
подбор, класиране, записване и зачисляване
на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните
работи (АМВР) за учебната 2019/2020 г.
Чл. 2. (1) Приемането на курсанти и студенти в АМВР за учебната 2019/2020 г. се
извършва по специалности, образователноквалификационни степени (ОКС), форми и
срок на обучение съгласно таблица № 1.
Таблица № 1
№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ОбразоСрок
вателно- Форма
на
обуче- Статут
Специалност квалина
обуфикание в
ционна чение годистепен
ни
Редов4
Курсант
П р о т и в о д е й - Бакалана
ствие на пресвър
Задочтъпността и
5
Студент
на
опазване на обМагисЗадочществения ред
1,5 Студент
тър
на
Гра н и ч на по - Бакала- Редов4
Курсант
лиция
вър
на
Защита на наМагис- Задочционалната си1,5 Студент
тър
на
гурност
Стратегическо
ръководство и
управление на Магис- Задоч1,5 Студент
сигу рност та и
тър
на
обществения
ред
Пси хологично
подпомагане на
Магис- Задочоперативно-из1,5 Студент
тър
на
дирвателната
дейност
Бакала- Задоч4
Студент
вър
на
Пу бл и ч на а дминистрация
Магис- Задоч1,5 Студент
тър
на
Редов4
Курсант
на
Бакалавър
Задоч5
Студент
Пожарна и авана
рийна безопасЗадочност
1,5 Студент
на
Магистър
Задоч2,5 Студент
на
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(2) Срокът на обучение, посочен в таблица
№ 1 за специалността „Пожарна и аварийна безопасност“, за придобиване на ОКС
„магистър“ в задочна форма на обучение е
1,5 години за кандидати, които притежават
ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата
специалност или по специалността „Кризисен мениджмънт“, а е 2,5 години при други
специалности от техническите науки.
(3) Приемането на докторанти в АМВР в
задочна форма на обучение се извършва по
докторски програми съгласно таблица № 2.
Таблица № 2
№

Докторски програми

Форма на
обучение

1.

Техника на безопасността на труда и
Задочна
противопожарната техника

2.

Защита на населението и народното
Задочна
стопанство в критични ситуации

Организация и управление извън сфе3. рата на материалното производство Задочна
(национална сигурност)
4. Наказателно право

Задочна

5. Наказателен процес

Задочна

6. Криминалистика

Задочна

7. Криминология

Задочна

Административно право и администра8.
Задочна
тивен процес
9. Психология на дейността

Задочна

Чл. 3. (1) Броят на местата за прием на
курсанти, студенти и докторанти за учебната
2019/2020 г. в АМВР по специалности, степени
и форми на обучение се определя със заповед
на министъра на вътрешните работи.
(2) В заповедта по ал. 1 се определ ят
квоти за:
1. нуждите на:
а) Министерството на вътрешните работи
(МВР), включително за деца на загинали
служители на МВР по § 6;
б) главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към министъра на
правосъдието и други ведомства въз основа
на сключен договор по чл. 47, ал. 4 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР);
в) Министерството на отбраната (МО);
г) Министерството на обществената сигурност на Социалистическа република Виетнам;
2. обучение на студенти срещу заплащане
по Закона за висшето образование (ЗВО).
(3) Заповедта по ал. 1 определя таксите за
кандидатстване и обучение и се основава на
ежегодното решение на Министерския съвет за
приемане на студенти и докторанти съгласно
чл. 9, ал. 3, т. 6 и 7 от ЗВО и на решение на
Академичния съвет за обучение на студенти
срещу заплащане по ЗВО.
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Ч л. 4. (1) Приема не т о на к у рса н т и в
АМВР за придобиване на ОКС „бакалавър“
в редовна форма на обучение се извършва
чрез класиране с балообразуващи оценки от
дипломата за средно образование, от проверката на физическата годност, от тест за
интелигентност и след успешно преминаване
на целия специализиран подбор.
(2) Приемането на студенти в АМВР за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в задочна
форма на обучение, субсидирани от държавата,
се извършва чрез класиране с балообразуващи
оценки от дипломата за средно образование
и след полагане на конкурсен изпит – тест.
(3) Приемането за обучение в АМВР за придобиване на ОКС „магистър“, задочна форма
на обучение, се извършва чрез класиране с
балообразуващи оценки от диплома за завършена образователно-квалификационна степен
на висшето образование и след полагане на
конкурсен изпит – тест.
(4) Тестовете се провеждат присъствено,
на хартиен или електронен носител.
(5) Допуска се едновременно кандидатстване за различни специалности, форми на
обучение и квоти, ако кандидатът отговаря на
съответните условия за всяка една поотделно
и има платена такса за кандидатстване за
всяка специалност.
(6) Приемането на курсанти от Социалистическа република Виетнам се извършва
по реда за прием на чуждестранни студенти
при условия, ред и финансиране, уредени в
междуправителствена спогодба или акт на
Министерския съвет.
Чл. 5. (1) Таксите за кандидатстване и
обучение в АМВР се заплащат по банков път
по сметката на Академията на МВР.
(2) Във вносната бележка за „задължено
лице“ се изписват собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на кандидата.
(3) За „основание за плащане“ се изписва „такса за кандидатстване“ или „такса за
обучение“.
Чл. 6. (1) Организацията по приема на
курсанти и студенти в АМВР се извършва от:
1. главна комисия по приема;
2. комисии по:
а) извършване на специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване;
г) приемане, проверка и обработка на документи и класиране на кандидати за курсанти
и студенти;
д) определяне на квестори на конкурсните
изпити;
е) подготовка и проверка на тестовете;
ж) записване на курсанти и студенти.
(2) Комисиите по ал. 1 се сформират със
заповед в срок до 28 март 2019 г., както следва:
1. по т. 1 и т. 2, букви „б“ и „г“ до „ж“ – на
ректора на АМВР;
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2. по т. 2, букви „а“ и „в“ – от директорите
на Медицинския институт и Института по
психология на МВР.
(3) При вземане на решения комисиите работят с кворум от 2/3 и обикновено мнозинство.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2, букви „а“ до
„в“ извършват дейностите си съгласно чл. 17.
Чл. 7. Главната комисия по приема:
1. координира провеждането на специализирания подбор;
2. упражнява цялостен контрол по организацията и провеждането на дейностите по
приема;
3. организира публикуването на информация за приема на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy);
4. провежда инструктаж на останалите
комисии;
5. разглежда заявления на кандидати;
6. предоставя срещу подпис на кандидата
писмената му работа при заявление за запознаване и идентификация;
7. изготвя протоколи с резултатите от
проведените изпити, организира официалното
им обявяване и класиране на кандидатите по
специалности;
8. организира съхраняването на изпитните
работи, протоколи и друга документация в
отдел „Учебна и информационна дейност“
на АМВР;
9. контролира записването на класиралите
се кандидати.
Чл. 8. Комисията за приемане, проверка
и обработка на документи и класиране на
кандидати за курсанти и студенти:
1. формира първоначалната база данни на
кандидатите;
2. подготвя списъци и протоколи, необходими за работата на другите комисии;
3. създава индивидуална папка на всеки
кандидат и проверява дали подадените документи отговарят на изискванията;
4. получава и обработва данните от специализирания подбор на кандидатите;
5. при констатирани непълноти и пропуски
в документите информира главната комисия;
6. изготвя класиранията по специалности,
като ги представя на главната комисия и
комисията по чл. 11.
Чл. 9. (1) Комисията за определяне на
квестори за конкурсните изпити:
1. изготвя проект на заповед на ректора
за определяне на квестори по зали за всеки
изпит;
2. провежда инструктаж на квесторите;
3. организира присъствието на квесторите
по време на изпитите;
4. следи за правилното провеждане на
изпитите.
(2) Квесторите:
1. отговарят за реда в залите и създават
нормални условия за работа на кандидатите;
2. раздават изпитните комплекти и запознават кандидатите с указанията за провеждане
на изпитите;
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3. отбелязват началото и края на изпита;
4. докладват на председателя на комисията за констатирани нарушения на реда при
провеждане на изпитите, като ги отразяват в
протокола;
5. след завършване на изпита представят
изпитните работи на комисията за подготовка
и проверка на тестовете.
Чл. 10. Комисията за подготовка и проверка на тестовете:
1. изготвя програми с теми за подготовка
на кандидатите за явяване на изпит по съответната специалност;
2. разработва варианти на тестове за всяка
специалност;
3. отговаря за осигуряване анонимността
на писмените работи;
4. отбелязва с еднакъв код изпитните работи
и малките пликове от тестовите комплекти
и ги съхранява;
5. проверява, оценява и нанася оценките на
хартиените листове с фиксираните отговори;
6. разпечатва малките пликове, като установява лицето, което е положило теста, обвързва
личността на кандидата с писмената работа
и нанася резултатите в протоколи;
7. представя протоколите за обработване
на резултатите и изготвяне на класиране на
председателя на главната комисия;
8. при електронен тест два часа преди
нача ло т о на изп и та п реда ва вариа н т и т е
на тестовете на длъжностно лице от отдел
„Учебна и информационна дейност“, определено от председателя на главната комисия,
за зареждане на системата в присъствието на
представител на комисията.
Чл. 11. Комисията за записване на курсанти и студенти:
1. предоставя необходимите документи на
кандидатите за подпис;
2. приема документите за записване;
3. информира главната комисия и комисията
по чл. 8 за броя на записалите се в определените срокове с оглед последващи класирания.
Чл. 12. (1) Приемането на докторанти в
АМВР се извършва по реда на Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, правилника за неговото прилагане
и правилниците на академията.
(2) Приемането на докторанти в задочна
форма в АМВР се извършва след конкурс,
включващ изпит по специалността и по английски език.
Чл. 13. (1) Академията на МВР предоставя
информация за приема за учебната 2019/2020 г.,
като публикува справочник, графиците за
провеждане на специализирания подбор и резултатите от него, тестовете и класиранията на
електронната си страница в интернет (https://
www.mvr.bg/academy) и по друг подходящ начин.
(2) Директорът на дирекция „Пресцентър
и връзки с обществеността“ – МВР, съдейства
за популяризирането на приема в АМВР.
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Чл. 14. (1) Кандидатите, подлежащи на
специализиран подбор, подават документи
в срок от влизане в сила на наредбата до
4 юни 2019 г. включително, като дипломите
на завършилите средно образование през
2019 г. следва да се представят в АМВР до
4 юли 2019 г. включително.
(2) Кандидатите, неподлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок
до 21 юни 2019 г. включително.
(3) След определените срокове документи
не се приемат.
(4) Служителите от съответните структури,
в които са подадени документите от кандидатите, са длъжни в срок три работни дни
след изтичането на сроковете по ал. 1 и 2 да
ги изпратят в АМВР.
Чл. 15. Статут на курсант, студент и докторант в АМВР се придобива след записване
и зачисляване със заповед на ректора.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Кандидати за придобиване на ОКС „бакалавър“
Чл. 16. Кандидатите за курсанти се обучават само в редовна форма и могат да бъдат
лица, които отговарят на условията да:
1. притежават само българско гражданство;
2. имат завършено средно образование,
даващо им право да продължат обучението
си във висши училища;
3. са навършили или да навършват 18 години и да не са по-възрастни от 35 години
към 31 декември 2019 г.;
4. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер независимо от реабилитацията;
5. не са привлечени като обвиняеми или да
не са подсъдими за умишлено престъпление
от общ характер;
6. не страдат от психично заболяване и да
не се водят на диспансерен отчет;
7. не се обучават и нямат придобита ОКС
по специалност на висшето образование, субсидирано от държавата, което се удостоверява
с декларация (приложение № 1) към момента
на записването;
8. отговарят на минималните изисквания
за физическа годност, определени съгласно
методика за проверка на физическата годност
на кандидатите за курсанти в АМВР – приложение № 2;
9. са преминали успешно специализирано
медицинско освидетелстване съгласно Наредба
№ 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на
медицинските изисквания за работа в МВР
(ДВ, бр. 66 от 2014 г.);
10. са преминали успешно психологично
изследване.
Чл. 17. (1) Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор.
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(2) Специализираният подбор по ал. 1 се
извършва по методики и нормативи, съобразени с тези за постъпване на държавна служба
в МВР, и важи за годината на кандидатстване.
Нормативите за физическа годност са посочени
в приложение № 2.
(3) В периода от 3 юни до 26 юни 2019 г., с
резервни дати на 1 юли – 2 юли 2019 г., кандидатите се явяват по график пред експертна
лекарска комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“
за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия
в Медицинския институт – МВР, утвърден от
неговия директор, а експертните заключения
за годност се изпращат по служебен път в
АМВР на комисията по чл. 7.
(4) Проверката на физическата годност се
провежда по график, утвърден от ректора на
АМВР, в периода от 4 юни до 27 юни 2019 г., с
резервни дати на 2 юли – 3 юли 2019 г., като се
допускат само кандидати, преминали успешно
специализирано медицинско освидетелстване.
(5) Психологичното изследване се провежда
по график, утвърден от директора на Института по психология на МВР, в периода от
5 юни до 28 юни 2019 г., с резервни дати на
3 юли – 4 юли 2019 г., като се допускат само
кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка
на физическа годност.
(6) При явяването си на специализиран
подбор кандидатите представят пред съответната комисия:
1. документ за самоличност – за специализирано медицинско освидетелстване, проверка на физическата годност и психологично
изследване;
2. за специализирано медицинско освидетелстване:
а) удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
б) медиц инско сви дет елс т во по образец – приложение № 3, попълнено в част
„Анамнеза“ и заверено от личния лекар;
в) документ за платена такса за медицински
изследвания, провеждани от Медицинския
институт на МВР (заплащат се по банков път
по сметката на този институт);
3. за проверка на физическа годност – медицински документ за липса на противопоказания
за физическо натоварване, издаден в срок не
по-рано от 3 дни преди датата на проверката.
(7) По изключение при уважителни причини
явяване на специализиран подбор се допуска
на друга дата в периода от 3 юни до 4 юли
2019 г. след решение на комисията по чл. 7.
(8) В случаите по ал. 7 главната комисия
се сезира със заявление от кандидата, което
се подава най-късно до края на работното
време в деня на провеждане на подбора по
ал. 4 и 5.
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(9) Измерените резултати и направените
заключения от комисиите по специализиран
подбор са окончателни и в тях не могат да се
извършват поправки освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
Чл. 18. (1) Кандидатите за курсанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват по ред на желанията специалностите, квотите и формите на обучение, за които
кандидатстват, съгласно приложение № 4;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за завършено средно
образование, а завършващите през годината
на кандидатстване – служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при Министерството на
образованието и науката (МОН);
3. декларация за гражданство съгласно
приложение № 5;
4. автобиография;
5. дек лараци я за липса на образу вано
наказателно производство съгласно приложение № 6;
6. удостоверение, издадено от Центъра
за пси х и чно зд раве (пси хо -невролог и чен
диспансер) по местоживеене, че лицето не
страда от психично заболяване и не се води
на диспансерен отчет;
7. декларация за съгласие за обработване
на лични данни съгласно приложение № 7;
8. документ за платена такса за кандидатстване.
(2) Документите по ал. 1 се подават от
кандидатите за курсанти, както следва:
1. които не са служители на МВР – в
областните дирекции на МВР и Столичната
дирекция на вътрешните работи (СДВР);
2. служители на МВР – чрез ръководителите на структурите по чл. 37 от ЗМВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и други ведомства, сключили договор по чл. 47, ал. 4 от
ЗМВР – ч рез рабо т одат ел я си/орга на по
назначаване.
Чл. 19. (1) Служителите от звената „Човешки
ресурси“ при приемане на документи от кандидати за курсанти проверяват тяхната редовност
и ги регистрират в информационната система
за управление на учебната дейност в АМВР.
(2) Сл у ж ителите от звената „Човешк и
ресурси“ информират кандидатите за датата
и часа на явяване пред експертна лекарска
комисия по чл. 6, ал. 1, т. 2, буква „а“ и специализирано медицинско освидетелстване от
Централната експертна лекарска комисия в
Медицинския институт – МВР.
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(3) Служителите на звената „Човешки ресурси“ извършват проучване за съответствие
на кандидатите за курсанти с изискванията
за постъпване на държавна служба в МВР
и предоставят информацията на комисията
по чл. 7.
(4) При липса на съответствие с изискванията по ал. 3 служителите на звената „Човешки
ресурси“ връщат документите на кандидата
за курсант и отбелязват това обстоятелство в
информационната система за управление на
учебната дейност в АМВР.
Чл. 20. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, могат да бъдат лица:
1. държавни служители от МВР;
2. работещи по трудово правоотношение
в МВР;
3. служители на главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение на наказанията“ към
министъра на правосъдието и служители на
други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗМВР;
4. служители на МО.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на условията да:
1. са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си
във висше училище;
2. не се обучават и да нямат придобита
ОКС по специалност на висшето образование,
субсидирано от държавата, което се удостоверява с декларация (приложение № 1) към
момента на записването.
Чл. 21. Кандидатите за ст уденти в задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, подават до ректора на АМВР чрез
ръководителите на структурите по чл. 37 от
ЗМВР или съответните ръководители следните документи:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват (приложение № 8);
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от съответното училище за
завършено средно образование; за диплома,
издадена за завършено средно образование в
чуждестранно училище – легализиран неин
превод, и удостоверение за признато средно
образование, издадено от регионално управление по образованието при МОН;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 20, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Раздел II
Кандидати за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 22. (1) Кандидатите за студенти за обучение, субсидирано от държавата, се обучават
само в задочна форма и трябва да бъдат лица
по чл. 20 ал. 1.
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(2) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ трябва да отговарят на изискванията
на чл. 2, ал. 2.
(3) Кандидатите за студенти в задочна форма
на обучение, субсидирано от държавата, по
специалностите „Публична администрация“,
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Стратегическо
ръководство и управление на сигурността и
обществения ред“, „Защита на националната
сигурност“ и „Психологично подпомагане на
оперативно-издирвателната дейност“ трябва да
притежават ОКС не по-ниска от „бакалавър“
по същата специалност или по друга специалност на висшето образование.
(4) Кандидатите по предходните алинеи
трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат успех не по-малък от добър
(3,50), образуван като средноаритметична
оценка от средния успех от курса на обучението за придобиване на висше образование
и средния успех от държавния(те) изпит(и) и/
или дипломната работа;
2. да не се обучават за придобиване на
същата или по-ниска образователно-квалификационна степен и да не са придобили
ОКС „магистър“ по специалност на висшето
образование, субсидирано от държавата, което
се удостоверява с декларация (приложение
№ 9) към момента на записването.
(5) Дипломите, издадени от чуждестранни
висши училища, подлежат на признаване при
условията и по реда, уредени в Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г. (ДВ,
бр. 69 от 2000 г.), и Правилника за организация
на учебната дейност в АМВР.
Чл. 23. Кандидатите за студенти в задочна
форма на обучение, субсидирано от държавата,
подават следните документи до ректора на
АМВР чрез ръководителите на структурите
по чл. 37 от ЗМВР или съответните ръководители на ведомства:
1. заявление, в което посочват по ред на
желанията специалностите, за които кандидатстват, съгласно приложение № 10;
2. диплома или нотариално/официално
заверено копие от нея за придобита ОКС;
3. удостоверение, че са сл у ж ители по
чл. 20, ал. 1;
4. документ за платена такса за кандидатстване.
Чл. 24. Кандидати за студенти в задочна
форма на обучение срещу заплащане по реда
на чл. 21, ал. 3 от ЗВО могат да бъдат лица,
които:
1. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
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2. нямат заболявания, противопоказни за
обучение в желаните от тях специалности;
3. отговарят на условията на чл. 22, ал. 2
и 3, ал. 4, т. 1 и ал. 5.
Чл. 25. Кандидатите за студенти за обучение
срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 3 от
ЗВО подават до ректора на АМВР следните
документи:
1. посочените в чл. 23, т. 1, 2 и 4;
2. удостоверение от Центъра за психично
здраве (психо-неврологичен диспансер) по
местоживеене;
3. медицинско свидетелство, като кандидатстуденти с увреждания прилагат и документ
от ТЕЛК – оригинал и копие, като оригиналът
се връща след заверка на копието;
4. декларация за съгласие за обработване
на лични данни съгласно приложение № 7;
5. свидетелство за съдимост.
Раздел III
Кандидати за докторанти
Чл. 26. (1) Докторантите се обучават само
в задочна и самостоятелна форма и могат да
бъдат лица, които притежават ОКС „магистър“.
(2) Кандидатите за докторанти подават
следните документи:
1. заявление до ректора на АМВР, в което
посочват докторската програма, за която
кандидатстват;
2. автобиография;
3. диплома за придобита ОКС „магистър“
с приложението или нотариално заверено
копие от нея;
4. удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област (при
наличност);
5. документ за платена такса за кандидатстване.
(3) За обучение в задочна форма на обучение могат да кандидатстват само служители
на МВР.
(4) Кандидатите за докторанти в задочна
форма на обучение подават документи в срок
два месеца след обявяването на конкурса в
„Държавен вестник“.
(5) Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма посочват в заявлението научната
област, темата на дисертационния труд и
прилагат проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.
Г л а в а

т р е т а

КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
Раздел I
Класиране и записване за придобиване на
ОКС „бакалавър“
Чл. 27. (1) Кандидатите за курсанти за придобиване на ОКС „бакалавър“ се допускат до
класиране в АМВР след успешно преминаване
на специализирания подбор.
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(2) Конкурсният изпит по чл. 4, ал. 2 се
провежда в сградата на ректората на АМВР
в 8,30 ч. на 8 юли 2019 г.
(3) Изпитът по предходната алинея се
провежда при условията и по реда на чл. 38,
39 и 40.
Чл. 28. (1) Балът за класиране на кандидатите за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Гранична полиция“ се
образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножи по коефициент 0,04.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. средния успех от държавните зрелостни
изпити;
3. резултата от проверката на физическата
годност, когато е над елиминаторния праг и
изчислен, като получените точки се умножат
по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност,
когато е над елиминаторния праг и изчислен,
като сборът от получените точки за всяка вярно
решена задача се умножи по коефициент 0,04;
5. оценката по математика от дипломата.
(3) При кандидати за курсанти по специалностите „Противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред“ и „Гранична
полиция“, на които в дипломите за средно
образование няма оценки от успешно положени държавни зрелостни изпити, балът се
образува като сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;
4. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
(4) При кандидати за курсанти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“,
на които в дипломите за средно образование
няма оценки от успешно положени държавни
зрелостни изпити, балът се образува като
сбор от:
1. успеха по ал. 1, т. 1;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. резултата от проверката на физическата
годност по ал. 1, т. 3;

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

5. резултата от теста за интелигентност
по ал. 1, т. 4.
Чл. 29. (1) Балът за класиране на кандидатите за студенти по специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред“ и „Публична администрация“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по история от дипломата;
4. удвоената оценка от теста по чл. 4, ал. 2.
(2) Балът за класиране на кандидатите за
студенти по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ се образува като сбор от:
1. общия успех от дипломата;
2. оценката по български език и литература
от дипломата;
3. оценката по математика от дипломата;
4. удвоената оценка от теста по чл. 4 ал. 2.
Чл. 30. (1) Класирането на кандидатите
за курсанти се извършва по специалности в
низходящ ред на състезателния бал, поотделно
за мъже и жени.
(2) Класирането на кандидатите за студенти
се извършва по специалности в низходящ ред
на състезателния бал.
(3) Класирането на позиция, позволяваща
записване съгласно реда на желанията на
кандидата, води до отпадане от класации за
други специалности.
(4) Кандидатите за специалността „Гранична полиция“ се конкурират помежду си
в рамките на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ (РДГП), за която са подали
документи.
Чл. 31. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват до края на работния ден
на 15 юли 2019 г.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на 18 и 19 юли 2019 г.
Чл. 32. (1) Резултатите от второто класиране се публикуват до края на работния ден
на 22 юли 2019 г.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на 25 юли 2019 г.
Чл. 33. (1) При записването кандидатите
за курсанти подписват:
1. договор, че след завършване на обучението ще служат в МВР не по-малко от десет
години съгласно чл. 172 от ЗМВР;
2. декларация, че не членуват в политическа партия.
(2) Кандидатите за курсанти, които са
студенти или курсанти в редовна форма на
обучение, субсидирано от държавата, в други
висши училища, представят удостоверителен
документ, че са прекратили обучението си в
другото висше училище.
(3) Кандидатите, служители на МВР, за
придобиване на ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение прекратяват служебните
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или трудовите си правоотношени я с министерството и представят при записването
документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Чл. 34. Кандидати за курсанти не се записват за обучение в АМВР при:
1. отказ от подписване на договор или
декларация по чл. 33, ал. 1;
2. непредставяне на удостоверителен документ по чл. 33, ал. 2 и 3.
Чл. 35. Учебната година за новоприетите курсанти за ОКС „бакалавър“ в редовна
форма на обучение започва с въвеж даща
подготовка.
Чл. 36. При записване кандидатите за
задочно обучение, субсидирано от държавата, представят документ за платена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2019/2020 г.
Раздел II
Класиране и записване за задочно обучение
за придобиване на ОКС „магистър“
Чл. 37. (1) Кандидатите за ст уденти в
задочна форма на обучение, субсидирано от
държавата, и студенти срещу заплащане по
реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за придобиване
на ОКС „магистър“ полагат конкурсен изпит – тест за всяка избрана специалност.
(2) Тестовете се провеждат в сградата на
ректората на АМВР в 8,30 ч. по специалности,
както следва:
1. „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ – на
15 юли 2019 г.;
2. „Публична администрация“ – на 16 юли
2019 г.;
3. „Противодействие на престъпността и
опазване на обществения ред“ – на 17 юли
2019 г.;
4. „Защита на националната сигурност“ – на
18 юли 2019 г.;
5. „Пожарна и аварийна безопасност“ – на
19 юли 2019 г.;
6. „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“ – на 19 юли
2019 г.
Чл. 38. (1) Тестовете се провеж дат по
програми, съдържащи теми, определени от
съответната комисия.
(2) Програмите по ал. 1 се публикуват в
справочника на електронната страница на
АМВР в интернет (https://www.mvr.bg/academy).
(3) В съответствие с темите по ал. 1 се
разработват варианти на тестове с множество
отговори.
(4) Кандидатите са длъжни да се явят на
определеното място с документ за самоличност
за съответния конкурсен изпит 30 минути
по-рано от началния час.
(5) Кандидатите, незаплатили таксата за
кандидатстване или явили се след обявяването
на теста, не се допускат до изпита.
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Чл. 39. (1) В деня на провеждане на конкурсните изпити по отделните специалности
в присъствието на кандидатите чрез жребий
се изтегля вариант на тест по съответната
програма.
(2) След изтеглянето на вариант за тест
достъпът до изпитните зали се преустановява
за кандидати и лица, които не са в състава
на комисиите по чл. 6, ал. 1, т. 1, т. 2, букви
„д“ и „е“.
(3) Продължителността на конкурсните
изпити е един астрономически час считано
от часа на обявяването на теста в съответната зала.
(4) При спешна нужда кандидатът може
да напусне изпитната зала до десет минути
в присъствието на квестор.
(5) Кандидатите нямат право да ползват
мобилни телефони, електронни, електромагнитни устройства и/или други помощни
средства по време на изпита.
(6) Тест на хартиен носител се попълва с
писалка или химикалка, пишеща синьо.
(7) При доказано преписване или опит
за преписване, подсказване, както и при
нарушаване анонимността на изпита, той
се анулира, като причината се посочва в
изпитния протокол.
(8) При за върш ва не на изп и та вс ек и
кандидат поставя в малък плик листчето с
личните си данни и го запечатва. Писмената работа се предава на главния квестор,
който в присъствието на кандидата поставя
малкия плик и изпитния тест в голям плик,
запечатва го, отбелязва в протокола часа на
предаването на работата и връща документа
за самоличност на кандидата, представен в
началото на изпита.
(9) Отказалите се кандидати предоставят на
комисията изпитния комплект, като написват
собственоръчно желанието си и се подписват
върху него. Квесторите отбелязват върху плика
на отказалите „отказал се“ и го отразяват в
изпитния протокол.
(10) След завършване на определеното време
комисията от квестори събира всички тестове
независимо до какво ниво са попълнени.
(11) Оценяването на изпитните работи се
извършва с точност до 0,1.
(12) При електронен тест, след неговото
отваряне, системата отчита предварително
зададеното време.
(13) Електронният тест приключва:
1. по желание на кандидата;
2. автоматично след изтичане на един час.
(14) Електронният тест се анулира при опит
за стартиране на друго приложение, различно
от това на теста.
(15) Резултатите от електронния тест се
отчитат на компютъра непосредствено след
приключването му.
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Чл. 40. (1) Тестът на кандидата се проверява и оценява от най-малко двама членове
на съответната комисия при спазване на
анонимността.
(2) Обвързването на оценката с личността
на кандидата се извършва в присъствието на
цялата комисия.
(3) Оценките от теста се обявяват на следващия работен ден след провеждането му и
са окончателни, като важат само за учебната
2019/2020 г.
(4) Успешно положен е тестът, оценен с наймалко среден (3,00) по шестобалната система.
(5) На втория работен ден след обявяване
на резултатите кандидатите могат да подадат
заявление до председателя на главната комисия
по приема за допусната техническа грешка
при проверка на теста.
Чл. 41. (1) Кандидатите за студенти в задочна форма на обучение за ОКС „магистър“
се класират по бал, получен като сбор от:
1. среден успех от семестриалните изпити
от дипломата за ОКС „бакалавър“ или „магистър“;
2. среден успех от държавните изпити и/
или дипломни работи;
3. удвоената оценка от теста.
(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал по
специалности и се прилагат правилата по
чл. 30, ал. 3.
Чл. 42. (1) Резултатите от първото класиране се публикуват в 5-дневен срок след
обявяването на оценките от последния тест.
(2) Записването след първо класиране се
извършва на втория и третия работен ден
след неговото публикуване.
Чл. 43. (1) Резултатите от второто класиране
се публикуват в 5-дневен срок след първото.
(2) Записването след второ класиране се
извършва на втория работен ден след неговото
публикуване.
Чл. 44. (1) При записване кандидатите за
ОКС „магистър“ в задочна форма на обучение предоставят документ за внесена такса
за обучение за първия семестър на учебната
2019/2020 г.
(2) Приетите за студенти срещу заплащане
по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО за ОКС „магистър“ сключват договор с АМВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Класиране“ е административна процедура за подреждане на кандидатите за придобиване на висше образование в АМВР по бал.
2. „Записване“ е административна процедура по заявяване и приемане на желания
за придобиване статут на курсант, студент и
докторант от класирани кандидати на позиции,
които позволяват приемане в АМВР.
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3. „Зачисляване“ е издаване на заповед от
ректора, с която се определят кандидатите,
придобили статут на курсанти, студенти и
докторанти, и приключва приемът в АМВР
по специалности.
4. „Специализиран подбор на кандидатите“
е последователно провеждане на:
а) специализирано медицинско освидетелстване;
б) проверка на физическата годност;
в) психологично изследване в две части – първа част: тест за интелигентност и
личностен въпросник, и втора част: психодиагностично интервю.
Елементите и частите на специализирания
подбор са с елиминаторен характер.
§ 2. (1) На следващия работен ден след
обявяване на съответното класиране кандидатите могат да подадат заявление за допусната техническа грешка при изчисляването
на бала до председателя на главната комисия
по приема.
(2) Кандидати, к ласирани на позици я,
позволяваща приемане в АМВР, които не се
явят на обявените дати за записване или не
подадат необходимите документи, губят право
на участие в следващи класирания.
(3) Записаните кандидати за курсанти и
за студенти в задочна форма на обучение,
субсидирано от държавата, нямат право на
участие в следващи класирания.
§ 3. При записване кандидатите представят:
1. оригинал на диплома за завършено средно
(висше) образование;
2. документ за самоличност;
3. снимки – 5 броя;
4. декларация по приложения № 1 или 9,
когато се кандидатства за курсант и за студент в обучение, субсидирано от държавата.
§ 4. При незаети места след приключване
на записването след второ класиране могат
да се обявят допълнителни класирания или
прием, в които могат да участват кандидати,
подали документи за съответната специалност,
допуснати до класиране, но некласирани на
места, позволяващи записване, като за незаетите места се подаде заявление за участие
в класирането. Записванията са на втория
работен ден след публикуване на резултатите
от съответното класиране.
§ 5. Извън определения брой се приемат
класирани с еднакъв бал на последното място
за прием.
§ 6. Деца на служители на МВР, загинали
при или по повод изпълнение на служебни задължения, се приемат в рамките на утвърдения
брой обучавани по чл. 3, ал. 2, т. 1, буква „а“
извън общото класиране и с освобождаване
от такса за кандидатстване.
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§ 7. Без такса за кан ди датст ване п ри
пода дено з а я в лен ие и с лед р ешен ие на
комисията по чл. 6, ал. 1, т. 1 се приемат
кандидати за курсанти, които са близнаци,
когато са кандидатствали едновременно в
едно и също професионално направление,
успешно са преминали конкурсен изпит и
другия специализиран подбор и единият от
тях е приет.
§ 8. Кандидатите за ОКС „бакалавър“ в
задочна форма на обучение от квотите на МО,
главните дирекции „Охрана“ и „Изпълнение
на наказанията“ към министъра на правосъдието и кандидатите, служители на други
ведомства, с които МВР има сключен договор, не подлежат на специализиран подбор.
§ 9. (1) При незапълване на квотите, определени за ведомствата, с които МВР има
сключен договор за обучение, местата се
прехвърлят в общата квота на МВР.
(2) При липса на кандидати по определена
специалност местата се прехвърлят в специалност от същото професионално направление
и за същата образователно-квалификационна
степен.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. Тази наредба се издава на основание
чл. 47, ал. 6 от ЗМВР.
§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага
на ректора на АМВР и на ръководителите на
структури по чл. 37 от ЗМВР.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
Приложение № 1
към чл. 16, т. 7, чл. 20,
ал. 2, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният ...............................…....….....……
....................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта №..................................,
издадена на ...............................................................
от ...............................................................................,
ЕГН ...........................................................................,
живеещ(а) в гр./с. ...................................................,
област ……………….................., ул. (бул.) ....................
№ ……............., бл. ……............, ет. ……....., ап. ……...,
тел. ............................................................................,
удостоверявам с подписа си, че НЕ притежавам
и НЕ се обучавам за образователно-квалификационна степен по специалности от висшето
образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази
декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ……………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………
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Приложение № 2
към чл. 16, т. 8
и чл. 17, ал. 2
НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Тестове
Точки

Скок

Бягане в

Гладко бягане

Сгъване и

Изправяне

дължина от

осморка 4

800 м (мин.)

разгъване

на трупа от

място (см)

цикъла (сек.)

на ръцете

тилен лег

от опора

до седеж

(бр.)
мъже

жени

мъже

жени

мъже

8

≥ 240

≥ 205

–

–

t ≤ 3.10

7

235

200

t ≤ 16.2

t ≤ 16.6

3.11 – 3.15

6

230

195

16.3

16.7

3.16 – 3.20

3.26 – 3.30

5

225

190

16.4

16.8

3.21 – 3.25

4

220

185

16.5

16.9

3.26 – 3.30

3

215

180

16.6

17.0

3.31 – 3.35

2

210

175

16.7

17.1

3.36 – 3.40

1

205

170

16.8

17.2

3.41 – 3.45

3.51 – 3.55

МЕТОДИКА
за проверка на физическата годност на кандидатите за курсанти в Академията на МВР
1. Проверката на физическата годност се извършва чрез тестове, с които се установява моментното състояние на физическите качества на
кандидатите за курсанти в Академията на МВР.
2. Тестовете са диференцирани по полов
признак.
3. Резултатите от тестовете се оценяват по
точкова система:
а) полученият резултат се трансформира в
точки по скала с фиксирано максимално ниво;
б) максималният сбор точки от тестовете е
30 точки.
4. Крайният резултат се образува от сбора от
точките на отделните тестове, като до следващия
етап „Психологично изследване“ не се допускат
кандидати:
а) с 6 и по-малко точки;
б) получили 0 точки на повече от един тест.
5. Не се допуска повторно явяване на кандидата
за проверка на физическата годност в рамките
на процедурата по специализиран подбор.
6. За участие в тестовете кандидатът се явява
в подходящ спортен екип.
7. Неявяването за проверка на физическата
годност без уважителна причина се счита за
доброволен отказ от участие в процедурата.
8. Председателят на комисията за проверка
на физическата годност на кандидатите за курсанти в АМВР:
а) одобрява спортните съоръжения и пособия;
б) не допуска провеждането на изпита без
медицински надзор;
в) определя реда на провеждане на тестовете;
г) дава указания за попълване на картата за
оценка на кандидата;

жени

(бр.)

мъже

жени

мъже

жени

t ≤ 3.20

–

–

–

–

3.21 – 3.25

≥ 55

–

–

≥ 55

50

–

–

50

3.31 – 3.35

45

–

–

45

3.36 – 3.40

40

–

–

40

3.41 – 3.45

36

–

–

36

3.46 – 3.50

32

–

–

32

30

–

–

30

д) инструктира кандидатите чрез демонстрация
на тестовете, излагане на критериите за оценка,
мерките за безопасност и начина за информиране
на резултатите.
9. Проверката на физическата годност се извършва при унифицирани условия за:
а) организация на провеждане;
б) технология на измерване;
в) размерност на отчитането и записването.
10. Проверката на физическата годност се
извършва на стадион „Раковски“.
11. На всяка тестова база има брояч и регистратор, а за беговите тестове – стартер,
времеизмервател и регистратор, и е оборудвана
с материални пособия – хронометър, ролетка,
стойки, дюшеци и др.
12. Ред на провеждане:
а) информиране на кандидатите за реда и
начина на провеждане на конкурсния етап;
б) разпределяне на кандидатите по тестови
бази (в зависимост от числения състав);
в) демонстрация на тестовете;
г) разгряване (предоставя се възможност за
подготовка на организма и избягване на риск
от травми);
д) последователност на изпълнение (подреждането на тестовете да е съобразено с предшестващото натоварване, както и времето за отдих
между тях, като тестът, измерващ качеството
„издръжливост“, се изпълнява последен).
13. Индивидуалните резултати от всеки проведен тест се вписват в картата за оценка на
физическата годност, с която кандидатите се
запознават срещу подпис.
14. Резултатите от проверката на физическата
годност на кандидатите за курсанти се отразяват
в протокол за деня.
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15. След приключване на изпита и оформяне на протокола кандидатите се запознават с
получената крайна оценка и се информират за
следващия етап от конкурсната процедура.
Тестове за проверка на физическата годност
I. Видове тестове и физически качества, изследвани чрез тях:
№

Тест

Изследвани
физически качества

1.

Скок на дължина от Сила на долни краймясто с мах на ръцете ници

2.

Сгъване и разгъване Сила на горни крайна ръцете в опора
ници

3.

Повдигане на трупа
Сила, гъвкавост
от тилен лег до седеж

4. Бягане в осморка

Бързина, координация

5. Гладко бягане 800 м Издръжливост
II. Описание на тестовете
Тест № 1 „Скок на дължина от място с мах
на ръцете“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
стоеж зад маркер (линия). Краката са разтворени
на ширината на раменете.
Изпълнение: Скок с двата крака едновременно
от маркера (начертаната линия), без предварително подскачане. Разрешава се извършването
на махови движения с ръцете.
Постижението се измерва с точност до 1 см.
Тестът се изпълнява 2 пъти. Записва се подоброто постижение в сантиметри.
Тест № 2 „Сгъване и разгъване на ръцете от
опора“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът застава в
опора, като тялото е изпънато (раменни, тазобедрени, коленни и глезенни стави са в една линия).
Пръстите на ръцете могат да сочат напред или
да са свити в юмрук. Краката са събрани един
до друг.
Изпълнение: Ръцете се сгъват в лакътната
става. Следва разгъване до изходно положение.
Упражнението е направено един път при едно
сгъване и разгъване на ръцете. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 3 „Повдигане на трупа от тилен лег
до седеж“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място.
Изходно положение: Кандидатът заема положение тилен лег с ръце зад тила, като партньор
му натиска краката към земята.
Изпълнение: Тялото се повдига до отвесно
положение – седеж на 90° спрямо земята. При
връщане в изходно положение (тилен лег) гърбът
трябва да опира земята. Упражнението е направено един път при едно повдигане и връщане в
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изходно положение. Отчитат се правилно изпълнените повторения.
Постижението се брои в цели числа.
Тестът се изпълнява еднократно.
Тест № 4 „Бягане в осморка“
Тестът се изпълнява на хоризонтално, равно
място. Маркира се старт/финал линия. Поставя
се стойка, чийто център лежи върху линията.
Втората стойка се поставя на разстояние 4 м от
първата. Височината на двете стойки е в границите от 140 см до 150 см (фиг. 1).
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт от дясната страна на
стартовата стойка.
Изпълнение: При сигнал „старт“ кандидатът
тръгва от дясната страна на първата (стартовата)
стойка, движи се към втората, като пресича мислената линия, свързваща двете стойки. Заобикаля
втората стойка от лявата страна и се насочва
към първата (стартовата) стойка, като отново
пресича мислената линия, която ги свърза. Пресича старт/финалната линия от лявата страна на
първата (стартовата) стойка. Това е един цикъл
на упражнението. Отчита се времето, за което
се правят 4 цикъла.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър
с точност до 0,1 сек.
При заобикаляне на стойка тя трябва да е в
изправено положение. Събарянето на стойка на
земята се счита за грешка и кандидатът е длъжен да я върне на мястото є. За всяка съборена
стойка се начислява наказателно време от 0,2 сек.
Тестът се изпълнява еднократно.
Треактория на
движение

Финал
стойка
№1

Старт

Мислена линия

стойка
№2

4м

Фиг. 1. Схема на тест „Бягане в „осморка“
Тест № 5 „Гладко бягане 800 м“
Тестът се провежда на лекоатлетическата
писта или по изключение на друго равно, хоризонтално място.
Изходно положение: Упражнението се изпълнява от висок старт.
Изпълнение: Кандидатът се стреми да премине разстоянието за възможно най-кратко време.
Времето за изпълнение се отчита с хронометър с точност до 1 сек. Времето за пробег на
разстоянието се записва в минути.
Тестът се изпълнява еднократно.

Приложение № 3
към чл. 17, ал. 6, т. 2, буква „б“
(Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1 от Наредба
№ 8121з-345 от 2014 г.)
МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – МВР
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
1. На ..........................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................................................................
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Роден(а) на ........................................................... г.,
лична карта № .........................................................
Адрес: ........................................................................
2. Анамнеза: Субективни оплаквания: ...............
…………….......................................................................
(попълва се от личния лекар)
Прекарани заболявания: туберкулоза ................;
(година)
ревматизъм ..............................................................;
(година)
вирусен хепатит ......................................................;
(година)
др. инфекц. заболявания .......................................;
(година)
язва на стомаха (дуоденума) ................................;
(година)
алергичност към .....................................................;
нервни и психични разстройства и припадъци .
.................................................................................. ;
телесни наранявания и операции .......................;
други заболявания ..................................................,
(диагноза)
провеждал болнично лечение за ..........................
...................................................................................
Фамилна анамнеза .................................................
Кръвна група, Rh фактор ......................................
3. Данни от личния лекар: .....................................
...................................................................................
(попълват се само патологични отклонения)

Кожни и венерически заболявания: ...................
...................................................................................

Освидетелстван: ……………
(подпис)
Личен лекар: .........................................
(подпис, личен печат)
Психиатър:
.....................................................................................
(име на здравното заведение и лекарят, освидетелствал кандидата)

............... 20.... г.

Дата: ............. г.

........ 20.... г.

Психиатър: .............................
(подпис, личен печат)

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:
(попълва се от специалистите на лечебното заведение,
извършило прегледите)
Вътрешен статус:
Дихателна система ..................................................
Сърдечносъдова система ........................................
Кръвно налягане .....................................................
Пулс .................. Корем ............................................
(черен дроб, далак, болезненост)
................ 20..... г.
Интернист: ...............................................................
(подпис, личен печат)
Хирургичен статус:
Височина ............................................................ см;
Тегло ................................................................... кг;
Корем ........................................................................
(херния, апендицит, хемороиди и операции)
Пикочо-полова система .........................................
Двигателна система ................................................
...................................................................................
(фрактури, луксации, деформации, плоски стъпала,
варици)
............... 20.... г.

Хирург: .................................
(подпис, личен печат)

Дерматолог: .........................
(подпис, личен печат)
Неврологичен статус: .............................................
.....................................................................................
............... 20.... г.

Невролог: ……………....………..
(подпис, личен печат)
Уши, нос и гърло. Слух:
Разговорна реч: дясно ухо: ....................................
ляво ухо: ....................................................................
Шепотна реч: дясно ухо: ........................................
ляво ухо: ....................................................................
Равновесие (стабилометрия) .................................;
Нос, околоносни кухини ………………………………………….…
............... 20.... г.

............... 20.... г. Ото-рино-ларинголог: ...............
(подпис, личен печат)
Очи:
Зрителна острота: дясно око: ................................
(без и със корекции) ляво око: ..................................
Цветоусещане: ..........................................................
Офталмолог: ………………………..
(подпис, личен печат)
Гинеколог: ................................................................
(само за жени)
............... 20.... г.

Гинеколог: …………………….……..
(подпис, личен печат)
Лабораторни изследвания:
Кръвни показатели:
хемоглобин ..................; левкоцити ........................;
еритроцити ...................; хематокрит ....................;
кр. захар .........................; креатинин .....................;
АЛАТ ..................; АСАТ ....................; СУЕ .........;
Урина:
албумин ..............; захар ..........; билирубин .........;
уробилиноген .........................; седимент ..............;
Други изследвания ..................................................
............... 20.... г.

Лаборант: ..............................
(подпис)

Допълнителни прегледи, консултации и профилактични прегледи:
.....................................................................................
.....................................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО-ЛЕКАРСКАТА
КОМИСИЯ:
.....................................................................................
.....................................................................................
здрав (болен – диагноза)
............................. за служба в МВР като: …..………
(годен, негоден)
.....................................................................................
.....................................................................................
............... 20.... г.
гр. .....................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............
(печат)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ..........................
2. .........................
3. ..........................
(подписи и личен печат)
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Приложение № 4
към чл. 18, ал. 1, т. 1
КУРСАНТ „бакалавър“ – в редовна форма на обучение

…………………………… ……………………………. …………………………….
медицински подбор

физическа годност
бр. точки

психологическо изследване

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за средно образование
среден успех от държавни зрелостни изпити ...........................................

български език и литература

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

математика

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

физическа годност - оценка
тест за интелигентност
тест
общ успех

ЕГН: ................................................................

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

ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОДМВР/СДВР(РУП) ............................................
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА
НА МВР

– мъж		
– жена		
– дете на служител на МВР,
загинал при или по повод
изпълнение на служебни
задължения
(слага се кръстче)

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..............................................................................................................................................................................,
роден(а) на ……………………….............................................. в гр./с. ...........................................................................,
лична карта № ………………….........................................., издадена на .....................................................................
от ………..…………….............................................................., постоянен адрес ...........................................................,
дом. тел. …….…….............................................., сл. тел. .….………......................................, моб. тел. .......................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
курсант в специалностите:
Поредност на желанията

Специалност
ППООР
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ..............................................................
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ................................................................
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ, квота РДГП ……………………………................................
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ .................................................

Прилагам следните документи:
1. Автобиография.
2. Декларация за гражданство (приложение № 5).
3. Декларация за липса на образувано наказателно производство (приложение № 6).
4. Диплома за завършено средно образование – оригинал или официално заверено копие.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Документ за платена такса.
7. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер (след отбелязване се връща на кандидата).
8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД (приложение № 7).
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.

Подпис: ................................................
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Приложение № 5
към чл. 18, ал. 1, т. 3
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ................................................................................................................................,
издадена на ..............................................................................................................................................................
от ..............................................................................................................................................................................,
ЕГН ..........................................................................................................................................................................,
живеещ(а) в гр./с. ..................................................................................................................................................,
област ......................................................................................................................................................................,
ул. (бул.) …………………………...........................…............... № .......................................................................................,
бл. ……............................., ет. ……..........................., ап. ……..., тел. .........................................................................,
удостоверявам с подписа си, че ИМАМ българско гражданство и не съм гражданин на друга държава.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...................................

Приложение № 6
към чл. 18, ал. 1, т. 5
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ................................................................................................................................,
издадена на ..............................................................................................................................................................
от ..............................................................................................................................................................................,
ЕГН ..........................................................................................................................................................................,
живеещ(а) в гр./с. ..................................................................................................................................................,
област ......................................................................................................................................................................,
ул. (бул.) …………………………...........................…............... № .......................................................................................,
бл. ……............................., ет. ……..........................., ап. ……..., тел. .........................................................................,
удостоверявам с подписа си, че срещу мен НЯМА повдигнато обвинение за извършено умишлено
престъпление от общ характер.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...................................

Приложение № 7
към чл. 18, ал. 1,
т. 7 и чл. 25, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ................................................................................................................................,
издадена на ..............................................................................................................................................................
от ..............................................................................................................................................................................,
ЕГН ..........................................................................................................................................................................,
живеещ(а) в гр./с. ..................................................................................................................................................,
област ......................................................................................................................................................................,
ул. (бул.) …………………………...........................…............... № .......................................................................................,
бл. ……............................., ет. ……..........................., ап. ……..., тел. .........................................................................,
във връзка с изискванията за защита на личните данни давам изрично писмено съгласие Министерството на вътрешните работи да използва и обработва личните ми данни за целите на приемането в
Академията на Министерството на вътрешните работи през 2019 г.
Дата: ………….…. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...................................
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Приложение № 8
към чл. 21, т. 1
СТУДЕНТ – „бакалавър“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за средно образование

общ успех от дипломата ……………………………

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................

оценка по БЕЛ………………………………………..

тест по ..............................................................

оценка по история........................................................

тест по ..............................................................

оценка по математика……………………………….
ЕГН: ................................................................
– мъж
– жена
– държавен служител
– ЛРТП
(слага се кръстче)

...................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ОДМВР/СДВР(РУП) ............................................
ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР
ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА НА
........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..............................................................................................................................................................................,
роден(а) на ……………………….............................................. в гр./с. ...........................................................................,
лична карта № ………………….........................................., издадена на .....................................................................
от ………..…………….............................................................., постоянен адрес ...........................................................,
дом. тел. …….…….............................................., сл. тел. .….………......................................, моб. тел. .......................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение в специалностите:

Поредност на желанията

Специалност

ППООР
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
Прилагам следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал или нотариално/официално заверено копие.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
Подпис: ................................................

Приложение № 9
към чл. 22, ал. 4, т. 2 и § 3, т. 4
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
притежаващ лична карта № ................................................................................................................................,
издадена на ..............................................................................................................................................................
от ..............................................................................................................................................................................,
ЕГН ..........................................................................................................................................................................,
живеещ(а) в гр./с. ..................................................................................................................................................,
област ......................................................................................................................................................................,
ул. (бул.) …………………………...........................…............... № .......................................................................................,
бл. ……............................., ет. ……..........................., ап. ……..., тел. .........................................................................,
удостоверявам с подписа си, че не се обучавам за придобиване на образователно-квалификационна
степен и НЕ притежавам образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“ по специалности от
висшето образование, субсидирано от държавата.
Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация ще нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………….…. г.
ДЕКЛАРАТОР: ...................................
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Приложение № 10
към чл. 23, т. 1
СТУДЕНТ – „МАГИСТЪР“ в задочна форма на обучение, субсидирано от държавата/студент по
чл. 21, ал. 3 от ЗВО

………………………….
№ от СИОУП на АМВР

оценки от дипломата за висше образование

среден успех от курса на обучението за
придобиване на висше образование

...................................
среден успех от държавния (ите) изпит(и) и/или
дипломната работа
...................................
ЕГН: …………………………………
– мъж
– жена
(слага се кръстче)

оценки от конкурсните изпити

тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по ..............................................................
тест по
ПОПЪЛВА СЕ ОТ АКАДЕМИЯТА НА МВР

ДО
РЕКТОРА НА
АКАДЕМИЯТА НА МВР

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..............................................................................................................................................................................,
роден(а) на ……………………………........................................... в гр./с. .........................................................................,
лична карта № …………………...................., издадена на ………………..……............. от ...............................................,
постоянен адрес .....................................................................................................................................................,
дом. тел. ………………………..........................., сл. тел. ………...….…………..............., моб. тел. ......................................
Притежавам образователно-квалификационна степен ...................................................................................
по специалността ...................................................................................................................................................
и диплома за висше образование № ...................................................................................................................
Господин Ректор,
Желая да кандидатствам в повереното Ви висше училище и да бъда класиран(а) като кандидат за
студент в задочна форма на обучение в специалностите:
Специалност

Поредност на желанията
Студент, субсидиран от държавата Студент по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗВО

ПА
ППООР
ЗНС
СРУСОР
ПАБ
ППОИД
Прилагам следните документи:
1. Диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за придобита ОКС на висшето образование.
2. Удостоверение за настояща служба в МВР.
3. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по местоживеене (студенти по чл. 21, ал. 3 от
ЗВО).
4. Медицинско свидетелство (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
5. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – приложение № 8 (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
6. Свидетелство за съдимост (студенти по чл. 21, ал. 3 от ЗВО).
7. Документ за платена такса.
Запознат(а) съм с условията за кандидатстване и обучение в Академията на МВР.
Дата: ……………….…. г.
734

Подпис: ................................................
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МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите
концентрации на нежелани субстанции и
продукти във фуражите (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2010 г., бр. 103
от 2011 г. и бр. 92 от 2015 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби в § 2а
се създава т. 7:
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„7. Регламент (ЕС) 2017/2229 на Комисията
от 4 декември 2017 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на максимално допустимите граници за олово,
живак, меламин и декохинат (ОВ, L 319/6 от
05.12.2017 г.).“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В раздел I „Неорганични замърсители
и азотсъдържащи съединения“:
а) точка 4 „Олово“ се изменя така:

„
Нежелана
субстанция

4. Олово (12)

„

Продукти, предназначени за хранене на животни Максимално съдържание в
mg/kg (ppm), съотнесено към
фуражи със съдържание на
влага 12 %
Фуражни суровини, с изключение на:

10

– тревни фуражи(3);

30

– фосфати и варовикови морски водорасли и варовити морски раковини;

15

– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

20

– дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на
съединенията на микроелементи, с изключение на:

100

– цинков оксид;

400

– манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат, меден (I) оксид.

200

Фуражни добавки от функционалните групи на
свързващите вещества и противослепващите агенти,
с изключение на:

30

– клиноптилотит с вулканичен произход, натролит-фонолит

60

Премикси

200

(6)

Допълващи фуражи, с изключение на:

10

– минерални фуражи;

15

– фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с
концентрация на микроелементи, по-висока от
100 пъти определеното максимално съдържание в
пълноценните фуражи.

60

Пълноценни фуражи.

5

“

б) точка 5 „Живак“ се изменя така:
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни Максима лно съдържание в
mg/kg (ppm), съотнесено към
фу ражи със съдържание на
влага 12 %

5. Живак (4)

Фуражни суровини, с изключение на:

0,1

– риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производство на
комбинирани фуражи за животни, отглеждани за
производство на храни;

0,5
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Продукти, предназначени за хранене на животни Максима лно съдържание в
mg/kg (ppm), съотнесено към
фу ражи със съдържание на
влага 12 %
– риба тон (Thunnus spp., Euthynnus spp. Katsuwonus
pelamis) и продукти, получени от нея, предназначени
за производството на комбинирани храни за кучета,
котки, декоративни риби и животни с ценна кожа;
1,0 (13)
– риба, други водни животни и продукти, получени
от тях, различни от риба тон и продуктите, получени от нея, предназначени за производството на
комбинирани храни за кучета, котки, декоративни
риби и животни с ценна кожа;
0,5(13)
(10)
– калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат .
0,3
Комбинирани фуражи, с изключение на:
0,1
– минерални фуражи;
0,2
– комбинирани фуражи за риба;
0,2
– комбинирани храни за кучета, котки и декоративни рибки и комбинирани фуражи за животни
с ценна кожа.
0,3

“
в) точка 7 „Меламин“ се изменя така:
„
Нежелана
субстанция

7. Меламин

(9)

Продукти, предназначени за хранене на животни Ма кси ма л но с ъд ърж а н ие в
mg/kg (ppm), съотнесено към
фу ра ж и със съдържание на
влага 12 %
Фуражи, с изключение на:
– консервирана храна за домашни любимци;

2,5
2,5(11)

– следните фуражни добавки:
– гуанидинооцетна киселина;

20

– урея;

–

– биурет.

–

“
г) бележка 13 под линия се изменя така:
„(13) Максимално допустимата граница се прилага въз основа на мокро тегло.“
2. В раздел VII „Разрешени фуражни добавки, съдържащи се в нецелеви фуражи в резултат
на неизбежно преминаване“ т. 1 „Декоквинат“ се изменя така:
„
Кокцидиостатик

1. Декохинат

Продукти, предназначени за хранене на
животни(1)

Фуражни суровини

Ма кси ма л но с ъд ърж а н ие в
mg/kg (ppm), съотнесено към
фу ра ж и със съдържание на
влага 12 %
0,4

Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки
(> 16 седмици);

0,4

– други видове животни.

1,2

Премикси за употреба във фуражи, в които не е
разрешена употребата на декохинат.

(2)

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
810
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда
за изпращане на уведомлението по чл. 62,
ал. 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от
2003 г.; изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр.,
бр. 3 от 2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 7 от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 1 и 17 от 2011 г., бр. 30 от
2014 г. и бр. 23 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 и 3 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „ЕИК на търговеца“ се
заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. данни за условията по трудовия договор:
а) основание за сключване на трудовия
договор съгласно Кодекса на труда;
б) дата на сключване на трудовия договор;
в) дата на сключване на допълнителното
споразумение, с което се променя длъжността
и/или срокът на договора и/или работното
място на лицето в друго населено място;
г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
д) размер на основното трудово възнаграждение;
е) дата на прекратяване на договора;“.
3. В т. 4 буква „а“ се изменя така:
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„а) код по Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД), който
съответства на наименованието на длъжността
на лицето по трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на
уведомлението;“.
§ 4. В чл. 5а, т. 2 и 3 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.
§ 5. В чл. 5б, т. 2 думите „ЕИК на търговеца“ се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „в“ се
попълват данните по чл. 5 с изключение на
т. 3, букви „в“ и „е“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изпращане на уведомление в
случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП
на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен
номер, издаден от НАП на работника или
служителя, датата на сключване на трудовия
договор, към който се отнася допълнителното
споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато
с допълнителното споразумение се променя
и основанието на сключения трудов договор)
и данните за промени в трудовия договор,
отнасящи се до длъжността и срока, както и
кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.“
3. В ал. 3 и 4 думите „ЕИК на търговеца“
се заменят с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.
§ 7. В чл. 8, ал. 3 след думите „коригира
данните“ се добавя „в“.
§ 8. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
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Указания за попълване на уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор
1. Код корекция – попълва се код:
0 – при подаване на редовни данни;
1 – когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление; в този
случай освен коригираните се попълват всички
останали данни от подаденото преди това уведомление; този код не се използва за корекция в
т. 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, за което се подава
първо уведомление с код за заличаване и ново
уведомление с редовни данни;
2 – когато се заличава подадено преди това
уведомление, се попълват:
а) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8 и 9 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление
за сключен трудов договор;
б) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление
за сключено допълнително споразумение;
в) точки 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 16 от уведомлението, когато се заличава подадено уведомление
за прекратяване на регистриран договор.
2. Тип на документа:
0 – договор, действащ към 1.01.2003 г.; в този
случай се попълват всички точки от уведомлението с актуални данни към момента на подаване
без т. 10 и 16;
1 – договор, сключен след 1.01.2003 г.; в този
случай се попълват всички точки от уведомлението без т. 10 и 16;
2 – при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя
кодът по ЕК АТТЕ на населените места, освен в
случаите на командироване и/или допълнително споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за
промяна в срока на договора и/или длъжността
на лицето; в тези случаи се попълват всички
точки от уведомлението без т. 16;
3 – прекратяване след 1.01.2003 г. на регистриран договор; в този случай се попълват т. 3,
4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 9 и 16.
3. Код на работодател – попълва се ЕИК по
регистър БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден
от НАП – попълва се единният граждански номер
на наетото лице; за чуждестранните граждани
се попълва личният номер, личният номер на
чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер,
издаден от НАП – попълва се: 0 – ако лицето е
с единен граждански номер, или 2 – ако лицето
е с личен номер на чужденец, личен номер или
служебен номер, издаден от НАП.
5. Име – попълва се името на наетото лице.
6. Презиме – попълва се презимето на наетото лице.
7. Фамилия – попълва се фамилията на наетото лице.
8. Основание на договора:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1,
т. 1 КТ;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,
т. 1 КТ;
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
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08 – споразумение по чл. 107 във връзка с
чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 във връзка с
чл. 89 КТ;
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110
КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111
КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор за ученичество по чл. 230
КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване
по чл. 259 КТ;
16 – трудов договор по чл. 233б КТ.
9. Дата на сключване на трудовия договор – попълва се датата на сключване на трудовия договор
във формат (ддммгггг).
10. Дата на сключване на допълнителното
споразумение – попълва се датата на сключване
на допълнителното споразумение във формат
(ддммгггг).
11. Основно трудово възнаграждение – попълва се основното трудово възнаграждение към
датата на сключване на договора/допълнителното
споразумение.
12. Срок на договора – попълва се датата във
формат (ддммгггг), на която периодът от време
или срокът на договора изтича:
– когато в т. 8 е попълнен код 02;
– когато в т. 8 е попълнен код 10, 11 или 12
(за договори, в които е определен срок).
13. Код по НКПД* – попълва се осемцифровият код на длъжността, който съответства на
наименованието на длъжността на лицето по
трудовия договор или допълнителното споразумение, при изпращане на уведомлението.
14. Код по ЕК АТТЕ – попълва се код на населеното място, където е работното място на
лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си
задължения в повече от едно населено място,
както и в други случаи, когато не е възможно
да се определи код по ЕК АТТЕ, се попълва код
„00000“.
15. Код по КИД (2008) – попълва се цифровият
код на икономическа дейност, в която лицето
е заето, съгласно КИД-2008. За лицата, заети в
спомагателни дейности на работодателя, когато
той извършва повече от една, се попълва код
„0000“.
16. Дата на прекратяване – попълва се датата
на прекратяване на трудовия договор във формат
(ддммгггг).
* Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД) е публикувана на интернет
страницата на Министерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg.
Националната агенция за приходите обработва и
защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є
на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в
Националната агенция за приходите“, публикувана
на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с
нас на имейл адреса на Информационния център на
НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.“
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§ 9. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
(Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)
...........……………………………................................................................................................
(име/наименование на работодател)
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
Служебен № от регистъра на НАП
Адрес за
кореспонденция: ………………………………...………………….……………..…........…..
Адрес по
чл. 8 от ДОПК: …………………………………………………………………………………
Представлявано от: ………………………………………………………….….……………..
Предоставяната информация е за:
1. Брой уведомления (записи) – редовни .....................
2. Брой уведомления (записи) – корекции ……............
3. Брой уведомления (записи) – заличаване ..................
4. Брой уведомления по приложение № 5 …………… за брой лица …………

Данни за упълномощеното лице:
(Попълва се само когато данните се подават от упълномощено лице)
......................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
Дата:…………….
Подпис:..............................…………
(представляващ работодателя)
Забележка. Придружителното писмо се изготвя в два екземпляра, освен когато уведомленията се изпращат по интернет.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната
агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса
на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон: 0700 18 700.“
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§ 10. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ………………
ОФИС……………………………
Пощенски код …..... гр. ……………….. Адрес ………… Телефон ………. Електронен адрес ……..

СПРАВКА
за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
с придружително писмо № ........................ / ……….........г.
от

(дата)

Работодател: ................................................................................................................................
(наименование)

ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
служебен номер, издаден от НАП

Адрес за
кореспонденция: ……....................................................................................................………...
…………………………………………………………………………………………………….
Брой заверени уведомления (записи): .......................................................................
Заверени уведомления за сключени след 1.01.2003 г. договори:
1. ……………………………………………………………………………………………

(ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – име, презиме, фамилия – длъжност – подпис)

2. ……………………………………………………………………………………………

(ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – име, презиме, фамилия – длъжност – подпис)

3. ……………………………………………………………………………………………

(ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – име, презиме, фамилия – длъжност – подпис)

4. ……………………………………………………………………………………………
Брой отхвърлени уведомления (записи): ...............................................................
Отхвърлени уведомления:
1. ……………………………………………………………………………………………

(ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – име, презиме, фамилия – длъжност – причина)

2. ……………………………………………………………………………………………

(ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – име, презиме, фамилия – длъжност – причина)

3. ……………………………………………………………………………………………

(ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – име, презиме, фамилия – длъжност – причина)

4. ……………………………………………………………………………………………
(при повече от една страница на всяка се отпечатва)

Дата:…………….

Подпис на служителя: ..........………….....

(име, подпис, печат)

Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната
агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса
на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.“
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§ 11. Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 1, ал. 1

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по
чл. 123а, ал. 1 или 4 КТ, или за промяна на ЕИК
по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
служебен номер, издаден от НАП
Уведом лен ие т о с е пода ва в с л у ча и т е, в
които работниците и служителите променят
работодателя си без прекратяване на трудовото
правоотношение и осигуряването им започва да
се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден
от НАП на новия работодател. Когато промяната на работодателя не води до промяна в
идентификационния код на работодателя, чрез
който се провежда осигуряването, уведомление
не се подава.
Уведомлението се подава и при промяна на
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
служебен номер, издаден от НАП на осигурителя,
без да се променя работодателят.
1. Код корекция – попълва се:
0 – При подаване на редовни данни.
1 – Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В

този случай освен коригираните се попълват
всички останали данни от подаденото преди
това уведомление. Този код не се използва за
корекция в т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9. Когато е
необходима корекция в т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9,
първо се подава уведомление с код заличаване
и след това ново уведомление с редовни данни.
2 – Когато се заличава подадено преди това
уведомление. В този случай се попълват само
т. 3, 4, 5, 6, 6.1, 7, 8 и 9 от уведомлението.
2. Основание за промяната на работодателя – попълват се следните кодове:
1 – При сливане на предприятия (чл. 123, ал. 1,
т. 1 КТ). Уведомление се подава от работодателя,
приел работниците и служителите. Попълват се
толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.
2 – При вливане на едно предприятие в друго
(чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се подава
от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото
е броят на предприятията, които се вливат в
друго предприятие.
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3 – При разпределяне на дейността на едно
предприятие между две или повече предприятия
(чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават
от всички работодатели, които приемат работници
и служители. Подават се толкова уведомления,
колкото са на брой предприятията, от които се
прехвърлят работниците и служителите.
4 – При преминаване на обособена част от
едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4
КТ). Уведомление се подава от работодателя,
приел работниците и служителите. Когато се
приемат работници и служители от обособени
части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой
обособените части, към които се прехвърлят
работниците и служителите.
5 – При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123,
ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите.
Не се подава уведомление, когато при смяна на
собственика на предприятието не се извършва
промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
При смяна на собственика на обособена част
от предприятие уведомление се подава от новия
собственик за приетите при него работници и
служители.
6 – При ск лючване или прекратяване на
договор за отдаване на предприятието или на
обособена част от него под наем или аренда,
както и при възлагане на концесия (чл. 123а,
ал. 1 или 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите.
Уведомление се подава само в случай, че осигуряването на работниците и служителите започва
да се провежда чрез различен от стария ЕИК
по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
служебен номер, издаден от НАП.
7 – При промяна на правноорганизационната
форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ).
Уведомление се подава от новото юридическо
лице само ако осигуряването на работниците и
служителите в него се провежда чрез различен
от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП.
8 – При п р о м я н а н а Е И К по р ег ис т ър
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се
променя работодателят.
9 – При преотстъпване или прехвърляне на
дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи
(чл. 123, ал. 1, т. 7 КТ).
3. Код на предишен работодател – попълва се
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
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служебен номер, издаден от НАП на осигурителя,
чрез който се е провеждало осигуряването на
работниците и служителите преди промяната
на работодателя.
4. Код на новия работодател – попълва се ЕИК
по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще се провежда осигуряването
на работниците и служителите след промяната
на работодателя.
5. Дата на промяна на работодателя – попълва се датата във формат (ддммгггг), от която е
извършена промяната, съгласно съдебно решение
или друг акт.
Данни за работниците или служителите, променили работодателя
6. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден
от НАП – попълва се единният граждански номер
на наетото лице. За чуждестранните граждани
се попълва личният номер, личният номер на
чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
6.1. Код – попълва се: 0 – ако лицето е с
единен граждански номер, или 2 – ако лицето
е с личен номер на чужденец, личен номер или
служебен номер, издаден от НАП.
7. Име – попълва се собственото име на работника или служителя.
8. Презиме – попълва се презимето на работника или служителя.
9. Фамилия – попълва се фамилията на работника или служителя.
10. Код по ЕК АТТЕ – попълва се код на
населеното място, където е работното място на
лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си
задължения в повече от едно населено място,
както и в други случаи, когато не е възможно
да се определи код по ЕК АТТЕ, се попълва код
„00000“.
В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД на НАП.
Уведомлението се подписва от ръководителя на
предприятието или упълномощено от него лице.
Националната агенция за приходите обработва и
защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є
на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в
Националната агенция за приходите“, публикувана
на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с
нас на имейл адреса на Информационния център на
НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.“
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§ 12. Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 1, ал. 2

Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов
договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ
1. Код корекция – попълва се: 0 – при подаване на редовни данни; 2 – за заличаване на
подадено преди това уведомление.
2. Тип на документа – попълва се:
0 – когато се подава уведомление за служебно
заличаване на уведомление в случаите на чл. 402,
ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване
преди 1.01.2003 г.;
1 – когато се подава уведомление за служебно
заличаване на уведомление в случаите на чл. 402,
ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване
след 1.01.2003 г.;
3 – когато се подава уведомление за издадено
разпореждане за прекратяване на трудов договор
по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
служебен номер, издаден от НАП на работодателя:
– за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване
на трудовото правоотношение от работника или
служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;
– когато се подава уведомление за служебно
заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.

4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден
от НАП – попълва се за работника/служителя,
на когото се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или
се подава уведомление за служебно заличаване
в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4.1. Код – попълва се: 0 – ако лицето е с
единен граждански номер, или 2 – ако лицето
е с личен номер на чужденец, личен номер или
служебен номер, издаден от НАП.
5. Име, презиме, фамилия – попълва се за
работника/служителя, на когото се прекратява
трудовото правоотношение при условията на
чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление
за служебно заличаване в случаите на чл. 402,
ал. 3 КТ.
6. Основание – попълват се следните кодове
за основанието на възникване на трудовото
правоотношение:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1,
т. 1 КТ;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1,
т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
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08 – споразумение по чл. 107 във връзка с
чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 във връзка с
чл. 89 КТ;
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110
КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111
КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор по чл. 230 КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване
по чл. 259 КТ;
16 – трудов договор по чл. 233б КТ.
7. Дата на сключване – попълва се датата на
сключване на договора във формат (ддммгггг).
8. Дата на прекратяване – попълва се датата на
прекратяване на договора във формат (ддммгггг).
Националната агенция за приходите обработва и
защитава личните Ви данни съобразно изискванията
на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
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Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството є
на администратор на лични данни можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в
Националната агенция за приходите“, публикувана
на интернет адрес: www.nap.bg, или да се свържете с
нас на имейл адреса на Информационния център на
НАП: infocenter@nra.bg, и на телефон 0700 18 700.“

Заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата се издава на основание
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя
на Националния статистически институт.
§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 март
2019 г.
Министър:
Бисер Петков
786
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-785
от 20 декември 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-1095
от 14 декември 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от
2007 г. за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски
означения и традиционно специфичен характер,
за конт рол за съответствие с прод у ктовата
спецификаци я и поддържане на база данни
на производителите и контролиращите лица,
доклад от Янко Иванов – заместник-министър
на земеделието, храните и горите, с рег. № 939319/14.12.2018 г. във връзка с подадено заявление
с вх. № АО-2076/22.10.2018 г. от „Био Сертификейшън“ – ЕООД, с искане за разрешение
за осъществяване на контрол за съответствие
със спецификацията на земеделски продукти и
храни със защитени географски означения и с
традиционно специфичен характер нареждам:
1. Разрешавам на „Био Сертификейшън“ –
ЕООД, ЕИК 203598067, със седалище и адрес
на управление: Пловдив, ул. Сливница № 6а,
ет. 3, офис № 1, да упражнява дейност като
контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските
продукти и храни в съответствие с чл. 18, ал. 1
от ЗПООПЗПЕС за осъществяване на контрол за
съответствие със спецификацията на Защитено
географско указание (ЗГ У) „Горнооряховски
суджук“, ЗГУ „Българско розово масло“, Храна
с традиционно специфичен характер (ХТСХ)
„Филе Елена“, ХТСХ „Луканка Панагюрска“,
ХТСХ „Роле Трапезица“, ХТСХ „Кайсерован
врат Тракия“ и ХТСХ „Пастърма Говеж да“.
2. Заповедта да се съобщи на заявителя и
на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3. Заповедта да се доведе до знанието на
съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Министър:
Р. Порожанов
703

На основание чл. 42, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 42, ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Скалните
кукли в местността Пладнището“, в землището
на с. Реселец, община Червен бряг, област Плевен, обявена със Заповед № 3702 от 29.12.1972 г.
на министъра на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 13 от 1973 г.), от 642,000 дка
на 644,158 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Скалните кукли в местността Пладнището“,
определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори: 62503.347.1,
62503.369.1, 62503.369.2, 62503.369.3, 62503.369.5,
62503.369.6, 62503.369.7, 62503.369.8, 62503.369.9,
62503.369.10, 62503.369.11, 62503.371.1, 62503.371.2,
62503.371.3, 62503.371.4, 62503.371.5, 62503.371.6,
62503.371.7, 62503.371.8, 62503.371.9, 62503.371.10,
62503.371.11, 62503.371.12, 62503.371.13, 62503.371.14,
62503.371.15, 62503.371.16, 62503.371.17, 62503.371.22,
62503.371.23, 62503.371.24, 62503.371.27, 62503.372.1,
62503.372.2, 62503.372.3, 62503.372.4, 62503.372.5,
62503.372.7, 62503.372.8, 62503.372.10, 62503.372.11,
62503.372.12, 62503.372.13, 62503.372.14, 62503.372.15,
62503.372.16, 62503.372.17, 62503.372.18, 62503.372.19,
62503.372.20, 62503.372.21, 62503.372.23, 62503.372.24,
62503.372.25, 62503.372.26, 62503.372.27, 62503.372.28,
62503.372.29, 62503.372.30, 62503.373.3, 62503.373.4,
62503.373.5, 62503.373.6, 62503.373.7, 62503.374.1,
62503.374.2, 62503.374.3, 62503.374.4, 62503.374.5,
62503.374.6, 62503.374.7, 62503.374.8, 62503.374.9,
62503.374.10, 62503.374.11, 62503.374.12, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Реселец (за 2018 г.), с ЕК АТТЕ
62503, община Червен бряг, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-1223 от 12.06.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
644,158 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на природна забележителност
„Скалните кукли в местността Пладнището“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
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Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Н. Кънчев
721
ЗАПОВЕД № РД-2
от 3 януари 2019 г.
На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии с
цел опазване на семенна дъбова гора от космат
дъб (Quercus pubescens), семенна дъбова гора от
космат дъб, виргилиев дъб (Quercеta virgiliana)
и цер (Quercus cerris), както и на местообитания на защитени видове животни – дива котка
(Felis silvestris), шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), обикновена чинка (Fringilla coelebs),
южен сла вей (Luscinia megarhynchos), ма л ък
пъстър кълвач (Dendrocopus minor), елов певец
(Phylloscopus collybitu), папуняк (Upupa epops), голям ястреб (Accipiter gentilis), обикновен мишелов
(Buleo buteo), в землището на с. Върбица, община
Плевен, област Плевен:
1. Обявявам защитена местност Либичево
усое в землището на с. Върбица, община Плевен,
област Плевен, с обща площ 244,856 дка.
2. Защитената местност Либичево усое включва поземлени имоти с идентификатори: 12752.93.30,  
12752.93.192, 12752.93.196 и 12752.94.11, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Върбица, с ЕК АТТЕ 12752
(за 2018 г.), община Плевен, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-128 от 22.12.2016 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с обща площ
244,856 дка.
3. В границата на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на имотите;
3.2. строителство и поставяне на преместваеми
обекти, вкл. осветителни тела, беседки, барбекюта, пейки, въжени съоръжения, наблюдателни
кули, чакала и др.;
3.3. провеждане на всякакви сечи (вкл. сеч на
единични дървета независимо от тяхното състояние), пряко или косвено унищожаване на дървета
и на части от тях, с изключение на дейности по
отглеждане и опазване на семенния подраст във
възобновените към момента на обявяване на
защитената територия котли;
3.4. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
3.5. влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства, с изключение на имот с
идентификатор № 12752.93.30, землище с. Върбица
(съществуващ път);
3.6. търсене, проучване и добив на подземни
богатства.
4. След влизането в сила на настоящата
заповед Регионалната инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) – Плевен, да предприеме необходимите действия по отразяване на
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защитената територия в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Върбица, община
Плевен, област Плевен.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ).
6. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност Либичево
усое и картният материал се съхраняват и са
на разположение в МОСВ и в РИОСВ – Плевен.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
699
ЗАПОВЕД № РД-19
от 11 януари 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на вековни дървета, установено с констативен протокол № 763/7.09.2018 г.,
констативен протокол № 993/14.11.2018 г. и констативен протокол № 1038/4.12.2018 г. на РИОСВ –
Хасково:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)
на възраст около 300 години, с височина около
12 м, обиколка на ствола – 4,20 м, намиращо се
в местност Идимирли, имот с идентификатор
77195.440.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково,
община Хасково, област Хасково, одобрени със
Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.).
Вековното дърво е с координати X = 4646253.669,
Y = 507139.796, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.2. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)
на възраст около 270 години, с височина около
12 м, обиколка на ствола – 3,80 м, намиращо се
в местност Идимирли, имот с идентификатор
77195.440.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково,
община Хасково, област Хасково, одобрени със
Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.).
Вековното дърво е с координати X = 4646241.436,
Y = 507245.755, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.3. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)
на възраст около 350 години, с височина около
12 м, обиколка на ствола – 4,80 м, намиращо се
в местност Идимирли, имот с идентификатор
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77195.440.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково,
община Хасково, област Хасково, одобрени със
Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.).
Вековното дърво е с координати X = 4646268.409,
Y = 507146.749, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.4. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)
на възраст около 270 години, с височина около
12 м, обиколка на ствола – 3,80 м, намиращо се
в местност Идимирли, имот с идентификатор
77195.440.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Хасково,
община Хасково, област Хасково, одобрени със
Заповед № РД-18-63 от 5.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 87 от 2006 г.).
Вековното дърво е с координати X = 4646267.784,
Y = 507253.835, в координатна система БГС 2005 г.
(кадастрална).
1.5. Благун (Quercus frainetto) на възраст около 300 години, с височина – 20 м, обиколка на
ствола – 3,70 м, намиращо се в имот с идентификатор 53895.145.581 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на с. Орлов дол, община Тополовград, област Хасково,
одобрени със Заповед № РД-18-663 от 9.03.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 34
от 2018 г.). Вековното дърво е с координати X =
4664214.950, Y = 557179.842, в координатна система
БГС 2005 г. (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
720
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

на автомагистрала „Хемус“ министърът на регионалното развитие и благоустройството със
Заповед № РД-02-15-10 от 27.01.2015 г. въз основа
на задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП),
съгласувано с Министерството на културата и
Министерството на околната среда и водите, е
разрешил изработването на проект на ПУП – ПП
за обект: Автомагистрала „Хемус“ (етап 1) – участък 2 – участък от А2 (Ябланица) до път ІІІ-307,
в землищата на с. Дерманци и с. Радювене,
община Лу ковит, с. Баховица, с. Славяни и
с. Лисец, община Ловеч, с. Орляне, с. Каленик
и гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч,
с. Николаево, община Плевен, област Плевен.
По искане на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ със Заповед
№ РД-02-15-111 от 11.08.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството въз
основа на задание за изработване на ПУП – ПП,
съгласувано с Министерството на културата и
Министерството на околната среда и водите, е
допуснато изработване на проект на ПУП – ПП за
обект: Автомагистрала „Хемус“ (етап 1) – участък
2 – участък от път ІІІ-307 до път ІІ-35, в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен.
С писмо изх. № 04-16-152/23.01.2019 г. от страна
на Агенция „Пътна инфраструктура“ е поискано
прекратяване на административното производство по заповеди № РД-02-15-10 от 27.01.2015 г. и
№ РД-02-15-111 от 11.08.2015 г., като са изложени
мотиви за искането.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) прекратявам производството по заповеди
№ РД-02-15-10 от 27.01.2015 г. и № РД-02-15-111
от 11.08.2015 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, с които е разрешено изработване на проект на ПУП – ПП за
трасето на автомагистрала „Хемус“ в землищата
на с. Дерманци и с. Радювене, община Луковит,
с. Баховица, с. Славяни и с. Лисец, община Ловеч,
с. Орляне, с. Каленик и гр. Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот,
община Плевен, област Плевен.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица на основание чл. 56, ал. 3 от АПК
по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ, да се публикува
на интернет страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и да
се изпрати на Община Луковит, Община Ловеч
и Община Угърчин, област Ловеч, и Община
Плевен, област Плевен, за разгласяване по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
раздел IV от АПК.
Министър:
П. Аврамова
762

ЗАПОВЕД № РД-02-15-17
от 28 януари 2019 г.
Във връзка с изпълнението на инвестиционно
намерение на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за изграждане

ЗАПОВЕД № РД-02-15-18
от 28 януари 2019 г.
Във връзка с изпълнението на инвестиционно
намерение на Национална компания „Стратеги-
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чески инфраструктурни проекти“ за изграждане
на автомагистрала „Хемус“ министърът на регионалното развитие и благоустройството със
Заповед № РД-02-15-9 от 27.01.2015 г. въз основа
на задание за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП),
съгласувано с Министерството на културата
и Министерството на околната среда и водите, е разрешил изработването на проект на
ПУП – ПП за обект: Автомагистрала „Хемус“
(етап 1) – участък 1 – участък от ІІІ-307 до ІІ35, в землищата на с. Дерманци, с. Пещерна
и с. Торос, община Луковит, с. Брестница и
гр. Ябланица, община Ябланица, с. Български
извор, община Тетевен, област Ловеч.
С писмо изх. № 04-16-152/23.01.2019 г. от
страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ е
поискано прекратяване на административното производство по Заповед № РД-02-15-9 от
27.01.2015 г. в частта за допускане изработването на ПУП – ПП за автомагистрала „Хемус“,
участък от км 87+800 до пресичането с път
III-307, разположен в землищата на с. Дерманци, с. Пещерна и с. Торос, община Луковит,
с. Брестница, община Ябланица, с. Български
извор, община Тетевен, област Ловеч, като са
изложени мотиви за искането.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) прекратявам производството по
Заповед № РД-02-15-9 от 27.01.2015 г. в частта
за допускане изработването на ПУП – ПП за
автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до пресичането с път III-307, в землищата на
с. Дерманци, с. Пещерна и с. Торос, община
Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица на основание чл. 56, ал. 3 от
АПК по реда на чл. 129, ал. 4 от ЗУТ, да се публикува на интернет страницата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и да се изпрати на Община Луковит, Община
Ябланица и Община Тетевен, област Ловеч, за
разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта
подлежи на обжалване по реда на глава десета,
раздел IV от АПК.
Министър:
П. Аврамова
753

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
ЗАПОВЕД № Т-РД-17-56
от 31 декември 2018 г.
В Министерството на туризма е постъпило заявление-декларация с вх. № Т-89-00-5/17.12.2018 г.
от Любомира Попова – областен управител на
Областна администрация – Велико Търново,
Георг и Терзи йск и – облас т ен у п ра ви т ел на
Областна администрация – Ловеч, Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, Добромир
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Добрев – кмет на община Горна Оряховица,
Мирослав Семов – кмет на община Дряново,
Хайредин Мехмедов – кмет на община Антоново, Корнелия Маринова – кмет на община
Ловеч, Веселин Чанев – зам.-кмет на община
Златарица, Младен Пелов – кмет на община
Априлци, Дилян Млъзев – кмет на община Елена, Донка Михайлова – кмет на община Троян,
Иван Лазаров – кмет на община Вършец, Георги
Димитров – председател на УС на туристическо
сдружение „Туристическо дружество Трапезица – 1902“, и Николай Ялъмов – председател
на УС на туристическо сдружение „Съвет по
туризъм – Троян“, относно учредяване на организация за управление на туристически район
с наименование Организация за управление на
Старопланински туристически район.
След преглед на документите, приложени
към заявлението-декларация, от фактическа и
правна страна се установява следното:
Съгласно чл. 22 от Закона за туризма орг а н иза ц и я за у п ра в лен ие на т у рис т и че ск и
район се у чредява най-малко от две ту ристически сдружения, вписани в Националния
туристически регистър, чието седалище е на
територията на туристическия район, четири
общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района и
една областна администрация от територията
на туристическия район. Видно от информацията в заявлението, учредителният комитет на
Организация за управление на Старопланински
туристически район ще се състои от следните
туристически сдружения: туристическо сдружение „Туристическо дружество Трапезица – 1902“,
притежаващо удостоверение за вписване в НТР
№ 24/25.10.2013 г., и туристическо сдружение
„Съвет по туризъм – Троян“, притежаващо удостоверение за вписване в НТР № 32/25.10.2013 г.,
както и следните общини – Община Велико
Търново, Община Троян, Община Горна Оряховица, Община Дряново, Община Антоново,
Община Ловеч, Община Златарица, Община
Априлци, Община Елена и Община Вършец.
Освен изброените учредителният комитет се
състои и от Областна администрация – Велико
Търново, и Областна администрация – Ловеч.
По този начин са изпълнени изискванията на
чл. 22 от Закона за туризма.
В съответствие с изискванията на чл. 18,
ал. 1 и чл. 24, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за туризма в заявлението-декларация за откриване
на процедура за учредяване на организация за
управление на туристически район подробно са
посочени дейностите и целите на Организация
за управление на Старопланински туристически
район, както и туристическият район, за управлението на който се създава организацията, а
именно Старопланински туристически район.
Заявлението е подписано от всички членове на учредителния комитет и са приложени
необходимите документи съгласно чл. 24, ал. 3
от Закона за туризма. Представен е поименен
списък на учредителите от всяка група по чл. 22
от Закона за туризма.
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Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 25, ал. 1, т. 6 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и чл. 24, ал. 3 от Закона за туризма
са посочени номерата на решенията на общинските съвети за участие и членство на съответните
общини в Организация за управление на Старопланински туристически район, видно от Решение
№ 1248, прието с протокол № 48/25.10.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, Решение
№ 774, прието с протокол № 35/27.09.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Троян, Решение № 840,
прието с протокол № 49/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, Решение
№ 511, прието с протокол № 259/28.09.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Дряново, Решение № 354,
прието с протокол № 43/27.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Антоново, Решение № 859, прието с протокол № 54/25.10.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Ловеч, Решение № 670, прието с протокол № 44/28.09.2018 г. на Общинския съвет –
гр. Златарица, Решение № 481, прието с протокол № 48/27.09.2018 г. на Общинския съвет –
гр. Априлци, Решение № 128, прието с протокол № 12/27.09.2018 г. на Общинския съвет –
гр. Елена, и Решение № 632, прието с протокол
№ 48/29.10.2018 г. на Общинския съвет – гр. Вършец, както и протоколи с решения за участие в
процедура по учредяване на Организация за управление на Старопланински туристически район от
управителните съвети на съответните сдружения.
Предвид изложеното и на основание чл. 23,
т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 1 – 3 и ал. 5 от Закона
за туризма откривам процедура за учредяване на
Организация за управление на Старопланински
туристически район.

3. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз по
чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането, на
0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача,
за което е сключена задължителна застраховка.
4. Определя срок за превеждане на вноските
по сметка на Гаранционния фонд, както следва: ежемесечно до 10-о число на втория месец
след месеца на сключването на застраховките.
5. Застрахователите събират и внасят пълния
размер на вноската по т. 1 или т. 3 в сроковете
по т. 4 независимо от разсрочено плащане на
премията, когато такова е предвидено съгласно
застрахователния договор.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуални я кодекс решението да се
публикува на страницата на КФН в интернет.
Отделни съобщения за издаването на решението
да се изпратят на Гаранционния фонд, представителните организации на застрахователите,
застрахователите, които не членуват в представителните организации, и Националното бюро
на българските автомобилни застрахователи.
На основание чл. 555, ал. 1, изречение второ
от Кодекса за застраховането решението да се
изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.
На основание чл. 133, ал. 3 във връзка с
чл. 179 от Административнопроцесуалния кодекс
решението подлежи на оспорване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от отделните съобщения до лицата.
Решението подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му, като оспорването
не спира изпълнението му.

За министър:
И. Георгиева

За председател:
Б. Атанасов
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 100-ГФ
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 555, ал. 1 от Кодекса за
застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона
за Комиси ята за финансов надзор, чл. 71 и
чл. 180, ал. 1 от АПК Комисията за финансов
надзор реши:
1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от
Кодекса за застраховането, на 10,50 лв. за всяко
отделно моторно превозно средство, във връзка
с чието използване е сключена задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, включително гранична застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд
да се записва на отделен ред в застрахователната полица.

РЕШЕНИЕ № 1731
от 23 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5362 от
23.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на
Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична
полиция“ – Смолян, представляващ: поземлен
имот с и дент ификатор 56126.43.107, с п лощ
5436 кв. м, намиращ се в местност Тумбите,
гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград,
ведно с построените в него сгради:
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а) сграда с идентификатор 56126.43.107.1 със
застроена площ 247 кв. м;
б) сграда с идентификатор 56126.43.107.2 със
застроена площ 77 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
675
РЕШЕНИЕ № 1732
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 5370 от 24.01.2019 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот –  частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД
„Гранична полиция“ – Смолян, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 56126.43.104,
с площ 15 228 кв. м, намиращ се в местност
Ръждак, гр. Петрич, община Петрич, област
Благоевград, ведно с построената в него сграда
с идентификатор 56126.43.104.1 на 1 етаж със
застроена площ 24 кв. м.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
678
РЕШЕНИЕ № 1733
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5371
от 24.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
61710.503.6399, с площ 21 426 кв. м, намиращ
се на ул. Търговищко шосе, Разград, община
Разград, област Разград.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
679
РЕШЕНИЕ № 3559-П
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от На-
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редбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1691 от 13.09.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5367 от 24.01.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 40436.5396.531 с площ 7509 кв. м,
намиращ се в с. Кубратово, район „Нови Искър“,
община Столична, област София-град, ведно с
построените в него 11 сгради с идентификатори:
40436.5396.531.1, 40436.5396.531.2, 40436.5396.531.3,
40436.5396.531.4, 40436.5396.531.5, 40436.5396.531.6,
40436.5396.531.7, 40436.5396.531.8, 40436.5396.531.9,
40436.5396.531.10 и 40436.5396.531.11 (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 338 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
90 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
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решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
676
РЕШЕНИЕ № 3560-П
от 24 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1713 от 25.04.2018 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5368 от 24.01.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара
Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68970.502.485 с площ 16 627 кв. м, намиращ се на ул. Старозагорска, с. Старозагорски
бани, община Стара Загора, област Стара Загора
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(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 716 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 17-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
20-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
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за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
677
РЕШЕНИЕ № 3561-П
от 25 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1704 от 20.10.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 87 от 2017 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5378 от 25.01.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот
№ 500112 с площ 91,105 дка в землището на с. Верен, ЕК АТТЕ 10673, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, представляващ: поземлен
имот с идентификатор 10673.500.112, с площ
91 097 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Верен, община Братя
Даскалови, област Стара Загора, одобрени със
Заповед № РД-18-495/16.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 298 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
60 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
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2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 15-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да
се извършват всеки работен ден до началния
час на провеждане на търга, след закупуване
на т ръж на док у ментаци я и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
712
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РЕШЕНИЕ № 3562-П
от 25 януари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1706
от 9.11.2017 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 94
от 2017 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5379
от 25.01.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 68850.502.325 с площ 1437 кв. м,
намиращ се в кв. Три чучура-север, гр. Стара
Загора, община Стара Загора, област Стара
Загора (наричан по-натат ък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 145 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се пол у чава
след представяне на документ, от който да е
видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
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2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
713

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 353
от 30 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет –  
Благоевград, за имот с № 064012 в местността
Балвано, землище на с. Българчево, община
Благоевград, с цел предвиждане на жилищна
устройствена зона с малка височина „Жм“ със
следните устройствени показатели: височина на
застрояване – до 10 м; Кинт. – 1,2; Плътност
на застрояване – максимум 60 %; плътност на
озеленяване – минимум 40 %.
Председател:
Р. Тасков
684
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 52-8
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и 5 и
чл. 16а от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
нова обслужваща улица (локално платно на
път І-9), с о.т. 140 – о.т. 140а – о.т. 140б – о.т.
14 0 в – о.т. 14 0 г – о.т. 14 0 д – о.т. 14 0 е – о.т.
140ж – о.т. 140з – о.т. 140и от км 230+700 (пътен
възел на обходен път и път І-9 Бургас – Варн а) до к м 2 31+950, в о бвр ъ зк а с одо бр ен
ПУП – ПУР за обособяване на обслужващи
улици, инфраструктурни коридори, пешеходни
зони и нови квартали за територията между
път І-6 – Бургас – София, път І-9 Бургас – Варна, северен обходен път и ул. Транспортна,
одобрен с Решение № 43-7 от 26.06.2018 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ в границите на
селищно образувание Бизнес парк Бургас – 5,
устройствена зона 07079/25 по одобрен ОУП
на гр. Бургас, съгласно черните, червените и
зелените линии и надписи върху плана с таблица на засегнатите от трасето имоти, който е
неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 о т ЗУ Т ч р е з Общ и нск и я
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дм инист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
741
РЕШЕНИЕ № 52-9
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 16а
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
обслужваща улица от о.т. 97 и о.т. 99 по плана на ПЗ „Юг-запад“ до о.т. 1039 по плана на
Зона „Д“, ж.р. Меден рудник, в устройствена
зона 25/Смф по действащ ОУП на гр. Бургас, в
предвиденото разширение на населеното място,
съгласно черните, червените, сините, зелените и
кафявите линии и надписи върху плана, който е
неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 о т ЗУ Т ч р е з Общ и нск и я
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дм инист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
742
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РЕШЕНИЕ № 52-10
от 18 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в УПИ XVIII,
отреден „за озеленяване“, кв. 2, по плана на
ж.к. Победа, Бургас.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 о т ЗУ Т ч р е з Общ и нск и я
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дминист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
743

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1378
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 59, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение
№ 120 от протокол № 10 от 21.11.2018 г. на
Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе за електрозахранване
и водоснабдяване на обект в имот ПИ № 074010,
местност Под дела, в землището на гр. Дебелец,
община Велико Търново.
1. Трасето на водопровода е продължение
на съществуващо водопроводно трасе, което
започва от водомерна шахта в ПИ № 000218 (земеделска територия с НТП – „полски път“ – собственост на Община Велико Търново), след
което продължава през: ПИ № 000803 (земеделска територия с НТП – „хранително-вкусова промишленост“ – собственост на „Сигма
2 0 03“ – ЕООД), П И № 0 0 0 8 01 (з емеде лск а
територия с НТП – „птицеферма“ – собственост на „Сигма 2003“ – ЕООД), ПИ № 000236
(земеделска територия с НТП – „гори и храсти
в земеделска земя“ – собственост на Община
Велико Търново), ПИ № 000235 (земеделска
територия с НТП – „гори и храсти в земеделска
земя“ – собственост на Община Велико Търново) и достига до водомерната шахта в имота на
възложителя. Определен е сервитут 3,0 м вляво
и вдясно от оста на кабела.
2. Трасето на кабелното електрозахранване
започва от ВЕЛ „Тунела“, ТП „Агрима“, чрез
пола га не на ел. к абел – подзем но в изкоп
1,3/0,4 м в ПИ № 000218 (земеделска територия
с НТП – „полски път“ – собственост на Община
Велико Търново), след което преминава през
следни те имо т и: ПИ № 0 0 0801 (земеделска
територия с НТП – „птицеферма“ – собственост на „Сигма 2003“ – ЕООД), ПИ № 000236
(земеделска територия с НТП – „гори и храсти
в земеделска земя“ – собственост на Община
Велико Търново), ПИ № 000235 (земеделска
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територия с НТП – „гори и храсти в земеделска
земя“ – собственост на Община Велико Търново)
и достига до имота на възложителя, където се
изгражда БКТП lx630 kVA – 20 kV. Определен
е сервитут около кабела 1,0 м от едната страна
съгласно приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1
от Наредба № 16 за сервитутите на енергийните
обекти.
3. План-схеми за електрозахранване и водоснабдяване на ПИ № 074010, местност Под
дела, по плана на гр. Дебелец, община Велико
Търново.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
812

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 187
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
проект за изменение на „Общ устройствен план
на гр. Видин“ – в обхват имот с идентификатор
10971.201.525 по кадастралната карта на гр. Видин, местност Кърлизите, собственост на ,,СКМ
Груп“ –   ЕА Д, с който предназначението на
имота се променя от „Други селскостопански
дейности“ в „Производствени дейности“.
Председател:
Г. Велков
696
РЕШЕНИЕ № 188
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на „Общ устройствен
план на гр. Видин“ – в обхват част от имот с
идентификатор 10971.510.139 по кадастралната
карта на г р. Ви дин, к в. Юж на п ромиш лена
зона, публична държавна собственост, с който
предназначението на част от имота се променя
от територия с предназначение за „Реки и водни площи“ и „Защитни гори“ в устройствена
зона за „Предимно производствена дейност с
преобладаващи складови функции“.
Председател:
Г. Велков
697
РЕШЕНИЕ № 189
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява
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проект за изменение на „Общ устройствен план
на гр. Видин“  – в обхват имоти с идентификатори 10971.162.1, 10971.201.2 и 10971.201.3 по
кадастралната карта на гр. Видин, местност
Кърлизите, собственост на ,,СКМ Груп“ – ЕАД,
с който предназначението на имотите се променя от „Обработваеми земеделски земи“ в
„Производствени дейности“.
Председател:
Г. Велков
698

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1002
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане
на тех ническа инфраст ру кт у ра Общинск и ят
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Уличен водопровод и
канализационен тласкател за поземлени имоти
№ 00833.7.187, 00833.7.417, 00833.7.412, 00833.7.388,
00833.7.416, 00833.10.389, 00833.11.368 и 00833.11.372
по КККР на гр. Ахелой, местност Къмпинга,
община Поморие“, и сервитут, преминаващи през
поземлени имоти, както следва: 00833.6.104 (пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.187(пасище, мера, общинска собственост), 00833.7.388
(полски път, общинска собственост), 00833.7.412
(полски път,  общинска собственост), 00833.7.416
(територия за транспорт, държавна собственост),
00833.7.417 (полски път, общинска собственост),
00833.10.389 (полски път, общинска собственост),
00833.11.368 (територия за транспорт, държавна
собственост), 00833.11.372 (полски път, общинска собственост) и 00833.11.390 (нива на Теодор
А лексан д ров Цвет ков и Ра да Вла дими рова
Сеченска), по КККР на гр. Ахелой, местност
Къмпинга, община Поморие.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
Общинският съвет – гр. Поморие, допуска на
основание чл. 60, ал. 1 от АПК предварително
изпълнение на настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Поморие п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Бургас.
Председател:
А. Адамов
746
213. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 февруари 2019 г.
842
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130. – 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 Плевенския окръжен съд и Административния съд – Плевен, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистични.
Ц ве та н Мари нов Ц ве та нов, г рафи ческ и,
почеркови-графически, техническо изследване
на документи.
Генади Николов Георгиев, съдебно-почеркови,
техническо изследване на документи.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопн и, г рафи ческ и, т ех н и ческ и, ба л ис т и ч н и и
трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графилогични,
дактилоскопни, технически, балистични, трасологични
Трасологични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистични.
Ц ве та н Мари нов Ц ве та нов, г рафи ческ и,
почеркови-графически, техническо изследване
на документи.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистични и трасологични.
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Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопн и, г рафи ческ и, т ех н и ческ и, ба л ис т и ч н и и
трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графилогични,
дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
Христо Тодоров Тодоров, трасологични.
Михаил Димитров Георгиев, трасологични,
дактилоскопни.
Съдебно-балистични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистични.
Ц ве та н Мари нов Ц ве та нов, г рафи ческ и,
почеркови-графически, техническо изследване
на документи.
Йордан Николов Йорданов, писмени доказателства, видеоанализ и лицева идентификация.
Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопн и, г рафи ческ и, т ех н и ческ и, ба л ис т и ч н и и
трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графилогични,
дактилоскопни, технически, балистични, трасологични
Дактилоскопни експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически,
дактилоскопни, технически, балистични.
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Румен Димитров Дойков, дактилоскопни,
графични, технически, балистични.
Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасологични, балистични, експертизи на писмени
доказателства – технически и графически.
Даниел Вълчев А ндреев, дактилоскопни,
технически, балистични и трасологични.
Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, трасологични, технически, балистични.
Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни,
трасологични, технически, балистични и химически.
Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопн и, г рафи ческ и, т ех н и ческ и, ба л ис т и ч н и и
трасологични.
Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни,
балистични и трасологични.
Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни,
графически, технически, балистични.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни,
изследване на писмени доказателства, балистични и трасологични.
Пламен Петров Михайлов, графилогични,
дактилоскопни, технически, балистични, трасологични.
Биометрични криминалистични експертизи
Иваничка Евлогиева Пецова, химически,
експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-химически, експерт-оценител на тютюн и
тютюневи изделия.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп и
трупни части
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна
медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна
медицина.
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна
медицина.
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Съдебномедицинска експертиза по материали
на досъдебното и съдебното производство
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна
медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
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Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярна
биология.
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Николай Милков Мирочник, съдебна
медицина.
Д-р Сергей Деянов Коста динов, съдебна
медицина.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярна
биология.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен
биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярна
биология.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Васил Димитров Василев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Павлина Миткова Радева, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, психиатър.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Кунка Борисова Никифорова, психиатър.
Съдебнопсихологична експертиза
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.
Катя Наскова Илиева, психолог.
Галина Върбенова Йорданова, психолог.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Михаил Кръстев Венев, Плевен, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
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Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Клас „Съдебно икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономистсчетоводител, организаци я и технологи я на
счетоводството във финансовите предприятия.
Мито Борисов Митов, икономист-счетоводител.
А нелия Трифонова Стоянова, икономистсчетоводител, счетоводство и одит в публичния
сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Димитрина Петрова Христова, икономистсчетоводител.
Сашо Тодоров Атанасов, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист,
икономика и управление на промишлеността.
Ваня Ангелова Винчева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономистсчетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетоводител.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счетоводител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист,
управление и планиране.
Теодор Ми хайлов Димит ров, икономистсчетоводител.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счетоводител.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител, оценител на предприятия.
Хрис т и на Хрис т ова Бешева, и коном ис тсчетоводител.
Нина Илиева Веселинова, икономист-счетоводител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, икономистсчетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, икономист – системен организатор.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Бойка Маринова Александрова, икономистсчетоводител.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов
контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист – маркетинг и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономистсчетоводител.
Надка Кирилова Петрова, икономист-счетоводител, машинна обработка на информацията.
Христина Ангелова Алексиева, икономистсчетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономистсчетоводител.
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Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Галина Христова Карамфилова, икономист –
организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Х ицовск и, икономистсчетоводител.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната
сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения
и горски масиви.
Красимира Славова Христова, икономистфинансист, счетоводител.
Илиян Младенов Иванов, икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.
Пол я Цветанова Ми хайлова, икономистсчетоводител.
Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради, паметници на културата, финансовоикономически анализ на фирма.
Валери Георгиев Илиев, икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономистсчетоводител, организаци я и технологи я на
счетоводството във финансовите предприятия.
Силвия Георгиева Григорова, икономика на
промишлеността.
Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, икономист-финансист.
Красимир Николов Панайотов, икономистфинансист, анализ на стопанската дейност.
Милка Тачева Нелкова, икономист-финансист.
Кремена Тодорова Върбова, икономика и
управление на селското стопанство, агроикономист, организация и управление на бизнеса
и управленска отчетност.
Радка Генова Георгиева-Асенова, икономистагроикономист, банково дело.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценител
на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти.
Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения
и горски масиви.
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М и лен С т ефчов М и т ков, и коном ис т застраховане и социа лно дело, меж ду народно
застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
експертиза на камиони и автобуси, финанси и
кредит, парично обръщение.
Маргарита Тодорова Давидова, икономистфинансист, банково дело.
Любка Николова Костова, икономист, вътрешен одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист,
икономика и управление на промишлеността.
Петър Конов Великов, икономист-счетоводител.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счетоводител – финансист.
Си й к а И ва нова Попова, а г рои коном ис т,
лицензиран оценител.
Гинка Петрова Григорова, икономист-финансист.
Галина Христова Карамфилова, икономист –
организация на труда.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финансист, експерт-счетоводител.
Ра дослав Василев Х ицовск и, икономистсчетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната
сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Пламен Илиев Илиев, икономист-счетоводител, финанси, мениджмънт.
Георги Генов Атанасов, агроикономист, експерт-счетоводител.
Красимира Славова Христова, икономистфинансист, счетоводител.
Мирослав Борисов Петков, икономист-финансист.
Илиян Младенов Иванов, икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.
Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради, паметници на културата, финансовоикономически анализ на фирма.
Валери Георгиев Илиев, икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.
Съдебно-стокова експертиза
Силвия Цветкова Бръмчийска, икономистсчетоводител, организаци я и технологи я на
счетоводството във финансовите предприятия.
Надка Петрова Йорданова, икономист – финансист, оценка на оборотни и дълготрайни
материални активи.
Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, оценка на активи и пасиви.
Марияна Трифонова Фитева, икономист – финансист, експерт-оценител недвижими имоти и
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер,
оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
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Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Александър Филипов Филипов, насаждения,
оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на
интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Йонко Димитров Лалов, икономист-счетоводител, икономика и управление на промишлеността, мениджмънт – търговска дейност.
Си й ка Ива нова Попова, а г рои коном ис т,
лицензиран оценител.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономистмениджър, оценки на недвижими имоти.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетоводител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Роза Стоянова Георгиева, икономист – финансист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Х ицовск и, икономистсчетоводител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на социално-културната
сфера, туризъм, финанси и контрол, одитор.
Маргарита Миткова Попова, икономист – финанси и банково дело.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт – оценител на сгради, машини, съоръжения
и горски масиви.
Илиян Младенов Иванов, икономист-счетоводител, вътрешен одитор на системи и качество.
Ивайло Георгиев Иванов, икономист-счетоводител, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради, паметници на културата, финансовоикономически анализ на фирма.
Валери Георгиев Илиев, икономист-счетоводител, финансов мениджмънт.
Виржиния Богданова Върбанова, икономистсчетоводител.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Ирена Борисова Евстатиева, инженер хидрология, инженерна геология.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер
селскостопанска техника.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения.
Силвия Христова Спирова, инженер електроника и автоматика, икономист – организатор в
индустриална фирма.
Калинка Иванова Ангелова, инженер-геодезист, картография.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен
инженер, строителен надзор, проектиране строителни конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Минко К а л чев Червенков, геодези я, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения, оценка на
земеделски земи.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Веселин Тодоров Иванов, инженер автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Красимир Иванов Братанов, инженер технология на металите.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер
по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
А натоли Георгиев Атанасов, ин женер по
горско стопанство, оценка на поземлени имоти
в горски територии.
Анета Иванова Йорданова, електроинженер.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Борислав Иванов Борски, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Тихомир Василев Мачев, инженер изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен
инженер, компютърни системи и технологии.
Йоланда Георгиева Спасова, машинен инженер – селскостопанска техника.
Н и ко л а М и л чев Я в а шев, е лек т р ои н же нер – радиотехника.
Съдебна автотехническа експертиза
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Валери Иванов Великов, машинен инженер – транспортна техника и технологии, ДВГ.
Пламен Георгиев Маринов, инженер по експлоатация и ремонт на автомобили.
Веселин Тодоров Иванов, инженер автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в
сферата на транспорта, селското стопанство,
трикотажната и шивашката промишленост.
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер
двигатели с вътрешно горене, сертификат оценка
на недвижими имоти, търговски предприятия и
вземания, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Петьо Димитров Димитров, инженер автомобилен транспорт, трактори и кари.
Атанас Вълков Вълков, машинен инженер,
автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Петко Иванов Върбичков, машинен инженер,
ремонт на трактори, автомобили и селскостопански машини.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Емил Богданов Цветков, машинен инженер
селскостопанска техника.
Александър Петев Пъшев, технология и управление на транспорта.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.
Борислав Иванов Борски, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер,
експерт-оценител на недвижими земеделски
земи, сертификат за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценка на машини
и съоръжения.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер хидрология, инженерна геология.
Беатриче Кирилова Зашева, инженер механична технология на дървесината, оценител на
земеделски земи.
Красимир Иванов Братанов, инженер технология на металите.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сондиране.
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
Росен Александров Александров, машинен
инженер, компютърни системи и технологии.
Съдебна компютърно-техническа експертиза
Ксения Георгиева Тончева, инженер по електроника и автоматика.
Веселина Трифонова Върбанова, математика, информационни технологии, оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Елка Любенова Ангелова, инженер компютърна техника.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер, инженер по електроника и автоматика,
изчислителна техника.
Тихомир Василев Мачев, инженер изчислителна техника.
Росен Александров Александров, машинен
инженер, компютърни системи и технологии.
Бисер Александров Божиков, електроинженер, електронна техника и микроелектроника.
Ивайло Драгомиров Димитров, инженер по
комуникации и технологии, компютърни системи и технологии.
Съдебна строително-техническа експертиза
Ирена Борисова Евстатиева, инженер хидрология, инженерна геология.
Лазар Енчев Лазаров, архитект, оценка на
недвижими имоти, делба на поземлени имоти
и сгради, градоустройство.
Соня Николаева Андреева, строителен инженер.
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Любомир Венелинов Стоянов, строителен
инженер.
Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер-геолог
и хидрогеолог.
Пе т ър Васи лев Вла й чев, п ром и ш лено и
гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Анелия Цонкова Петрова, промишлено и
гражданско строителство.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции, оценка на недвижими
имоти.
Ва лен т ина Тодорова Дикова, ст рои телен
инженер, конструкции на сгради и съоръжения.
Калинка Иванова Иванова, промишлено и
гражданско строителство.
Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено
и гражданско строителство.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер по промишлено и гражданско строителство, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Боряна Дикова Макавеева, строителен инженер, конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер
по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Петра Володиева Иванова, строителен инженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ваня Петкова Дочева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Роси ца И ва нова Недел к и на, с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството.
Майя Стефанова Савова, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Таня Петкова Монева, архитект.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер,
ст рои телст во и възстановяване на железни
пътища, оценител на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Радослав Станев Стоянов, инженер противопожарна техника и безопасност.
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Здравко Велиянов Димитров, инженер противопожарна техника и безопасност.
Съдебно-енергийна експертиза
Веселин Тодоров Иванов, инженер автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер,
експерт-оценител на недвижими земеделски
земи, сертификат за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценка на машини
и съоръжения.
Поля Петрова Димитрова, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер,
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сертифициране на сгради.
Зоя Георгиева Паскалева, инженер по промишлено и гражданско строителство, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Съдебно-оценителска автотехническа експертиза
Иво Петев Георгиев, икономика и управление на търговията, експерт-оценител на МПС.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Петър Стефанов Георгиев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
Евг ен и й А лексиев Пе т ров, а вт оекспер т оценител.
Петър Бориславов Жеков, автоексперт-оценител.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Съдебно-зоологическа експертиза
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
Съдебно-микробиологична експертиза
Съдебно-ентомологична експертиза
Съдебно-екологична експертиза
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик,
технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик,
технология на органичен синтез и горива.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик,
технология на полимери, текстил и кожи, контрол на качеството на течните горива.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
биохимик – клиничен химик.
Съдебно-физическа експертиза
Съдебна физико-химическа експертиза
Весела Иванова Василева, инженер-химик,
технология на биопроизводствата.
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик,
технология на органичен синтез и горива.
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Иваничка Евлогиева Пецова, химически,
експерт-оценител на тютюн и тютюневи изделия.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-химически, експерт-оценител на тютюн и
тютюневи изделия.
Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Клас „Съдебно-селскостопански експертизи“
Съдебно ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, опазване на околната среда.
Д-р Венелин Цветков Петков, ветеринарна
медицина.
Д-р Данка Василева Крамолинска, ветеринарна медицина.
Съдебна-агротехническа експертиза
Си й к а И ва нова Попова, а г рои коном ис т,
лицензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохимия, оценител на земеделски земи, подобрения
и насаждения върху тях.
Петя Антимова Джилянова, агроном.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения
и горски масиви.
Клас „Съдебно изкуствоведски експертизи“
Клас „Оценителни експертизи“
Оценка на недвижими имоти
Капка Николова Радева-Георгиева, инженер – двигатели с вътрешно горене, сертификат
оценка на недвижими имоти, търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Пе т ър Васи лев Вла й чев, п ром и ш лено и
гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции, оценка на недвижими
имоти.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Минко К а л чев Червенков, геодези я, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения, оценка на
земеделски земи.
Стоян Любенов Каракиров, строителен инженер, оценител на недвижими имоти.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
А натоли Георгиев Атанасов, ин женер по
горско стопанство, оценка на поземлени имоти
в горски територии.
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Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер,
експерт-оценител на недвижими земеделски
земи, сертификат за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценка на машини
и съоръжения.
Петко Христов Владов, икономист-счетоводител, оценител на предприятия.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения
и горски масиви.
Светлана Милкова Попова, икономист, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценител
на права на интелектуална и индустриална собственост, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер,
оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Александър Филипов Филипов, насаждения,
оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на
интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Мирослав Стефанов Ковачев, икономистмениджър, оценки на недвижими имоти.
Теменужка Димитрова Тренчева, строителен
инженер, строителен надзор, проектиране строителни конструкции, оценител на недвижими
имоти.
Донка Гачева Цанова, строителен инженер
по транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Беатриче Кирилова Зашева, инженер – механична технология на дървесината, оценител
на земеделски земи.
Силвия Иванова Стефанова, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти.
Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Таня Петкова Монева, архитект.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер,
ст рои телст во и възстановяване на железни
пътища, оценител на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради, паметници на културата, финансовоикономически анализ на фирма.
Оценка на недвижими културни ценности
Минко К а л чев Червенков, геодези я, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения, оценка на
земеделски земи.
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Христо Иванов Христов, икономист-счетоводител, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради, паметници на културата, финансовоикономически анализ на фирма.
Оценка на машини и съоръжения
Николай Иванов Дамяновски, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Данаил Петров Пацовски, икономист-счетоводител, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Минко К а л чев Червенков, геодези я, фотограметрия и картография, кадастър, регулация, експерт-оценител на недвижими имоти
и сгради – паметници на културата, експертоценител на машини и съоръжения, оценка на
земеделски земи.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари, сертификат
за енергийна ефективност, оценка на машини
и съоръжения.
Галина Петкова Коларова, строителен инженер, оценка на машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, финансови активи и
финансови институции, оценка на недвижими
имоти.
Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено и гражданско строителство, лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна защита, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер,
експерт-оценител на недвижими земеделски
земи, сертификат за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, оценка на машини
и съоръжения.
Пачко Иванов Пачков, строителен инженер,
ст рои телст во и възстановяване на железни
пътища, оценител на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия.
Дарин Величков Матов, икономист-счетоводител, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения, активи – движимо имущество, земеделски земи, подобрения и трайни насаждения.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, експерт-оценител на сгради, машини, съоръжения
и горски масиви.
Милен Стефчов Митков, икономист – застраховане и социа лно дело, меж ду народно
застраховане и застрахователно право, застрахователен мениджмънт, оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
експертиза на камиони и автобуси, финанси и
кредит, парично обращение.
Марияна Трифонова Фитева, икономист-финансист, експерт-оценител недвижими имоти и
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.
Анелин Илиев Славейков, машинен инженер,
оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения, промишлени предприятия и постройки.
Александър Филипов Филипов, насаждения,
оценка на сгради, машини, съоръжения, земеделски и горски земи и масиви, оценител на
интелектуална собственост, експерт по психология и педагогика, машиностроене.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер,
оценител на машини и съоръжения.
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Поля Петрова Димитрова, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения в
сферата на транспорта, селското стопанство,
трикотажната и шивашката промишленост.
Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Петър Стефанов Георгиев, автоексперт-оценител, оценка на машини и съоръжения.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
за съдебния район на Плевенския окръжен съд
и Административния съд – Плевен, за 2019 г.
Специалисти преводачи с балкански езици
Крайо Венелинов Краев, преводач от и на
гръцки език.
Наазъм Бекир Махмуд, преводач от и на
турски език.
Специалисти преводачи с европейски езици
Десислава Янушова Желязкова, преводач от
и на полски език.
Миленка Георгиева Костова, преводач от и
на английски език.
639
122. – 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 и Административния съд –
Разград, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог,
експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерткриминалист.
Иван Георгиев Атанасов, балистични и биометрични експертизи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Явор Иванов, ортопед.
Светлан Стоянов, хирург.
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Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК (генетичен)
анализ.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Диана Петрова Киселова, психиатър.
Съдебнопсихологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Емилия Стоянова Петрова, психолог.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и
контрол, икономика на туризма.
Даниел Йорданов Добрев, счетоводство и
контрол.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счетоводител; оценител на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство
и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна
отчетност, данъчно производство.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и
контрол; икономист-счетоводител, методология
на счетоводна отчетност и контрола на банковите
институти, числени методи и програмиране.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство
и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управление на строителството.
Юлиян Йорданов Стойчев, счетоводство и
контрол.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобрения върху
тях, на цели предприятия и обособени части,
недвижими имоти, машини и съоръжения, активи, инвестиционни проекти.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол.
Валерий Иванов Обретенов, икономика на
ст рои т елст во т о, финансово -счет оводна дейност, сертификат за международни счетоводни
стандарти, сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Зорница Евгениева Якимова, финанси, застрахователно дело.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Мари я Ата насова Тасева, и коном и к а на
индустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно промишлено производство, икономика,
отчетност и планиране на селското стопанство;
оценка на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
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Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Сашко Иванов Александров, икономист-организатор в строителството.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетоводни, финансови, социални.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер,
лиценз за оценка на машини, съоръжения и
недвижими имоти; сертификат за оценяване на
земеделски земи и трайни насаждения.
Горка Иванова Косева, механична технология
на дървесината, счетоводна и правна дейност
на фирмата.
Димитър Павлов Димитров, икономист по
промишлеността, ел. снабдяване на промишлено
предприятие.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и
ел. обзавеждане.
Наско Христов Асенов, машинен инженер.
Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер,
електроинженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер, хидромелиоративно строителство.
Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с
вътрешно горене, автоексперт-оценител, експертоценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно
горене.
Николай Иванов Дечков, машинен инженер,
транспортна техника и технологии.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството
ISO-9001, сертификатор на системи за управление
на качеството по стандарт ISO-9001.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Христо Димитров Василев, органична химия, технология на лекарствените, природни
органични вещества, растежни стимулатори и
регулатори, експерт на ADR превоз на опасни
товари.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и
гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
К амен Дим и т ров И лиев, п ром иш лено и
гражданско строителство, икономика на строителството.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна
техника и безопасност.
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Неделчо Василев Василев, пожарна аварийна
безопасност.
Радослав Христов Христов, пожарна аварийна
безопасност.
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна аварийна
безопасност.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
С т ефка Тодорова Тодорова, вет ери нарна
медицина.
Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженерство, полевъдство.
505
123. – 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 и Административния съд –
Русе, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи за писмени
доказателства
Николай Йорданов Москов, криминалист.
Трасологични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Съдебно-балистични експертизи
Иван Йорданов Петров, криминалист.
Дактилоскопни експертизи
Биометрични криминалистични експертизи
Николай Йорданов Москов, почеркови експертизи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен
биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
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Даниела Рафаилова Замфирова, молекулярен
биолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, микробиология
и биохимия.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Ервин Арманд Чакърян, стоматолог.
Иван Христов Стоянов, съдебномедицински
експерт.
Пламен Георгиев Димитров, съдебномедицински експерт.
Юлия Борисова Георгиева, стоматолог.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Съдебнопсихиатрична експертиза
Людмил Борисов Георгиев, психиатър.
Любка Цонева Мандева-Милчева, психиатър.
Марийка Михайлова Димитрова, психиатър.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Николина Станчева А нгелова-Барболова,
психиатър.
Росица Кръстева Церовска, психиатър.
Стела Николаева Дянкова, психиатър.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Соня Василева Трубачова-Георгиева, психиатър.
Съдебнопсихологична експертиза
Ана Йорданова Анчева, психолог.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ваня Маркова Динева, психолог в областта
на зависимостите и зависимите поведения. В
екип с д-р Станислав Иванов.
Ивелина Людмилова Механджиева, психолог.
Ивелина Любомирова Димитрова, психолог.
Марита Ангелова Минкова, психолог.
Соня Василева Каменовска, психолог.
Станислав Иванов Иванов, пси х иат ър, в
областта на зависимостите и зависимите поведения. В екип с д-р Ваня Динева.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
А делина Костова Атанасова, икономистсчетоводител.
Албена Младенова Илиева, счетоводство и
контрол.
Александър Минчев Цонев, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
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Васил Тодоров Петров, икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Калева, икономист-счетоводител.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по
строителството.
Ваня Донева Цветанова, икономист-счетоводител.
Га лина Атанасова А нгелова, икономистсчетоводител.
Георги Йорданов Неделчев, икономист-счетоводител.
Гергана Стефанова Йовчева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Десислава Сашева Мол лова, икономистсчетоводител.
Димитър Неделчев Костадинов, икономистсчетоводител.
Димитринка Стоянова Минева, аграр-икономист.
Дарина Венкова Йосифова, икономист-финансист.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Емине Сейфулова Ем у рлова, икономистконтрольор.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ирена Николова Колева, счетоводна отчетност.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Йорданка Добрева Метева, счетоводителикономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономистфинансист.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мадлена Любомирова Минчева, икономист
по счетоводство и финанси.
Мариана Димитрова Петрова, икономист.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономистсчетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Магдалена Йорданова Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Николай Станимиров Боляров, икономистсчетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Пенка Тодорова Дими т рова, икономистсчетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

Рени Ботева Крумова, икономист-счетоводител.
Рафаил Антонов Арабаджийски, икономистзастраховател обществено осигуряване.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Стефанка Илиева Копанкова, икономистсчетоводител.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефка Маргаритова Илиева, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Светла Стоянова Николаева, икономистсчетоводител.
Светлана Тодорова Христозова, икономист.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Юлия Радкова Тодорова, икономист-счетоводител.
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Порожанов, икономист-счетоводител.
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по
строителството.
Венелин Димитров Неделчев, икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Евгени Йорданов Бончев, икономист – икономика на туризма.
Елена Николаевна Постникова-Върбанова,
икономист.
Евгений Минчев Маринов, икономист-счетоводител, застраховател.
Елина Коева Венкова, маркетинг и планиране.
Жулиета Йорданова Тодорова, икономистсчетоводител.
Здравка Иванова Борисова-Андреева, икономист-счетоводител.
Ивелина Валентинова Стоянова, икономист.
Ира Иванова Александрова, икономист.
Красимир Тодоров Григоров, икономистфинансист.
Красимира Николова Мицова, икономист.
Катя Димитрова Кънчева, икономист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономистстокознание, качество и експертиза на стоките.
Любка Димова Симеонова, икономист-счетоводител.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Марийка Василева Атанасова, икономистсчетоводител.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Марисела Василева Павлова, икономистсчетоводител.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
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Магдалена Йорданова Георгиева, икономист,
счетоводство и контрол.
Недка Минчева Белева, икономист-счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Нела Пенчева Стойчева, икономист-счетоводител.
Николай Славов Николов, икономист-счетоводител.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Павлина Савова Йончина, финанси.
Пенка Тодорова Дими т рова, икономистсчетоводител.
Пенчо Ганев Пенев, икономист-счетоводител.
Румен Чиприянов Януаров, икономист.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Снежана Гецова Атанасова, икономист-счетоводител, машинен инженер.
Стефана Лазарова К ючукова, икономистсчетоводител.
Стефан Тодоров Кожухаров, икономист по
аграрно-промишлено производство.
Силвия Новкова Андреева, икономист-счетоводител.
Стефанка Тодорова Николова, икономист.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Светла Стоянова Николаева, икономистсчетоводител.
Татяна Димитрова Стефанова, икономист.
Тодор Трифонов Трифонов, икономист-застраховател.
Таня Иванова Стоянова, икономист-счетоводител.
Съдебно-стокова експертиза
Боряна Петрова Джумалийски, икономист.
Валерий Иванов Обретенов, икономист по
строителството.
Гицка Стоилова Гецова, стоковед-икономист.
Десислава Тодорова Георгиева, икономистсчетоводител.
Детелина Иванова Ачева, икономист-счетоводител.
Красимир Тодоров Григоров, икономистфинансист.
Лиляна Миткова Димитрова, икономистстокознание, качество и експертиза на стоките.
Любомир Цветков Йотов, икономист – международни икономически отношения.
Мариана Йорданова Ангелова, икономист.
Мартин Иванов Маринов, счетоводител.
Никола Михайлов Николов, икономист.
Петър Йорданов Маринов, счетоводство и
контрол.
Ралица Минчева Дионисиева, икономистфинансист.
Светла Стоянова Николаева, икономистсчетоводител.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
А лбена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
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Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Бисерка Кирилова Стефанова, строителен
инженер.
Борис Борисов Сакакушев, машинен инженер.
Васко Минков Христов, машинен инженер.
Вася Йорданова Коцева, машинен инженер.
Валери Игнатов Матеев, строителен инженер – транспортно строителство.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Гинка Илиева Филева, геодезия и земеразделяне.
Даниел Ликаса Бокана, селскостопанск и
машинен инженер.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Златина Нейчева Йорданова, архитект.
Иван Стайков Лазаров, инженер-геодезист.
Иван Гергов Пет ков, ин женер – корабен
механик.
Красимира Иванова Петкова, строителен
инженер, икономика на строителството.
Кремена Величкова Ковачева, строителен
инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, ст роителен
инженер, икономика на строителството.
Катя Любенова Хъртарска, машинен инженер.
Михаил Николаев Михайлов, машинен инженер.
Митко Аврамов Василев, машинен инженер.
Минко Калчев Червенков, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Нено Ананиев Бончев, инженер-електромеханик.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Радослав Иванов Кючуков, електроинженер.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Йорданов Радков, инженер по свързочна техника.
Стефан Тодоров Денев, електроинженер.
Симеон Христов Григоров, машинен инженер.
Стоян Гроздев Гроздев, електроинженер.
Светлин Веселинов Абаджиев, електроинженер.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
С та н и м и р Вла д и м и ров Коцев, ма ш и нен
инженер.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Тошо Йорданов Станчев, инженер.
Цветомир Бенев Върбанов, машинен инженер.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер
по компютърна техника.
Съдебна автотехническа експертиза
Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
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Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Дончо Минчев Цочев, машинен инженер.
Евгени Иванов Димитров, радиофизика и
електроника.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Живко Русинов Гелков, машинен инженер.
Йордан Димитров Колицов, машинен инженер.
Младен Богданов Младенов, машинен инженер.
Михаил Трифонов Михайлов, машинен инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Орлин Емануилов Дюлгеров, машинен инженер – технология и организация на автомобилния транспорт.
Огнян Георгиев Николаев, машинен инженер.
Петко Петков Чешмеджиев, машинен инженер.
С ви лен Ат а нас ов Ко с т а д и нов, ма ш и нен
инженер, транспортна техника и технологии.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер
по компютърна техника.
Явор Живков Гелков, инженер по транспорта,
технология и управление на транспорта.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
А лбена Стефанова Иванова-Василева, инженер-химик.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Владимир Иванов Иванов, машинен инженер.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Красимир Иванов Ениманев, ст роителен
инженер, икономика на строителството.
Мариана Цветанов Атанасова, електроинженер-технолог.
Никола Михайлов Николов, инженер.
Николай Георгиев Найденов, машинен инженер, пътнотранспортна техника.
Наталия Христова Колева, инженер-химик.
Снежана Крумова Кожухарова, инженер.
Стефан Тодоров Доневски, инженер-геодезист.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Александър Иванов Евтимов, инженер компютърни системи.
Андрей Симеонов Иванов, инженер по информационни технологии.
Георги Ивайлов Кьостебеков, инженер – комуникационна техника и технологии.
Григор Христов Александров, инженер по
електроника и автоматика.
Емилия Енчева Илиева, инженер по електроника и автоматика.
Цветелина Димитрова Георгиева, инженер
по компютърна техника.
Съдебна строителнотехническа експертиза
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, строителен инженер.
Атанас Великов Митев, строителен техник.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер, промишлено и гражданско строителство.
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Диана Великова Иванова, инженер-земеустроител.
Емилия Иванова Мицова, строителен инженер.
Илиян Станков Филев, строителен инженер.
Йордан Иванов Велизаров, строителен техник.
Красимир Иванов Ениманев, ст роителен
инженер, икономика на строителството.
Катя Ралева Павлова, строителен инженер.
Пенка Борисова Папова, архитект.
Снежа Кирилова Сотирова, икономист-осигурител.
Теодора Панайотова Карагьозова, архитект.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Атанас Василев Минчев, инженер пожарна
техника и безопасност.
Георги Петков Георгиев, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Йорданов Петров, противопожарна
техника и безопасност.
Димитър Иванов Димитров, противопожарна
техника и безопасност.
Делян Петров Кирилов, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Емил Василев Желев, противопожарна техника и безопасност.
Красимир Петков Владов, противопожарна
техника и безопасност.
Красимир Цветанов Цветанов, противопожарна техника и безопасност.
Костадин Георгиев Гешев, противопожарна
техника и безопасност.
Николай Димитров Попов, противопожарна
техника и безопасност.
Начо Начев Начев, противопожарна техника
и безопасност.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Росен Николаев Стойков, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Светлозар Петков Петков, противопожарна
техника и безопасност.
Стойчо Митков Николов, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Свилен Спасов Рачев, инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Съдебно-енергийна експертиза
Красимир Иванов Ениманев, ст роителен
инженер, икономика на строителството.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
Съдебно-зоологическа експертиза
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
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Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Съдебно-ентомологична експертиза
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Тодор Георгиев Дечев, биолог.
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
Съдебно-екологична експертиза
Цонка Георгиева Христова, инженер по горско стопанство.
Клас „Експертизи за материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Мария Георгиева Рачева, инженер-химик.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Съдебно-физическа експертиза
Капка Стефанова Антонова, инженер-физик,
ядрена техника.
Съдебна физико-химическа експертиза
Катя Енчева Енева, инженер-химик.
Ради Христов Ганев, инженер-химик.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Катерина Красимирова Маркова, ветеринарен лекар.
Съдебно-агротехническа експертиза
Желю Василев Денев, агроном.
Иван Йорданов Петров, аграрен инженер,
агроном.
Марийка Георгиева Казасова, агроном.
Наталия Михова Стоянова, инженер-мениджър, индустриален мениджмънт.
Райна Иванова Ковачева, аграрикономист.
Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк
и учител по история, археология.
Клас „Оценителни експертизи“
Ана Стефанова Маджарова-Шопова, оценител
на недвижими имоти.
Бисерка Кирилова Стефанова, оценител на
недвижими имоти.
Валери Игнатов Матеев, оценител на недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, оценител на
недвижими имоти.
Виолет ка Станкова Кулева, оцени тел на
недвижими имоти.
Гинка Илиева Филева, оценител на недвижими имоти.
Георги Йорданов Неделчев, оценител на машини и съоръжения и оценител на търговски
предприятия и вземания.
Детелина Иванова Ачева, оценител недвижими имоти.
Иван Стайков Лазаров, оценител на недвижими имоти.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк
и учител по история, археология.
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Катя Димитрова Кънчева, оценител земеделски земи.
Катя Любенова Хъртарска, оценител недвижими имоти.
Красимир Иванов Ениманев, ст роителен
инженер, икономика на строителството.
Красимира Иванова Петкова, оценител на
недвижими имоти.
Кремена Величкова Ковачева, оценител на
недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков, оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения.
Нено Ананиев Бончев, оценител на недвижими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
Снежа Кирилова Сотирова, оценител недвижими имоти.
Светослав Витков Йорданов, археолог, нумизмат.
Клас „Други съдебни експертизи“
Гарабед Саркис Саркисян, оценил благородни метали.
Иван Николов Иванов, съдебно-маркови и
оценителски експертизи.
Иво Георгиев Жейнов, специалист историк
и учител по история, археология.
Красимир Иванов Ениманев, ст роителен
инженер, икономика на строителството.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик.
Минко Калчев Червенков, делби на недвижими и земеделски земи.
Пламен Кънчев Станев, оценка на злато и
скъпоценни камъни.
Павлина Савова Йончина, оперативни програми на Европейския съюз.
Павлина Радкова Тодорова, рентгенов лаборант.
С неж а К и ри лова С о т и рова, под г о т овк а,
изработване и управление на проекти по програми на ЕС.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Русе, за 2019 г.
Кадер Хайрединова Хасанова, преводач – турски език.
Нели Димитрова Кунева, преводач – гръцки
език.
Съткъ Муталибов Ириев, преводач – турски
език.
Сафуан А И Каршоли, преводач – арабски
език.
Светлана Георгиева Сярова-Фу чед ж иева,
преводач – гръцки език.
Хюлия Сабриева Маджирова, преводач – турски език.
Цветелина Богомилова Богданова, преводач – френски и английски език.
Камелия Тошкова Иванова, преводач – френски и италиански език.
Мариета Димитрова Волф, преводач – немски език.
Георги Пламенов Петков, преводач – гръцки
език.
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Мими Рудева Русчуклиева, преводач – турски език.
Цветомир Валтер Цветанов, преводач – румънски език.
515
124. – 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 – Силистра, и Административния съд – Силистра, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Трасологични експертизи.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
Биометрични криминалистични експертизи
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Антония Димитрова Христова, хирург.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство
и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Н и кола й Г и н чев Тюфек ч иев, биох и м и к ,
микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Н и кола й Г и н чев Тюфек ч иев, биох и м и к ,
микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Н и кола й Г и н чев Тюфек ч иев, биох и м и к ,
микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
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Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност:
очни болести.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние
Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева, психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен
психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
Съдебнопсихологична експертиза
Елка Георгиева Йорданова, психолог, допълнителна квалификация – консултант по Когнитивно-поведенческа психотерапия.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебносчетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство
и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и
контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист
по търговска дейност, оценител на машини и
съоръжени я, ак т иви – дви ж имо им у щест во,
оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Сви лен Георгиев Пей чев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Ру м яна Иванова Капинчева, икономистсчетоводител.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгост ина Цанева Дру мева, специа лност – финанси, икономика и управление на
търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Дим и т рова Дим и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец иа лност – счетоводство и контрол.
Га лина Любоми рова Стойкова, специа лност – икономика и управление на кооперациите.
Ва лерий Иванов Обретенов, специа лност – икономика и управление на строител-
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ството, управление на финансово-счетоводната
дейност, сертификати за оценка на недвижими
имоти и международни счетоводни стандарти.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделск и земи и недви ж ими
имоти, маркетинг и мениджмънт.
Сви лен Георг иев Пей чев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгост ина Цанева Дру мева, специа лност – финанси, икономика и управление на
търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Ми л ка Ди м и т рова Ди м и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец и а лност – счетоводство и контрол.
Га лина Любоми рова Стойкова, спец иа лност – икономика и управление на кооперациите.
Ва лерий Иванов Обретенов, специа лност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната
дейност, сертификати за оценка на недвижими
имоти и международни счетоводни стандарти.
Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и
икономически експертизи, експерт-оценител на
ДМА и оборотни средства.
Сви лен Георг иев Пей чев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгост ина Цанева Дру мева, специа лност – финанси, икономика и управление на
търговията, вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севда лина Стефанова Иванова, специа лност – икономика и счетоводство на предприятието.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец и а лност – счетоводство и контрол.
Галина Любомирова Стойкова, специалност –
икономика и управление на кооперациите.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
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Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Динко Желев Александров, инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.
Росен Петров Иванов, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.
Живко Русинов Гелков, гл. асистент катедра
„Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.
Митко Димитров Маринов, гл. асистент, катедра „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в
катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“.
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
К раси м и р Па в лов А по с т олов, ма ш и нен
инженер.
Евгени Върбанов А врамов, технологи я и
управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Явор Тодоров Георгиев, машинен инженер –
транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на машини и съоръжения.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Зорница Борисова Калинова, инженер, специалност технология и управление на транспорта.
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Н.с. Камен Николов Богданов, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление
на европейски публични проекти.
Динко Желев Александров, инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Съдебна компютърнотехническа експертиза
Станими р Георг иев С танев, ин женер по
информатика.
На деж да Тодорова Пет рова, ин женер по
електроника и комуникации, доп. квалификация
„Иновации и креативност в управленската и
оперативна дейност на персонала в организации
от ИТ отрасъла“.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – ВиК.
Станоя Николова Ганева, технически инженер, оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова, строителен
инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделск и земи и недви ж ими
имоти, маркетинг и мениджмънт.
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Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на недвижими имоти.
Станоя Николова Ганева, технически инженер, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Вио ле т к а С т а н ков а Ку лев а , с т р ои т е лен
инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Ва лерий Иванов Обретенов, специа лност – икономика и управление на строителството, управление на финансово-счетоводната
дейност, сертификати за оценка на недвижими
имоти и международни счетоводни стандарти.
Съдебна пожаротехническа експертиза
Съдебно-енергийна експертиза
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Съдебно-ботаническа експертиза
Съдебно-зоологическа експертиза
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление
на европейски публични проекти.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Съдебно-химическа експертиза
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен
лекар.

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление
на европейски публични проекти.
Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител
на стопанско имущество.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделск и земи и недви ж ими
имоти, маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи и насажденията върху тях, оценител на
машини и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, специалист: аграрна икономика, допълнителна квалификация
„Експерт-оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения“.
Вио ле т к а С т а н ков а Ку лев а , с т р ои т е лен
инженер по промишлено и гражданско строителство, специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление
на европейски публични проекти.
Клас „Оценителни експертизи“
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – ВиК.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско
стопанство.
Евгени Върбанов А врамов, технологи я и
управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
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Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер,
охрана на труда.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление
на европейски публични проекти.
Цветанка Стойчева Стоянова, преводач – английски език.
Десислава Янушова Желязкова, преводач –
полски език.
Н.с. Камен Николов Богданов, специалност:
автоматизация на дискретното производство,
маркетинг и бизнес, специалист по възобновяема
енергия и технология в санитарните, отоплителните и климатичните предприятия, преводач на
научно-техническа литература – немски език,
роботика, робото-технически системи и ГАПС,
автотехнически експертизи, оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, оценител
на машини и съоръжения.
Мерал Неджати Мехмед, преводач – турски
и руски език.
519
125. – 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 при Окръжния и Административния съд –
Смолян, за 2019 г.
Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични експертизи на писмени доказателства и
трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични експертизи на писмени доказателства и
трасологични експертизи.
Борис Панталеев Уручев, криминалистични експерт изи на писмени доказателст ва в
РДГП – Смолян.
Стефан Ангелов Шеев, всички видове криминалистични експертизи.
Марин Бисеров Буков, всички видове криминалистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички
видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов, трасологични
и дактилоскопни експертизи.
Радомир Неделчев Профиров, трасологични
и дактилоскопни експертизи.
Величко Здравков Синапов, трасологични и
дактилоскопни експертизи.
Валентин Златев Заимов, трасологични и
дактилоскопни експертизи.
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Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични
и дактилоскопни експертизи; видеоанализ и
лицева идентификация.
Северин Христов Маринов, всички видове
криминалистични експертизи.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен
биолог със специализация микробиология.
Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология, специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен
биолог със специализация микробиология.
Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
Съдебнопсихологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология,
военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална приложна психология, психолог; детска и
юношеска психология, психология със специализация по клинична и консултативна психология;
съдебна психология.
София Ясенова Чаушева-Шкодрова, социална приложна психология, психолог; клиничен
психолог.
Веселина Валентинова Пичурова, психология.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, народностопанско планиране.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна
отчетност.
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Цветанка Ней чева Колева, счетоводст во
и контрол, к валификаци я – съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и
съоръжени я, ак тиви – дви ж имо им у щество;
професионална компетентност в областта на
ценообразу ването на недви ж имите имоти и
с т р ои т е лс т во т о; а в т о т ех н и че ск а експер т иза – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС.
С т ефк а Пе т кова Велева, сче т овод на о т четност, к ва лификаци я – съдебносчетоводен
експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебносчетоводен
експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и
консултант, квалификация – съдебносчетоводен
експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебносчетоводен
експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика
и управление на строителството, квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация – съдебносчетоводен експерт; к ва лификаци я по
международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика
и управление на социално-културните дейности;
к ва лификаци я – съдебносчетоводен експерт;
квалификация по меж дународни счетоводни
стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; к ва лификаци я – съдебносчетоводен
експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на
п ром и ш ленос т та; к ва л ифи к а ц и я – с ъдебно счетоводен експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране
и планиране на икономическата система; квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство
и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на
вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на
вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство и контрол и финанси, квалификация – експер т по фи н а нс ов о - с че т ов од н и и б а н кови
проблеми; сертификат – вът решен одитор в
публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна
отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и
контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност
„Счетоводна отчетност и контрол“.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на
машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност „Икономика и организация на труда“; квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Пе тя Си меонова Коровск а, спец иа л нос т
„Финансов мениджмънт“.
Юлия Василева Исакова, специалност „Аграрна икономика“ и квалификация – икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител,
сер т ифи кат за мен и д ж м ън т, сер т ифи кат за
управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство
и контрол, регистриран одитор – дипломиран
експерт-счетоводител – член на Института на
дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически
контрол, магистър по икономика, специалност
„Финанси“, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и
контрол, магистър по икономика, професионална
квалификация по съдебносчетоводни експертизи,
професионална квалификация по международни
счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на
строителството, к валификаци я – икономистсчетоводител, оценител на цели държавни и
общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и
контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство
и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско управление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, икономист-организатор в промишленото производство.
Георг и Тодоров Пе т ров, сче т оводс т во и
контрол.
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Росица Тодорова Щърбова-Саранда лиева,
организация на производството и управление
в промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и
контрол.
Ваня Велкова Пенчева, управление и планиране на народното стопанство.
Виктор Славчев Кузманов, международни
икономически отношения.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация „Международна търговия“; оценител на
недвижими имоти, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология
на машиностроенето, оценител на недвижими
имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Харитон Георгиев Ковачев, минен ин женер – електромеханик; оценител на машини,
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на
машини и съоръжения; квалификация – експертоценител на оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация – трансфер внедряване
на технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел.
централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични
оценки – екология; трудово законодателство;
енергетика.
Иван Огнянов Николов, електроинженер –
електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност
„Климатична, вентилационна техника и топлотехника“, специалност „Стопанско управление“
и к валификаци я – стопанск и ръководител и
мениджър.
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване
на професионална компетентност в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
Съдебна автотехническа експертиза
С та н исла в М ла денов М и н чев, ремон т и
експлоатация на автотранспортна техника, с
професионална квалификация „Надеждност и
техническа диагностика на автотранспортна
техника“.
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Георги Димитров Тонков, магистър инженер
транспортна техника и технологии, редовен
докторант „Технически науки“, професионално
направление „Машинно инженерство“ (автомобилна техника).
Съдебна строителнотехническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими
имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител
на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено
и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; квалификация – проектиране на
строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради
и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно
строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, пълна проектантска правоспособност
по геодезия, правоспособност за извършване
дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Димитър Филипов Хаджиев, среден техник
архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено
и г ра ж да нско с т рои т елс т во – конс т ру к ц и и;
оценител на недвижими имоти.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено
и гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и
гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и
архитектура – строителен техник, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехниче ско с т р ои т е лс т во – с т р ои т е лен и н женер;
специализация по организация и планиране
на инвестиционния процес; квалификация за
ограничена проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бака лов, ст роителен техник – строителство и архитектура.
Светлин Стойнев К ьоровск и, ст роителен
техник – строителство и архитектура.
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Р у м я на Пе т кова С т ефа нова, с т рои т елен
техник – геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Я к и м А лексиев Р ъ жев, с т р ои т е лен т ехник – строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник – геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен
техник  – строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Дим и т рова Драганова-Терзийска,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на
КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антон Димитров Тонев, промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Фиданова, хидротехническо
строителство.
Димитър Костадинов Божков, промишлено
и гражданско строителство – технология.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и
гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни
съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено
и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Анастас Василев Тодоров, промишлено и
гражданско строителство; лицензиран оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Недялка Иванова Бояджиева, Техникум по
строителство и архитектура; правоспособност
да извършва дейности по кадастъра.
Би лг ин А х медов Асанов, п ромиш лено и
гражданско строителство – конструкции.
Марчо Атанасов Тунев, маркшайдерство и
геодезия  – специалист геодезия и регулация.
Веселин Петков Бичоков, строителство и
архитектура, специалист геодезист.
Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Н.с. инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология
на пластмасите.
Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи (определяне и количествен анализ на наркотични и
упойващи вещества, алкохол и др. в биологични
проби и обекти).
Красимир Димитров Бечев, инженер-химик,
технология на органичния синтез и горивата;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
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Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ва лери я Б ож ков а Тодор ов а-П а м пор ов а ,
ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна медицина.
Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по
растителна защита, квалификация – оценител
на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско
стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по
горско стопанство.
Асен Недков Речников, инженер по горско
стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по
горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горския фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
Eлисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския
сектор, инженер по горско стопанство, оценител
на недвижими имоти, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Клас „Оценителни експертизи“
Оценка на недвижими имоти
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; к ва лификаци я – съдебносчетоводен
експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на
строителството, к валификаци я – икономистсчетоводител, оценител на цели държавни и
общински предприятия и оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Иванов, икономист, международни икономически отношения, специализация „Международна търговия“; оценител на
недвижими имоти, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Димо Георгиев Касабаджаков, технология
на машиностроенето, оценител на недвижими
имоти.
Харитон Георгиев Ковачев, минен ин женер – електромеханик; оценител на машини,
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Росица Христова Крушкова, промишлено и
гражданско строителство – технология; оцени-
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тел на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими
имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител
на недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено
и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата; квалификация – проектиране на
строителни конструкции при сеизмични въздействия; проектиране конструкции на сгради
и съоръжения.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими
имоти, пълна проектантска правоспособност
по геодезия, правоспособност за извършване
дейности по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти; удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Минка Христова Салагьорова, промишлено
и г ра ж да нско с т рои т елс т во – конс т ру к ц и и;
оценител на недвижими имоти.
Стефан Райчев Пътников, строителство и
архитектура – строителен техник, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Р у м я на Пе т кова С т ефа нова, с т рои т елен
техник – геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Стефка Ангелова Стойчева, строителен техник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен
техник  – строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Дим и т рова Драганова-Терзийска,
строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; включена в регистъра на
КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност; оценител на недвижими имоти.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и
гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни
съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено
и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Анастас Василев Тодоров, промишлено и
гражданско строителство; лицензиран оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Eлисавета Асенова Стойкова, стопанско управление, управление на предприятия от горския
сектор, инженер по горско стопанство, оценител
на недвижими имоти, оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
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Красимир Димитров Бечев, инженер-химик,
технология на органичния синтез и горивата;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Оценка на машини и съоръжения
Цветанка Ней чева Колева, счет оводст во
и конт рол, к ва лификаци я – съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и
съоръжени я, ак т иви – дви ж имо им у щест во;
професионална компетентност в областта на
ценообразу ването на недви ж имите имоти и
с т р ои т е лс т в о т о; а в т о т ех н и че с к а екс пер т иза – проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация на автомобилния транспорт; оценител на
машини и съоръжения; оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразуванни в търговски дружества.
Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, селското стопанство, строителството, транспорта.
Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на
машини и съоръжения; квалификация – експертоценител на оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел.
централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични
оценки – екология; трудово законодателство;
енергетика.
Оценител на земеделски земи и трайни насаждения
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически
контрол, магистър по икономика, специалност
„Финанси“, оценител на земеделски земи.
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по
растителна защита, квалификация – оценител
на земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско
стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и
земи от горски фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи
от горския фонд; експертизи и консултации по
лесовъдни дейности.
Клас „Други съдебни експертизи“
Молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
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Определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
Експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи.
626
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-1
от 23.01.2019 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-12 от 21.03.2018 г. за обект:
АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“,
участък от км 370+400 до км 372+000, подобекти: изменение на техническия проект за мост
над Сухата река при км 370+500 и подлез при
км 371+570 (ДВ, бр. 28 от 2018 г.), при условията
на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
754
4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-2
от 29.01.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-85 от 22.12.2016 г. (ДВ, бр. 2 от
2017 г.) за обект: Строеж: Рехабилитация на
железопътната линия Пловдив – Бургас, фаза
2, Етап: Рехабилитация на железопътен участък
Скутаре – Оризово, подобекти: Противопожарен
водопровод в гара Маноле; Противопожарен водопровод в гара Белозем; Шумозаглушителни и
предпазни огради при гара Маноле; Шумозаглушителни и предпазни огради при гара Белозем;
Реконструкция на водостоци при км 30+191 и
км 31+914; Пешеходна пасарелка при км 32+559,82,
подходни пътища и навеси към тях; Усилване на
стълб № 31-9 на контактната мрежа; Укрепване
на жп откоси от км 42+215 до км 42+679 и от
км 42+358,50 до км 42+550,50, при условията на
чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
755
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5. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-3 от 4.02.2019 г. за обект: Изграждане на
стационарни контролни единици на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на
база време за леки автомобили с обща технически
допустима максимална маса до 3,5 т (електронна
винетка) с 20 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища,
държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
912
17. – 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 № С180022-091-0000883/29.11.2018 г. по изпълнително дело № 22090006841/2009 г. по описа
на ТД на НАП – София, възлага на „Криейтив
трейд“ – ЕООД, ЕИК 203787046, седалище и адрес на управление – София, ул. Позитано № 34,
ет. 2, представлявано от Веселин Димитров Бекяров, следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 02659.2193.1019 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен
адрес: Банкя, ул. Трапезица № 2, с площ по
нотариален акт 2950 кв. м, а по кадастрална
скица 2619 кв. м, с начин на трайно ползване – за
санаториум/балнеосанаториум/профилакториум,
заедно с построената върху него масивна сграда
с идентификатор 02659.2193.1019.1, със застроена
площ 580 кв. м по нотариален акт и 552 кв. м по
кадастрална скица, състояща се от мазе и четири
надземни етажа, с предназначение – курортна/
туристическа сграда, с граници за поземления
имот – имоти с кадастрални идентификатори:
02659.2193.485; 02659.2193.463; 02659.2193.3086;
02659.2193.462; 02659.2193.461; 02659.2193.3087;
02659.2193.495.
811
23. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че на
основание чл. 253 и чл. 248, ал. 12 от ДОПК с постановление № С190022-091-0000026/21.01.2019 г.
възлага на „Капитал груп“ – ООД, ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 110545202, адрес за кореспонденция – Троян, ул. Христо Смирненски № 42,
вх. А, адрес по чл. 8 от ДОПК – Троян, ул. Христо Смирненски № 42, вх. А, представлявано от
Радослав Анастасов Чолаков, следния недвижим
имот: търговски обект (магазин) на партерния
етаж с площ 192,15 кв. м заедно с 21,37 % ид.
части от общите части на сградата – масивна стоманенобетонна кооперация – жилищен блок на 3
жил. етажа, площ 192,15 кв. м, подробно описани
в АДС № 3390/2.06.1974 г., при съседи: над магазина – 1-ви жилищен етаж, под магазина – избени
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помещения, построен в парцел УПИ XIV – за общо
жилищно строителство, в квартал 83 по плана
на гр. Долна Оряховица, ул. Георги Измирлиев
№ 8, намиращ се в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с
граници недвижим имот, намиращ се в Долна
Оряховица, представляващ магазин на партерен
етаж на жилищен блок на три етажа, построен в
парцел, кв. 83 по плана на гр. Долна Оряховица.
1/1 (една/една) идеални части, собственост на:
идеални части от „Бронз“ – ЕООД. Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупената вещ. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението. Данъкът
за придобиване на правото на собственост върху
моторното превозно средство/имота е внесен от
купувача „Капитал груп“ – ООД, с квитанция/
платежно нареждане, серия 20190116029970033135
от 16.01.2019 г.
832
7. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична  
длъжност главен асистент за цивилен служител в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, за преподаване на
учебните дисциплини: „Теория на управлението“,
„Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи
и системи“, „Архитектури и средства за описание на комуникационните и информационните
системи в сигурността и отбраната“ и „Методи
и модели за изследване на комуникационните
и информационните системи“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ СИ29-РД03-9 от 10.01.2019 г. на началника на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел.: 02-92-26-512, 02-92-26-675.
820
416. – Лесотехническият университет – София, на основание РМС № 341 от 21.05.2018 г.
преобявява 1 редовна докторантура по научна
специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“, професионално направление
3.7. Администрация и управление, със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка
на заявлението може да бъде изтеглена от сайта
на университета – https://ltu.bg; автобиография
с актуална снимка; нотариално заверени копия
на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и
диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ (за дипломи, издадени от ЛТУ, не
се изисква нотариална заверка); допустими са
и други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в научната област; удостоверение за
признато висше образование (ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище); списък
на публикациите (ако има такива); медицинско

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

свидетелство; удостоверение от психодиспансер;
свидетелство за съдимост; документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(60 лв.), два самоадресирани плика. Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент
Охридски № 10, тел. 02 868 86 32.
772
89. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: доцент:
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по специалност „Хирургия“ – 0,5
щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Обща и оперативна хирургия“;
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ – 0,5 щатна длъжност за
нуждите на факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Физиотерапия, рехабилитация,
морелечение и професионални заболявания“, УС
„Морелечение, физиотерапия и рехабилитация“ и
Клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ към УМБАЛ „Св. Марина“; главен асистент: в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Фармакология“ – един
за  нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра
„Фармакология и клинична фармакология и терапия“; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по специалност „Пневмология и
фтизиатрия“ – 0,5 щатна длъжност за  нуждите на
Факултет „Медицина“, Първа катедра по вътрешни
болести, УС по белодробни болести и алергология
и  Клиника по пневмология и фтизиатрия към
УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Кардиология“ – 0,5 щатна
длъжност за  нуждите на Факултет „Медицина“,
Първа катедра по вътрешни болести, УС по
кардиология и  Клиника по кардиохирургия към
УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Очни болести“ – 0,5 щатна
длъжност за  нуждите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Очни болести и зрителни науки“; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по специа лност „Вирусологи я“ –
0,5 щатна длъжност за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Микробиология и вирусология“
и   Лаборатория по вирусология към УМБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Хирургия“ – 0,5 щатна длъжност
за  нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра
„Хирургически болести“, УС „Коремна хирургия“  
и Втора клиника по хирургия към УМБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висшето
образование 4. Природни нау к и, математи-
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ка и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по специалност
„Медицинска биология“ – един за нуждите на
Фак ултет „Фармаци я“, Катедра „Биологи я“;
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по специалност „Медицина на
бедствените ситуации“ – един за   нуждите на
Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра
„Медицина на бедствените ситуации и морска
медицина“; област на висшето образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, по специалност „Физиология на животните
и човека“ – един за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Физиология и патофизиология“,
УС „Физиология“; област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Хематология“ – 0,5 щатна длъжност за нуждите на
Факултет „Медицина“, Втора катедра по вътрешни
болести и Клиника по клинична хематология към
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и документи – в
Медицинския университет – Варна, ул. Марин
Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3,
стая 318, тел.: 052/677-055 и 052/677-084.
823
49. – Медицинският университет – Плевен,
обявява въз основа на Решение № 341 от 21.05.2018 г.
на Министерския съвет докторантури за учебната
2018/2019 г. по следните специалности:
(преразпределени)
Ши- Области на висше образовафър ние, професионални направления и докторски програми
7.

Форми на
обучение
резадовна дочна

Здравеопазване и спорт

7.1. Медицина
Обща хирургия

1

Урология
Неврология

1
-

1

Общо:
1
2
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие от
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина
или уверение за успешно положени държавни
изпити; 4. апликационен формуляр; 5. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 6. документ за
платена такса за изпит по специалност и изпит
по западен език; 7. декларация за обработка на
лични данни; 8. две снимки. Срок за подаване на
документи за участие в конкурсите за докторант у ра в Медицинск и я у ниверситет – Плевен – 2 месеца считано от датата на обнародване
в „Държавен вестник“. Приемът на документи
се извършва в Медицинския университет – Плевен, ул. К л. Ох ри дск и № 1, ет. 2, ста я 247,
тел. 064/ 884-103.
827
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3. – А г р ар н и я т у н и в е р с и т е т – П л о вд и в ,
обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент във: област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление“ – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ – един;
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност
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„Говедовъдство и биволовъдство“ – един; област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Декоративни растени я“ – един, всичк и със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 032/654 274.
735
1. – Шу менск и я т у н и верси т е т „ Еп ископ
Константин Преславски“ преобявява следните
докторантури за учебната 2018/2019 г. със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:

Докторантура

Форма на обучение Брой

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.
Педагогически науки

задочна

1

Док торска п рог рама Пред у чи лищна педагогика от професиона лно
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,
област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше
образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на
висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен
английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история) от професионално направление 2.2. История и археология, област
на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Археология (Праистория и античност) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Археология (Антична археология) от професионално
направление 2.2. История и археология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Медицинска физика от професионално направление
4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

редовна

1

Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

редовна

1

Докторска програма Геометрия и топология от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

задочна

1

Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика

задочна

2
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Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област
на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката от професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Инженерна логистика от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

редовна
задочна

1
1

Докторска прог рама Организационна сиг у рност от професиона лно
направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование
9. Сигурност и отбрана

задочна

2

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115,
корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830
495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
828
162. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент
в професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия по научните специалности „Строителни конструкции (Стоманобетонни
конструкции)“ – един, и „Технология и механизация на строителното производство“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска № 175, тел. 80 29 160.
749
1. – Институтът за литература към БАН – София, обявява два конкурса в професионално
направление 2.1. Филология: един за професор
по научна специалност „Българска литература
(Стара българска литература)“ и един за главен асистент по научна специалност „Теория
и история на литературата“ – двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 7,
ст. 704, тел. 02/971-70-56.
824
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
на територията на гр. София – подземна кабелна
линия – средно напрежение, с трасе в имот с
идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на
съоръжение – нов ТП – 20 kV за обект „Шоурум
и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър“ на „Мото – Пфое“ – ЕООД, разположен в
поземлен имот с идентификатор 68134.8592.182,
м. Могилите, кв. Враждебна, който е изложен в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
778

6. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на водопроводно отклонение за НИ № 500.570 по ПНИ на
местност Старите лозя, землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, с териториален обхват: НИ
№ 500.543 – селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково, и
НИ № 500.570 – земеделска земя с НТП лозови
насаждения (нетерасирани), собственост на Диана Иванова Георгиева. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
ст. 6. Приемен ден на техническата служба е
всеки вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. 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 кмета на община Аксаково.
744
1. – Община гр. Бобов дол, област К юстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
обявява на всички заинтересувани лица, че
са изработени помощен план (ПП) и план
на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Шатрово, община
Бобов дол, приети с протокол № РД-18-188 от
13.11.2018 г. на комисия, назначена със Заповед
№ ДС-20-301 от 12.11.2018 г. на областния управител на област Кюстендил, изработени от „Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно договор
№ АС-12-19 от 16.07.2018 г. с възложител областния управител на област Кюстендил. Плановете
и придружаващата ги документация се намират
в сградата на Община Бобов дол, стая № 106. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
813
2. – Община гр. Бобов дол, област К юстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
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обявява на всички заинтересувани лица. че
са изработени помощен п лан (ПП) и п лан
на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Бабинска река,
община Бобов дол, приети с протокол № РД-18186 от 13.11.2018 г. на комисия, назначена със
Заповед № ДС-20-301 от 12.11.2018 г. на областния
управител на област Кюстендил, изработени
от „Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно
договор № АС-12-19 от 16.07.2018 г. с възложител областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация
се намират в сградата на Община Бобов дол,
стая № 106. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на общината.
814
3. – Община гр. Бобов дол, област К юстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
обявява на всички заинтересувани лица, че
са изработени помощен п лан (ПП) и п лан
на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Голема Фуча,
община Бобов дол, приети с протокол № РД18-183 от 13.11.2018 г. на комисия, назначена със
Заповед № ДС-20-301 от 12.11.2018 г. на областния
управител на област Кюстендил, изработени
от „Геомера М+Р“ – ЕООД, София, съгласно
договор № АС-12-19 от 16.07.2018 г. с възложител областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Бобов
дол, стая № 106. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.
815
2. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на външно ел. захранване – подземна кабелна
линия 1 kV за помпена станция, от ТП № 2
в кв. 18 по плана на с. Стрелци до ПИ № 081018,
местност Горен данлък, землище с. Стрелци,
ЕКАТТЕ 69818, община Брезово, област Пловдив.
Трасето започва от крайната северна регулация
на с. Стрелци, преминава през ПИ № 000375,
НТП: местен път, през ПИ № 081021, НТП:
селскостопански път, и достига до имота за
електроснабдяване ПИ № 081018. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Брезово, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
801
1. – Община гр. Бяла, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че на
основание Решение № 46-231 по протокол № 46
от 22.02.2018 г. на Общинския съвет – гр. Бяла,
област Варна, е изработен проект за подробен
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устройствен план – парцеларен план за подземна
оптична мрежа за електронни съобщения на
територията на община Бяла, област Варна.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план е изложен в сградата на общината и в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131, ал. 1 на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация – гр. Бяла.
782
3. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Канализация и външен канализационен колектор“, в с. Беляковец,
община Велико Търново – на етапи, разположен
в обхвата на имоти извън урбанизираната територия на с. Беляковец и гр. Велико Търново – ПИ № 03798.21.197 – местен път на Община
Вел и ко Търново, ПИ № 03798.22.197 – мест ен п ът н а Общ и н а В е л и ко Т ърново, П И
№ 03798.65.197 – местен път на Община Велико
Търново, и ПИ № 10447.33.60 – местен път на
Община Велико Търново, част от клон 34, част
от дъждовен клон 1 и част от дъждовен клон
2 в ПИ № 03788.89.308 – пасище на Община
Велико Търново, и авариен изпускател в ПИ
№ 03798.23.345 – пасище на община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
802
4. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че са изработени помощни планове на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на територията на община
Перник в местностите: с. Радуй – Зад Шамака,
При селото, Наметни дол, Скубаница, Камен
дол, Шамак, Раздолци, Гробищата, Средни рид,
с. Расник – Криво падине, Калачица и Шаварна
бара, приети с протокол № 3 от 14.12.2018 г.
на комисия, назначена със Заповед № РР-16 от
7.12.2018 г. на областния управител на област с
административен център Перник. Помощните
планове се намират в сградата на общинската
администрация – Перник, пл. Св. Иван Рилски
№ 1А. За справка: ет. 12, стая № 8. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващите ги документации
до кмета на община Перник.
704
86. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект:
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„Разпределителен полиетиленов газопровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
56126.19.53 по КККР на гр. Петрич“, местност
Бухото – Поляните, землище гр. Петрич. Трасето
и сервитутите са предвидени да преминат през
имоти с идентификатори 56126.19.37, 56126.19.51
и 56126.19.54 по КККР на гр. Петрич, подробно описани в приложен съгласуван регистър
на засегнатите имоти, неразделна част към
ПУП – ПП за обект: „Разпределителен полиетиленов газопровод за захранване на поземлен
имот с идентификатор 56126.19.53 по К К К Р
на гр. Петрич“, местност Бухото – Поляните,
землище гр. Петрич. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация – Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в
едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
745
194 . – Общ и н а С т р а л д ж а н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на електропровод 20 kV
за захранване на КС „Лозенец“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проекта в отдел
„ТСУЕП“ на община Стралджа и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
803
1. – Община гр. Трън, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план в обхвата на кв. 4, 5 и 9 по
отменен регулационен план от 1990 г., с. Врабча,
община Трън, област Перник. Проектът е изработен на базата на изменения кадастрален план
за същия район. Новопроектираните урегулирани
поземлени имоти са, както следва: УПИ I-164,
УПИ II-163, УПИ III-34 в кв. 4, УПИ I-35, УПИ
II-36, УПИ III-165, УПИ IV-37, УПИ V-159, УПИ
VI-160, УПИ VII-161, УПИ VIII-162, УПИ IX-158
в кв. 5, УПИ I-33, УПИ II-166, УПИ III-32, УПИ
IV-31, УПИ V-30, УПИ VI-29 в кв. 9 и УПИ III за
общ. дом в кв. 10, с. Врабча. Проектират се нови
улици с осови точки 42-43-44-45, 46-47-48-50,
52-53-54-55-26, 56-57, 42-51-52-58-59-60. Проектът
е на разположение в стая № 18 на общината и
може да бъде разгледан всеки работен ден от
8,30 до 17 ч. Заинтересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
804
1. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – отливен канал на
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Преливник 1, в ПИ 81414.1.368, ПИ 81414.40.541 и
ПИ 81414.40.542 по КККР на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора“. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1, в сградата на
Община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
805
2. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
за обект: „Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Чирпан – Главен колектор
IIIa в участъка от РШ 100 до РШ 105, в ПИ
81414.147.363, ПИ 81414.147.171, ПИ 81414.147.172 и
ПИ 81414.147.173 по КККР на гр. Чирпан, община
Чирпан, област Стара Загора“. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 4, ет. 1, в сградата на
Община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
806
190. – Община с. Макреш, област Видин,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Модернизация на път I-1 (Е79)
„Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1)≡58+128,47 (к и ломет ра ж по п роек т). На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на община
Макреш и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
771

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата за условията
и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински
жилища в община Камено, приета с решение
на Общинския съвет – гр. Камено, по т. 3, протокол № 8 от 22.04.2008 г., в цялост, както и на
самостоятелно основание срещу чл. 9, чл. 15,
ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 6 и чл. 19, ал. 2 в частта
„... гражданите заплащат режийни разноски в
размер 0,5 на сто от стойността на имота“ от
същата наредба. По оспорването е образувано
адм. дело № 83/2019 г.
829
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило
оспорване от „Био К лима“ – ЕООД, с ЕИК
102887331, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 132, вх. А, ет. 3,
представлявано от Стела Маринова Маринова,  
на Решение № 43-8 от 26.06.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект за
изменение на   ПУП – ПРЗ за УПИ   ІХ-690 и
УПИ ХІІ-690 в кв. 18 по плана на ж.к. Лазур,
Бургас, с което УПИ ІХ-690, отреден за „жилищно строителство и КОО“, и УПИ-690, отреден
за „учебен център“, се обединяват в един общ
УПИ ІХ с ново функционално предназначение
„за детска градина“, с предвидено ново застрояване и установени показатели за застрояване.
Графичната част на проекта е обявена за неразделна част от заповедта. По оспорването е
образувано адм.д. № 2609/2018 г. по описа на
съда. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството в
едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление по чл. 218, ал. 2 от ЗУТ до съда.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.04.2019 г. от 13,30 ч.
876
Административният съд – Варна, ХІV състав,
по адм. д. № 131/2019 г. на основание чл. 188
във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че с
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, са оспорени разпоредбите на чл. 27,
ал. 1, чл. 28, ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета от Общинския съвет – с.
Ветрино, с Решение № 346 по протокол № 17
от 28.04.2005 г., изменена с Решение № 600 по
протокол № 43 от 21.12.2006 г., Решение № 670 по
протокол № 49 от 29.06.2007 г. и Решение № 288
по протокол № 16 от 28.10.2008 г. Съдът указва,
че съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК 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.
767
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 32/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, против чл. 25, ал. 2, 3 и 5 от
Наредбата за изграждане  и опазване на озеленените площи и растителността на територията
на община Брусарци, приета с Решение № 68 от
протокол № 12 от 11.08.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжната проку рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и
служебно конституирана страна –  Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 32/2019 г. е насрочено за 29.03.2019 г. от 10 ч.
874
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, против чл. 49,
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т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Пазарджик, приета
с Решение № 28 от 21.02.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, взето с протокол № 2.
По протеста е образувано административно дело
№ 1 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено за разглеждане
на 13.02.2019 г. от 9,45 ч.
790
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл.181, ал.1 от АПК, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу текстовете в разпоредбата на чл. 5,
ал. 2, т. 1 в глава втора, раздел I „Условия и
ред за установяване на жилищни нужди и картотекиране“ в частта относно „български“ и
разпоредбата на чл. 44 в глава седма „Наемни
и продажни цени“ в частта относно „режийни
разноски в размер 2%“ от Наредбата за реда
и условията за управление и разпореждане с
общински жилища на територията на община
Трън, област Перник, приета с Решение № 58
от 18.06.2008 г. на Общинския съвет – гр. Трън.
Образувано е административно дело № 13/2019 г.
по описа на Административният съд – Перник.
791
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 3511 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
VІІ състав, по жалба от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ срещу
нормата на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Пловдив.
768
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Разград, с искане
да бъдат отменени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 7, ал. 4 и чл. 83, ал. 2 от
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред
в населените места на община Исперих, приета
с Решение № 114 от 1.12.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Исперих, по който е образувано адм.д.
№ 14/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Разград, насрочено за 19.02.2019 г. от 10 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
736
А дминистративният съд – Сливен, административно отделение, призовава Веселина
Димитрова Константинова с последен адрес
Сливен, ул. Московска № 31, сега с неизвестен
адрес, Веселина Николаева Гяурова с последен
адрес Бургас, ул. Св. Климент Охридски № 59,
ап. 7, сега с неизвестен а дрес, Светломира
Стефанова Колева с последен адрес Сливен,
ул. Алтънлъ Стоян Войвода № 33, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 11.03.2019 г. в
11 ч. като заинтересовани страни по адм. дело
№ 329/2018 г., заведено от Георги Т. Бозуков,
Севда Д. Шишманова, Екатерина И. Димитрова,
Катя Й. Няголова, Маринка Д. Петрова, Марин
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Г. Бозуков. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
831
Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба вх. № РНИ18-ГР94-1078/31.01.2018 г.
на Велимир Велков Йотов срещу Решение № 360
от 14.06.2018 г. на Столичния общински съвет
(СОС) в частта относно ПР, ПЗ и план-схеми
на мрежите и съоръженията на инженерната
инфраструктура, касаещи УПИ ХІІІ – „За ЖС
и озеленяване“, кв. 6, с. Локорско, район „Нови
Искър“ – СО (отреден за ПИ с идентификатор
по КККР № 44224.5773.167), по което е образувано адм. дело № 11596/2018 г. по описа на
Административния съд – София-град, насрочено
за 20.03.2019 г. от 14 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат заявления за конституиране
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 218, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
830
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба на Стефан Стойнев Бонев
срещу  Решение № 544 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет в частта относно ПРЗ
на УПИ ІІ – „За озеленяване и режим на Тго“,
от кв. 8а, обнародвано в ДВ, бр. 71 от 2018 г.,
по което е образувано адм. дело № 13020/2018 г.
по описа на Административния съд – Софияград. Заинтересованите лица могат да подадат
заявления за конституиране като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“, като подадат заявление до
съда по реда и със съдържанието по   чл. 218,
ал. 5 от ЗУТ.
875
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 от ЗУТ, че е образувано административно дело № 12314/2018 г. по описа на съда
по жалба срещу Решение № 605 от 26.07.2018 г.
на Столичния общински съвет, обнародвано в
неофициалния раздел на „Държавен вестник“,
брой 75 от 11.09.2018 г. Заинтересованите лица
имат право да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“, като подадат заявления до съда
със съдържание съгласно посоченото в чл. 218,
ал. 5 и 6 от ЗУТ.
792
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 102/2019 г. по описа на АССO, което ще бъде
разгледано в открито съдебно заседание на
10.04.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
срещу чл. 33, ал. 1, т. 3 и чл. 45, ал. 3 в частта
„…2 % режийни разноски по сметка на Общината“ от Наредбата от 26.01.2006 г. за реда и
условията за установяване на жилищни нужди
за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община
Годеч, приета от Общинския съвет – гр. Годеч.
737
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Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм. д.
№ 135/2019 г. по оп иса на с ъда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 10.04.2019 г. от 10 ч., по което предмет на
оспорване е Наредбата за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища,
приета от Общинския съвет – гр. Долна баня, с
Решение № 160 по протокол № 9 от 9.10.2008 г.,
алтернативно – против чл. 12, ал. 2, чл. 23, ал. 1,
т. 1 и чл. 26, ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета от Общинския съвет – гр.
Долна Баня, с Решение № 160 по протокол № 9
от 9.10.2008 г.
769
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 128/2019 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 15.05.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано по протест на Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за общинските
ж и лища, п риета о т Общ инск и я съвет – г р.
Пирдоп, с Решение № 22 по протокол № 4 от
28.03.2013 г., алтернативно – против чл. 7, ал. 1,
т. 8 в частта є „български гражданин“ и чл. 26,
ал. 2 от наредбата в частта є „застрашени са
от самосрутване“.
793
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 във връзка
с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане
на кучета – домашни любимци, и овладяване
на популацията на безстопанствените кучета
на територията на община Гурково, приета с
Решение № 485 от 25.10.2018 г. на Общинския
съвет – г р. Гу рково, по който е образу вано
адм. д. № 19/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.03.2019 г. от 10,30 ч.
794
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от  Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
е оспорена разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в
община Казанлък, изм. и доп. с Решение № 905
от 29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък, по което е образувано адм. д. № 25/2019 г.
по описа на А дминистративния съд – Стара
Загора, насрочено за 7.03.2019 г. от 11 ч.
840
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прок у рат у ра – Хасково, срещ у чл. 40, а л. 5,
чл. 23, ал. 7 и чл. 54 в частта „или от определени
от него лица“ от Наредба № 7 за условията и
реда за управление и разпореждане с общинския
жилищен фонд на община Свиленград, по който
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е образувано адм. д. № 2/2019 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 6.03.2019 г. от 10 ч.
770
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. 46, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за изграждане
и опазване на зелената система на територията
на община Никола Козлево, приета с Решение
№ 89 по протокол № 8 от 29.07.2008 г. на Общинския съвет – с. Никола Козлево. Въз основа
на протеста е образувано адм. дело № 45/2019 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 11.03.2019 г. от 10 ч.
763
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. 56, ал. 3 и чл. 57, ал. 2, т. 2 и 3 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Смядово.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 51/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Шумен.
826
А дминистративни ят 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 разпоредбата на чл. 40 от Наредбата за изграждане и
опазване на зелената система на територията на
община Тополовград, приета с Решение № 68 от
30.04.2008 г. на Общинския съвет – Тополовград,
по което е образувано адм. дело № 30/2019 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 21.03.2019 г. от 9,30 ч.
795
Р усенск и я т ра йонен с ъд, Х І г р. с ъ с т а в,
съобщава на Олена Викторивна Матюшевска,
родена на 30.11.1983 г. в гр. Мурманск, Русия,
гражданин на република Украйна, с неизвестен
адрес, че в Районния съд – Русе, е образувано
гр.д. № 7806/2018 г., заведено от Михаил Хараламбиев Иванов, по иск за развод, като в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
съда, ул. Александровска № 57, в качеството на
ответник, за да получи препис от исковата молба,
приложените към нея писмени доказателства и
разпореждане по чл. 131 от ГПК.
818
Русенският районен съд, гражданска колегия,
VІІ състав, призовава Шефит Фетаи Добрев с
адрес Република Македония, с. Желино, област
Тетово, ул. 101 БР ББ, да се яви в районния
съд – Русе, ул. Александровска № 57, за получаване на препис от искова молба и приложенията
към нея по гр. дело № 7172/2018 г., заведено от
Виктория Пенева Добрева, за развод, или да
посочи съдебен адрес, на който да му бъдат
връчвани съдебните книжа.
819
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 92 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Сенди Джийм Колев-Спиърс, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Ре-
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публика България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея и
разпореждане по гр. дело № 80725/2018 г. по
описа на съда, заведено от Красимир Нейков
Колев от гр. София, иск с правно основание
чл. 21 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще назначи особен представител на основание
чл. 48 от ГПК.
817
Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав,
по гр.д. № 42276/2018 във връзка с образувано производство за издаване на европейско
у до с т ов е р ен ие з а н ас лед н и ц и. С Решен ие
№ 7830 от 10.01.2019 г. се издава европейско
удостоверение за наследство по заявление за
издаване на европейско удостоверение за наследство, депозирано от Асен Иванов Иванов
с вх. № 2018299/26.06.2018 г. за удостоверяване
на качеството му на наследник по силата на
закона – син на Детелина Асенова Стамболова-Иванова, българска гражданка, починала на
15.10.2016 г. във Франция, Страсбург, с обичайно
местопребиваване в Република България, с адрес
към настъпването на смъртта – София, което
качество на наследник по закон е придобито
заедно с Ана Иванова Генчева – дъщеря на починалата Детелина Асенова Стамболова-Иванова,
при квоти в наследството, оставено от Детелина
Асенова Стамболова-Иванова: ½ идеална част
за Асен Иванов Иванов и ½ идеална част за
Ана Иванова Генчева.
796
Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, по
гр.д. № 49635/2018 във връзка с образувано производство за издаване на европейско удостоверение
за наследници. С Решение № 7767/10.01.2019 г. се
издава европейско удостоверение за наследство
по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство, депозирано от Мартина
Любомирова Бянов с вх. № 2021330/26.07.2018 г.
за удостоверяване на качеството є на наследник по силата на закона – дъщеря на Илияна
Димит рова Фильова, българска г ра ж данка,
починала на 11.07.2016 г. в София, с адрес към
наст ъпването на смърт та – Софи я, което є
качество на наследник по закон е придобито
заедно с Любомир Павлов Фильов – преживял
съпруг на починалата Илияна Фильова, Даниела
Любомирова Фильова – дъщеря на починалата
Илияна Фильова, при квоти в наследството, оставено от Илияна Фильова: 1/3 идеална част за
Мартина Любомирова Бянов; 1/3 идеална част
за Любомир Павлов Фильов и 1/3 идеална част
за Даниела Любомирова Фильова.
797
Старозагорският районен съд, ІV граждански
състав, съобщава на ответника Мая Радивойев,
родена на 3.06.1981 г., за заведеното гр.д. № 3643
по описа за 2018 г. на Старозагорския районен
съд от ищеца Димитър Данчев Петков за родителски права – правно основание чл. 127, ал. 2
и чл. 143, ал. 1 и 2 СК, че следва да се яви в
канцеларията на Старозагорския районен съд в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да є бъде връчен препис от исковата
молба ведно с приложенията към нея, подадена
от Димитър Данчев Петков, с която е предявен
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иск по чл. 127, ал. 2 СК, като в случай че не се
яви, ще є бъде назначен особен представител
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
760
Добричкият окръжен съд, гражданско отде лен ие, у ведом я ва , че е о бра з у ва но г р.д.
№ 468/2018 г. със страни: ищец – Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 129010997, с адрес за призоваване:
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, и
ответници – Димитър Иванов Стоянов и Донка Петрова Стоянова, двамата от гр. Добрич,
ул. Балкан № 12, с искане по чл. 74, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) за отнемане от двамата ответници в полза на държавата на имущество
на обща стойност 603 613,82 лв., както следва:
От Димитър Иванов Стоянов:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 25 % от капитала на „Диамант Мел“ – ООД, ЕИК 201337218, регистрирано в търговския регистър на 16.11.2010 г., със
седалище и адрес на управление: Варна, ул. Хан
Маламир № 39, ет. 2, ап. 2.
– Сумата в размер 4000 лв., представляваща
равностойността на 20 % от капитала на „Еко
ресурс Енерджи“ – АД, ЕИК 200607333, регистрирано в търговския регистър на 13.02.2009 г.,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 1, вх. Б, ет. 5, ап. 19.
– Сумата в размер 2420 лв., представляваща
касова вноска от титуляря по банкова сметка
в левове № ВG 76 ВРВI 7943 1074 6606 02 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Димитър
Иванов Стоянов.
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
превод от трето лице по банкова сметка в левове
№ ВG 76 ВРВI 7943 1074 6606 02 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Димитър Иванов
Стоянов.
– Сумата в размер 50 лв., представляваща
касова вноска от титуляря по спестовна сметка
в левове № ВG 66 СЕСВ 9790 40D8 4107 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Димитър Иванов Стоянов.
– Сумата в размер 325 216,56 лв., представляваща преводи от трети лица по банкова сметка
№ ВG 47 ІАВG 74951000663500 в „Интернешънъл
асет Банк“ – АД, с титуляр Димитър Иванов
Стоянов.
– Сумата в размер 28 000 лв., представляваща
касова вноска от титуляря по банкова сметка в
левове № ВG 41 РIRВ 7180 1603 6463 59 в „Банка
Пиреос България“ – АД, с титуляр Димитър
Иванов Стоянов.
От Димитър Иванов Стоянов и Донка Петрова
Стоянова:
– Недвижим имот, намиращ се в гр. Добрич, ул. Балкан № 12, представляващ: дворно
място 300 кв. м с кадастрален идентификатор
№ 72624.615.3520, пристройка към сграда с кадастрален идентификатор с площ 18,36 кв. м
по разрешение за строеж № 329/17.10.2011 г. и
надстройка над сграда с кадастрален идентификатор с площ 118,44 кв. м по разрешение за
строеж № 329/17.10.2011 г.
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 72624.902.38 с площ 805 кв. м по скица на
АГКК – СГКК – гр. Добрич, а по нотариален
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акт с площ 850 кв. м, намиращ се в гр. Добрич,
местност Гаази Баба, с трайно предназначение
на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „лозе“, със стар идентификатор
пл. № 381, при съседни поземлени имоти с
идентификатори № 72624.902.39, 72624.902.400,
72624.902.37, 2624.902.36,  72624.902.35, 72624.902.34,
72624.902.33, ведно с всички подобрения и приращения в имота.
– Полуремарке марка „Беналу“, модел „ЕТ
32 П 38 А“, peг. № ТХ 8361 ЕХ, рама № 290473,
дата на първа регистрация 18.03.2003 г.
От Донка Петрова Стоянова:
– Сумата в размер 6250 лв., представляваща
равностойността на 5000 дружествени дяла от
„Конкортгруп България“ – АД, ЕИК 202333920,
учредено на 12.11.2012 г., регистрирано в търговския регистър на 27.11.2012 г., със седалище и
адрес на управление с. Герман, община Столична, област София, ул. Патриарх Герман № 96А.
– Сумата в размер 2530 лв., представляваща
вноски на каса през 2009 г. и 2011 г. от титуляря
по депозитна сметка в левове № BG 77 СЕСВ
9790 2028 9283 00 в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Донка Петрова Стоянова.
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
вноска на каса през 2009 г. от титуляря по разплащателна сметка в левове № BG 25 СЕСВ
9790 1028 9283 00 в „Централна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Донка Петрова Стоянова.
– Сумата в общ размер 8905 лв., представляваща касови вноски през 2011 г. и през 2012 г.
от титуляря по спестовен влог № 19856604 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Донка Петрова
Стоянова.
От Димитър Иванов Стоянов:
– Сумата в размер 3986,64 лв., представляваща предоставен заем от Димитър Иванов
Стоянов на „Стрелец ДС“ – ЕООД, през 2009 г.
– Сумата в размер 1075,62 лв., представляваща
предоставен заем от Димитър Иванов Стоянов
на „Агроком В. Търново“ – ЕООД, през 2011 г.
От Димитър Иванов Стоянов и Донка Петрова
Стоянова:
– Сумата в размер 82 840 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на следните недвижими имоти:
a) нива (земеделска земя) с площ 24,999 дка,
трета категория, намираща се в землището на
с. Плачи дол, община Добричка, ЕК АТТЕ 56695,
съставляваща имот № 37010, включена в парцел
10 от масив 37, при граници и съседи имотите:
№ 000070, 037009, 037002, 000068, 000071, имот
образуван от имот № 037001;
б) нива (земеделска земя) с площ 3,500 дка,
трета категория, намираща се в землището
на с. Плачи дол, община Добричка, ЕК АТТЕ
56695, местност Гол. могила, съставл яваща
имот № 23063, включена в парцел 63 от масив
23, при граници и съседи имотите: № 023062,
023058, 023064, 023071, имот, образуван от имот
№ 023005, като за имота има право на преминаване през имоти № 023060, 023061, 023062 и
право на преминаване за имот № 023064;
в) нива (земеделска земя) с площ 5 дка,
трета категория, намираща се в землището
на с. Плачи дол, община Добричка, ЕК АТТЕ
56695, съставляваща имот № 038024, включена
в парцел 24 от масив 38, при граници и съседи
имотите: № 038023, 038020, 038025, 038031, имот,

БРОЙ 12

ДЪРЖАВЕН

образуван от имот № 038011, като за имота има
право на преминаване през имот № 038023 и
право на преминаване за имот № 038025;
г) нива (земеделска земя) с площ 7,800 дка,
трета категория, намираща се в землището
на с. Плачи дол, община Добричка, ЕК АТТЕ
56695, съставляваща имот № 039020, включена
в парцел 20 от масив 39, при граници и съседи
имотите: № 039015, 039008, 039018, 039019, 000071,
имот, образуван от имот № 039009;
д) нива (земеделска земя) с площ 20,499 дка,
трета категория, намираща се в землището
на с. Плачи дол, община Добричка, ЕК АТТЕ
56695, съставляваща имот № 028017, включена
в парцел 17 от масив 28, при граници и съседи
имотите: № 028008, 028012, 028018, 000047, имот,
образуван от имот № 028009.
– Сумата в размер 1300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
рег. № ТХ 2831 СХ, рама № WSХ000073Р4142889,
двигател № С14CNZ19967072, дата на първа регистрация 23.04.1993 г.
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛ 500“,
рег. № ТХ 4858 ХС, рама № WDB2153751А015593,
двигател № 11396030275495, дата на първа регистрация 23.03.2001 г.
– С у мат а в ра змер 12 0 0 0 л в., п р едс т авл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 400 ЦДИ“, рег. № ТХ 7989
Х А , ра ма № W DB21102 81 А716 422 , д ви гат ел
№ 62896140038457, дата на първа регистрация
23.11.2004 г.
От Донка Петрова Стоянова:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Конкорд 2“ – ЕООД, ЕИК
124700211, регистрирано по ф.д. № 111/2007 г.
на ОС – Добрич, регистрирано в търговския регистър на 15.04.2008 г., със седалище и адрес на
управление: гр. Добрич, ул. Бойчо Огнянов № 6.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят по реда на чл. 225, ал. 2 от ГПК
и в срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция искове за самостоятелни
права върху имуществото – предмет на искането
за отнемане.
Първото по делото съдебно заседание е насрочено за дата 19.06.2019 г. от 13 ч.
748
Пловдивският окръжен съд, исково гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 от
ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гр. д. № 2361/2018 г., III граждански състав, по
мотивирано искане на КПКОНПИ с вх. № 30465
от 18.10.2018 г. против П. П. П., с което е предявен иск по чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 314 020,92 лв., както следва:
На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.)
от П. П. П.:
1. дворно място с площ 960 кв. м, намиращо се
в гр. Първомай, съставляващо УПИ III-1742 – печатни полиграф. дейн., в кв. 112А по плана на
града, при граници: от двете страни улици и
УПИ I – жил. стр., ведно с изградените в УПИ
III-1742: двуетажна масивна жилищна сграда с
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площ 144 кв. м (два етажа по 72 кв. м), въведена в
експлоатация с удостоверение № 21/10.07.2008 г.
на Община Първомай, и масивни гаражи с обща
площ 73,20 кв. м, въведени в експлоатация с
удостоверение № 22/22.07.2008 г. на Община
Първомай, с пазарна стойност към момента  
115 000 лв.;
2. лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег.
№ РВ 6262 ХВ, рама № W V WZZZ1HZNW368386,
първа регистрация 1.07.1993 г. и пазарна стойност
към момента в размер на 1500 лв.;
3. лек автомобил „Пежо 106“ с рег. № РВ
9794 ВА, рама № VF31CCDZD51468080, първа
регистрация 8.05.1996 г., спрян от движение на
26.10.2017 г., с пазарна стойност към момента  
500 лв.;
4. лек автомобил „Мерцедес Вито 111“ с рег.
№ РВ 9425 М А, рама № WDF63970313012731,
първа регистрация 3.12.2003 г., и пазарна стойност към момента 8000 лв.;
5. су ма в размер 2600 лв., представл яваща равностойността на 26 дружествени дяла
с номинал по 100 лв. всеки от капитала на
„Р. Г.“ – ООД, в ликвидация;
6. сума в размер 100 000 лв., внесена на
23.12.2010 г. по сметка в левове в ЧПБ „Тексим“ – АД;
7. сума в размер 1000 лв., внесена на 6.08.2010 г.
по сметка в левове в „ОББ“ – АД;
8. сума в размер 977,92 лв., внесена през 2011 г.
по разплащателна сметка в евро в „ЦКБ“ – АД;
9. сума в размер 79 000 лв., внесена като
допълнителни парични вноски от едноличния
собственик в „Р. П.“ – ЕООД, заличено в TP на
30.01.2018 г., която е послужила за увеличение
на капитала.
На основание чл. 4. ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.)
от П. П. П.:
1. сума в размер 2085 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на мотоциклет
„Ямаха ХВ 500 Вираго“ с рег. № РВ 1463 X,
рама № JYA56E007FA003655, първа регистрация
29.07.1990 г.;
2. сума в размер 3358 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на мотоциклет „Ямаха ИЗФ 600 Р“ с рег. № РВ 1242 X,
рама № JYA4TV00000006613, първа регистрация
17.04.1997 г.
Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на спора, чрез предявяване на иск по
чл. 29 от ЗОПДИППД (отм.) в срок един месец
преди датата на първото съдебно заседание,
което ще се проведе на 15.05.2019 г. от 14 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
833
Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.)
във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ е образувано гр. дело № 270/2018 г. по предявено
на 22.10.2018 г. мотивирано искане, вписано в
Службата по вписванията – Исперих, от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
с адрес: Варна, ул. Алеко Константинов № 17,
представлявана от председателя Пламен Георгиев Димитров, срещу Анета Сашева Исакова с
постоянен адрес: област Шумен, община Венец,
с. Габрица, ул. Дружба № 5, Гинчо Асенов Асе-
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нов с постоянен адрес: област Шумен, община
Венец, с. Габрица, ул. Дружба № 5, и Юлия Миленова Николова с постоянен и настоящ адрес:
област Разград, община Исперих, гр. Исперих,
ул. Добри Чинтулов № 61, за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
248 460,20 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
От Анета Сашева Исакова на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 121 360,20 лв., представляваща получени суми от трети лица от чужбина
чрез системи за бързи плащания.
– Недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих,
ул. Христо Смирненски № 7: УПИ VII в кв. 111
с площ 1264 кв. м ведно с построените в него:
жилищна сграда със застроена площ 163 кв. м заедно с прилежащото към нея мазе с площ 16 кв. м;
гараж със застроена площ 24 кв. м; второстепенна сграда със застроена площ 17 кв. м; второстепенна сграда със застроена площ 21 кв. м и
подобрения, при граници: улица, УПИ V, УПИ
XIII, УПИ VIII и УПИ VI от кв. 111 по плана
на града, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 94, том VII, рег.
№ 7033, дело № 920 от 14.09.2016 г. (акт № 189,
том 11, дело № 2189/2016 г. на СВ – Исперих),
с пазарна стойност към настоящия момент –
38 000 лв.
От Анета Сашева Исакова на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н 5513
ВК, дата на първа регистрация 23.05.1997 г.,
№ на рама ZFA17600000766645, № на двигател
176В20007349760, придобит на 28.06.2011 г. и
отчужден на 15.08.2013 г.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“ с
рег. № Н 3434 ВС, дата на първа регистрация
29.09.2004 г., № на рама W V2ZZZ7HZ5X014340,
№ н а д в и г а т е л A X D 0 76 4 67, п р и д о б и т н а
3.07.2017 г. и отчужден на 12.01.2018 г.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н 7338
BP, дата на първа регистрация 18.05.2000 г.,
№ на рама ZFA1880 0 0 0 0160776, № на двигател 168А20001955853, придобит и отчужден на
10.03.2017 г.
От Гинчо Асенов Асенов на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– 1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ
се в Русе, к-с Дружба III, бл. 11, вх. 7, на третия етаж: апартамент № 6 с идентификатор
№ 63427.4.533.7.6, състоящ се от две стаи, дневна,
кухня-столова и сервизни помещения, със застроена площ 104,16 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: № на същия етаж: 63427.4.533.7.7, под
обекта: 63427.4.533.7.3, над обекта: 63427.4.533.7.9,
заедно с прилежащото избено помещение № 6
с площ 4,67 кв. м, намиращи се в сграда № 7,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 63427.4.533 по кадастралната карта на гр. Русе,
заедно с припадащите се 0,956 % ид.ч. от общите
части на сградата и отстъпеното право на строеж,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
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на недвижим имот № 32, том IV, рег. № 5140,
дело № 412 от 11.08.2014 г. (акт № 166, том 26,
дело № 5122/2014 г. на СВ – Русе), с пазарна
стойност на 1/2 ид.ч. от имота към настоящия
момент – 35 000 лв.
– Лек автомобил „Пежо 307“ с рег. № Н
7340 BP, дата на първа регистрация 25.07.2001 г.,
№ на рама VF33CNFUB82079503, № на двигател
1106765, придобит на 6.06.2016 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.
От Гинчо Асенов Асенов на основание чл. 72
във връзк а с чл. 63, ал. 2 , т. 5 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Транспортер“ с
рег. № Н 1702 АХ, дата на първа регистрация
26.08.1992 г., № на рама W V2ZZZ70ZNH133748,
№ на двигател 1X069815, придобит и отчужден
на 11.03.2015 г.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н
9511 BP, дата на първа регистрация 2.03.2000 г.,
№ на рама ZFA18800000125875, № на двигател
188А20001821349, придобит на 23.02.2017 г. и
отчужден на 15.03.2017 г.
– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № Н
0291 BP, дата на първа регистрация 1.01.2000 г.,
№ на рама ZFA18800000173078, № на двигател
188А20001989825, придобит на 10.11.2015 г. и
отчужден на 20.05.2016 г.
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
цената по договор към датата на отчуждаване
на лек автомобил „ВАЗ 21061 1500С“ с рег. № Н
5052 АХ, дата на първа регистрация 29.05.1982 г.,
№ на рама ХТА210610С0673903, № на двигател
5877347, придобит на 2.07.2008 г. и отчужден на
22.06.2015 г.
От Юлия Миленова Николова на основание
чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
– Недвижим имот, намиращ се в гр. Исперих,
ул. Добри Чинтулов № 63: УПИ XXII в кв. 108 с
площ 2002 кв. м ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда с разгърната застроена
площ 150 кв. м, заедно с прилежащото към нея
мазе с площ 75 кв. м и подобрения, при граници:
УПИ XIV, УПИ XXIII, УПИ XXI, УПИ XX,
УПИ XIX и УПИ XV от кв. 108 и УПИ XL
от кв. 1 по плана на града, придобит от Анета
Сашева Исакова с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 66, том VI, рег.
№ 3187, дело № 627 от 20.07.2011 г. (акт № 198,
том 6, дело № 1201/2011 г. на СВ – Исперих),
с пазарна стойност към настоящия момент –
42 000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.05.2019 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
871
Шуменският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
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№ 16/2019 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Добрин Мирчев Атанасов с постоянен адрес
Шумен, област Шумен, ул. Хан Омуртаг № 6, с
което на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
и Решение № 4 от 9.01.2019 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 163 462,60 лв.:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Добрин Мирчев
Атанасов:
– лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, рама № WF0BXXGAFBKR16955, двигател
№ KR16955, рег. № Н 3988 ВВ, дата на първа
регистрация 25.08.1990 г., с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 600 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Добрин Мирчев
Атанасов:
– сумата в размер 99 637 лв., представляваща
предоставени парични заеми;
– сумата в размер 6461,23 лв., представляваща
получени лихви по предоставени заеми;
– сумата в размер 1087,59 лв., представляваща
внесена и олихвена сума по депозитна сметка в
левове № BG 06 BUIB 7221 2018 8214 00 в „СИ
Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер 7746 лв., представляваща
внесени суми от титуляря по разплащателна
сметка в левове № BG 06 UNCR 7000 1519699641
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 12 лв., представляваща
внесени суми от титуляря по спестовен влог в
евро № BG 27 PIRB 7345 4604 3725 20 в „Банка
Пиреос България“ – АД;
– сумата в размер 15 лв., представляваща
внесени суми от титуляря по спестовен влог в
евро № BG 43 PIRB 7345 4605 6955 06 в „Банка
Пиреос България“ – АД;
– сумата в размер 128,62 лв., представляваща
внесени суми от титуляря по разплащателна
сметка в левове № BG 89 IORT 8006 1002502901
в „Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 2835,17 лв., представляваща внесени суми от титуляря по кредитна
карта в левове № BG 19 IORT 8006 1002502900
в „Инвестбанк“ – АД.
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Добрин
Мирчев Атанасов:
– сумата в размер 4940 лв., представляваща
открити парични средства на 17.09.2014 г. в дома
на проверяваното лице.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Добрин
Мирчев Атанасов:
– сумата в размер 40 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот
към датата на отчуждаване – апартамент № 22
с идентификатор № 83510.658.84.5.22 на шести
жилищен етаж, вх. 1 на ул. Генерал Драгомиров
№ 52 в жилищна сграда – блок 16 с идентификатор № 83510.658.84.5, построен върху държавна
зем я с идентификатор № 83510.658.84, бивш
ПИ I в квартал 569А в урбанизирана територия – Шумен, община Шумен, със застроена
площ 40,08 кв. м, състоящ се от стая, кухня и
сервизни помещения, ведно с принадлежащото
му избено помещение № 24 със застроена площ
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2,48 кв. м, заедно с 0,557 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото от 44,34 кв. м, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот,
том VII, рег. № 11092, дело № 1158/4.12.2015 г.
(акт № 173, том 25, дело № 4996/4.12.2015 г. на
СВ – Шумен).
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми най-късно в първото заседание
по делото, насрочено за 10.05.2019 г. от 10 ч.
888
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 632, ал. 4 от ТЗ прекратява производството
по несъстоятелност на сдружение „Млади надежди“ с БУЛСТАТ 175689158, със седалище и
адрес на управление Кюстендил, ул. Столетов
№ 15А, т.д. № 62/2017 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд. Постановява заличаване
на сдружение „Млади надежди“ с БУЛСТАТ
175689158, със седалище и адрес на управление
К юстендил, ул. Столетов № 15А. Решението
следва да се обяви във фирменото отделение
на Кюстендилския окръжен съд по партидата
на сдружение „Млади надежди“ с БУЛСТАТ
175689158, със седалище и адрес на управление
К юстендил, ул. Столетов № 15А. Решението
подлежи на незабавно изпълнение. Решението
подлежи на обжалване в седемдневен срок от
получаване на известието, че е изготвено, пред
Софийския апелативен съд.
759

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Боулинг клуб Мега“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с т. 18 от устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.03.2019 г. в 13 ч.
в комплекс „SkyWay“ в Софи я, ул. Момина
сълза № 14А, при следния дневен ред: 1. освобождаване на председателя на сдружението по
негова молба; 2. приемане на нов председател
на сдружението; 3. избиране на нови членове
на сдружението; 4. приемане на нови членове
на управителния съвет; 5. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото
място и при същия дневен ред при спазване на
изискванията на закона.
783
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
Тенис клуб „Левски – София“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 26.03.2019 г. в 18 ч. в София,
Борисовата градина, сградата на клуба, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
клуба през 2018 г.; 2. приемане на бюджет на
клуба за 2019 г.; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за 2018 г.; 4. приемане на
одиторския доклад за 2018 г.; 5. избор на одитор за 2019 г.; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
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59. – Управителният съвет на Българската
петролна и газова асоциация (БПГА) на основание чл. 33, ал. 2, т. 3 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
27.03.2019 г. в 16 ч. в зала „Сердика“ на „Грандхотел София“, София, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на БПГА за дейността
на асоциацията за изминалия отчетен период;
2. финансов отчет на дейността на сдружението
за отчетния период; 3. обсъждане и приемане
на бюджет на БПГА за 2019 г.; 4. обсъждане и
приемане на промени в устава на асоциацията;
5. обсъждане и гласуване участието на БПГА
в други организации (съгласно чл. 28 от устава
на БПГА); 6. обсъждане и избор на нов управителен съвет на БПГА. Съгласно чл. 29, ал. 1
от устава общото събрание се счита за законно,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове. При липса на кворум на основание
чл. 29, ал. 1 от устава на БПГА и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе и счита за законно независимо от броя
на явилите се членове.
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6. – Управителният съвет на Сдружението
на производителите на растителни масла и маслопродукти в България – София, на основание
чл. 11, ал. 2 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.04.2019 г. в 13,30 ч. в „Рослин Сентрал парк хотел София“, конферентна
зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2018 г.; проект за решение: общото събрание
приема отчета за дейността на сдружението за
2018 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.; проект за решение:
общото събрание приема годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2018 г.; 3. приемане на
бюджета на сдружението за 2019 г.; проект за
решение: общото събрание приема бюджета за
2019 г.; 4. избор на управителен съвет и председател на управителния съвет; проект за решение:
общото събрание освобож дава досегашните
членове на управителния съвет и избира членове
на управителния съвет и председател; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощен
представител. Подробните писмени материали
по дневния ред са на разположение в седалището на сдружението. Юридическите членове на
сдружението се легитимират чрез удостоверение
за актуално състояние. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, на същото място с един
час по-късно и при същия дневен ред.
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3. – Управителният съвет на Българска браншова камара „Пътища“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
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членовете на камарата на 17.04.2019 г. в 13,30 ч. в
София, „Централ хотел Форум“, бул. Цар Борис
ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на управителния съвет за
2018 г.; 2. приемане отчета за дейността на контролния съвет за 2018 г.; 3. приемане бюджета
на камарата за 2019 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно при същите
дневен ред и място. Материалите по дневния
ред са на разположение на всички членове в
офиса на камарата.
776
10. – Управителният съвет на туристическо дружество „Васил Левски“ – Карлово, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, протокол № 1
от 10.01.2019 г. и чл. 20, 21 и 22 от устава на
дружеството свиква редовно общо събрание  на
дружеството на 11.04.2019 г. в 18 ч. в заседателна зала „В. Караиванов“ на Община Карлово,
ул. Петко Събев № 1, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния и контролния
съвет; проект за решение – ОС приема отчета за
дейността на управителния и контролния съвет
за 2018 г.; 2. приемане бюджета на дружеството за 2018 г. и проект за бюджет за 2019 г.; 3.
избиране на членове на нов УС; 4. избиране на
членове на КС; 5. избиране на председател; 6.
промяна в устава на дружеството; 7. избиране
на делегат, който да представлява дружеството
пред БТС. При липса на кворум на основание
чл. 22, ал. 2 от устава на дружеството ведно с
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с
един час и ще се проведе на същото място при
предварително обявения дневен ред.
765
8. – Управителният съвет на Регионалната
лозаро-винарска камара „Мизия“ – Плевен,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1
от устава на РЛВК „Мизия“ – Плевен, свиква
общо събрание на камарата на 27.03.2019 г. в
11 ч. в залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен, при
следния дневен ред: 1. избор на членове за нов
състав на РДК при РЛВК „Мизия“; 2. избор на
председател и зам.-председател на РДК; 3. разни.
Регистрацията за събранието започва от 10 ч. на
27.03.2019 г. в залата на РЛВК „Мизия“ – Плевен.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 12 ч. същия
ден на същото място и при същия дневен ред.
838
5. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Бор“ – с. Горна ма ха ла, област
Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 27.03.2019 г. от 14 ч. в местност
Хижа „Воден камък“ при следния дневен ред:
1. доклад на председателя по заведено изпълнително дело № 20178250400600; 2. приемане
на решение за извършване на разпоредителна
сделка за собствения имот хижа „Воден камък“.
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