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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
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На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за дър
жавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.;
изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г.,
бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12,
26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и
бр. 25 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 34б ал. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 34в ал. 4 се отменя.
§ 3. В чл. 39б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) В 7-дневен срок от постъпване на искане от органа, издал акта за отчуждаване,
и/или от инвеститора съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на
акта за отчуждаване, когато това се налага,

за да се защитят особено важни държавни
или обществени интереси, при наличието на
следните условия:
1. с влязъл в сила подробен устройствен
план имотът е отреден за изграждане на
национален обект или обект с национално
значение по смисъла на Закона за устройство
на територията;
2. имотът не е единствено жилище на
собственика;
3. определеното с акта обезщетение е
внесено по сметка на правоимащите лица, а
в случаите по чл. 39а, ал. 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от
правоимащите лица – по сметка на областния
управител.
(2) С определението по ал. 1 съдът определя и парична гаранция в размер на една
трета от внесеното обезщетение. Гаранцията
се дължи от инвеститора.
(3) Определението по ал. 1 е окончателно.
(4) Инвеститорът може да бъде въведен
във владение и да получи разрешение за
строеж, след като гаранцията бъде внесена
по сметка на областния управител. Въводът
на инвеститора се извършва по следния ред:
1. въводът на инвеститора във владение
на имота се извършва по негово искане от
областния управител или от оправомощено
от него длъжностно лице;
2. преди въвода се съставя протокол, в който
се описва фактическото състояние на имота
от комисия, която включва оправомощен
представител на областния управител и на
инвеститора, а когато се отнася за земеделска
земя или горска територия – и представител
на Министерството на земеделието, храните
и горите; в състава на комисията се включва
и оценител, вписан в регистъра към Камарата
на независимите оценители, в зависимост
от предназначението на имота; разходите за
извършване на описа на имота са за сметка
на инвеститора;
3. областният управител издава заповед, с
която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на
имота, собственика на имота и датата и часа
на извършване на описа на имота, която се
съобщава на собственика на имота по реда
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на чл. 61 от Административнопроцесуалния
кодекс не пo-късно от 7 дни преди датата, на
която ще се извърши описът;
4. протоколът се подписва от членовете на
комисията и от собственика на имота; при
отказ на собственика да подпише протокола
това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола
се вписват трите им имена, точен адрес и
единен граждански номер и той се смята за
връчен от датата на съставянето му;
5. когато собственикът на имота е надлежно
уведомен за извършване на описа и не се яви,
действията могат да се извършват и протоколът
да се състави в негово отсъствие; копие от
протокола се връчва на собственика по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс,
като фактическите констатации, отразени в
него, се приемат за верни до доказване на
противното;
6. заповедта на областния управител по
т. 3 и протоколът по т. 2, 4 и 5 не подлежат
на обжалване.“
2. Създават се нови ал. 5, 6 и 7:
„(5) Определената от съда гаранция служи
за изплащане на увеличения от съда размер
на обезщетението по акта за отчуждаване,
както и на обезщетенията по ал. 7 и 12.
(6) При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта
се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на
обекта – възложител по смисъла на Закона
за устройство на територията.
(7) Инвеститорът на обекта дължи на собствениците на имотите по ал. 1 обезщетение
за пропуснати ползи от датата на влизане във
владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на съответния имот.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 10“.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 4 и 9“ се заменят с „ал. 7 и 12“,
а в изречение второ навсякъде думите „ал. 1,
т. 2“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 13“.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 15 и в нея
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 14“.
11. Досегашната ал. 13 става ал. 16 и в нея
думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 15“.
12. Досегашната ал. 14 става ал. 17 и в нея
думите „ал. 13“ се заменят с „ал. 16“.
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§ 4. В чл. 42а се създава ал. 3:
„(3) Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти – собственост на едно физическо
или юридическо лице, както и на имоти на
едни и същи съсобственици, с обща площ
над 50 дка.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
след думите „разполагането им“ се добавя
„индустриални зони или технологични паркове
с необходимата техническа инфраструктура
за привличане на инвестиции“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г.,
бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55
и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24, 25 и 41 от 2019 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 144, ал. 6 след думите „Закона за
общинската собственост“ се добавя „или доказателства за осъществен въвод във владение
в полза на инвеститора на обекта“.
2. В чл. 205 се създава т. 6:
„6. за изграждане на индустриални зони
или технологични паркове с необходимата
техническа инфраструктура за привличане на
инвестиции, определени за национални обекти
по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет.“
§ 7. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45
и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105
от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от
2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г.,
бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61
от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103
от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 41 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 51:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) За започване на производството по
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1, т. 2 и 3 за територии, в
които попадат повече от 50 поземлени имота,
уведомяването на заинтересованите лица се
извършва от Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обявление, обнародвано в
„Държавен вестник“. Обявата се разгласява на
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подходящи места с публичен достъп в сградите
на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството по местонахождение на имотите. Обявяването в сградите на
службата по геодезия, картография и кадастър,
общината и кметството по местонахождение
на имотите се извършва в 5-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.“;
б) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
2. В чл. 54, ал. 5 думите „чл. 51, ал. 4“ се
заменят с „чл. 51, ал. 5“.
§ 8. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99
от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110
от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.;
попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80,
82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и
100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15,
16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 32
и 61 от 2015 г., бр. 85 и 96 от 2017 г. и бр. 20
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 10, ал. 2 се създава т. 9:
„9. внася в Министерския съвет предложения за определяне на индустриални зони
или технологични паркове с необходимата
техническа инфраструктура за привличане на
инвестиции за национални обекти по смисъла
на Закона за държавната собственост.“
2. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 т. 12 се изменя така:
„12. „Индустриална зона“ е съвкупност от
един или няколко съседни поземлени имота,
разположени на територии, за които съгласно
устройствен план е определено предназначение
за производствени дейности.“;
б) създава се § 1а:
„§ 1а. Индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа
инфраструктура за привличане на инвестиции
могат да бъдат определяни за национални
обекти по смисъла на Закона за държавната
собственост с решение на Министерски я
съвет по предложение на министъра на икономиката.“
§ 9. Започналите производства по отчуждаване на имоти – частна собственост, се
довършват по новия ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 май 2019 г. и на 29 май 2019 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4145
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по Доклад за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за
енергетиката
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4282

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българ
ската академия на науките за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за
Българската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4283

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. проф. дмн Владимир
Атанасов Овчаров с орден „Св. св. Кирил и
Методий“ огърлие за особено значимите му
заслуги за развитието на медицинската наука
и образование в Република България.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4284
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УКАЗ № 128

УКАЗ № 131

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

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

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Васил Александров Михайлов с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Андрей Димитров Аврамов
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за значимия му принос за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

4285

УКАЗ № 129
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Ириней Борисов Константинов с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

4288

УКАЗ № 132
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Трифон Златков Павлов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за значимия му принос за развитието на
културата и изкуството.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4289

4286

УКАЗ № 133
УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Христо Георгиев Панев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
големите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4287

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Христо Меранзов Меранзов
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото
възпитание и спорта.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4290
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УКАЗ № 134
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Дончо Ботев Папазов с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги към Република България в
областта на спорта, науката и журналистиката.
Издаден в София на 28 май 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4291

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 30 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. за изплащане на стипен
дии и еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2019 г., приета с Пос
тановление № 97 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 277 530 лв. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските и частните училища и на учениците от държавните
училища, финансирани от Министерството
на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 203 040 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 74 490 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – София, 1350 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общи-

ВЕСТНИК
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ните от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 73 140 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
(2) Със сумата 30 105 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и чл. 2 от Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии
на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г.
Община

Област

Средства за стипендии
на ученици от общински
училища (в лв.)

Средства за стипендии
на ученици от частни
училища (в лв.)

Общо
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

2 430

2 430

Гоце Делчев

Благоевград

1 620

1 620

Петрич

Благоевград

1 755

1 755

БРОЙ 44
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Община

Област

ВЕСТНИК

Средства за стипендии
на ученици от общински
училища (в лв.)

С Т Р. 7
Средства за стипендии
на ученици от частни
училища (в лв.)

Общо
(в лв.)

Хаджидимово

Благоевград

1 620

1 620

Бургас

Бургас

15 660

15 660

Варна

Варна

20 655

20 655

Велико Търново

Велико Търново

4 320

4 320

Горна Оряховица

Велико Търново

675

675

Полски Тръмбеш

Велико Търново

1 620

1 620

Свищов

Велико Търново

810

810

Стражица

Велико Търново

810

810

Брегово

Видин

810

810

Видин

Видин

2 025

2 025

Враца

Враца

5 805

5 805

Роман

Враца

Габрово

Габрово

Севлиево

Габрово

675

675

Добрич

Добрич

3 105

3 105

Кърджали

Кърджали

4 860

4 860

Дупница

Кюстендил

405

405

Кюстендил

Кюстендил

1 485

1 485

Ловеч

Ловеч

945

945

Троян

Ловеч

3 240

3 240

Монтана

Монтана

1 215

1 215

Пазарджик

Пазарджик

2 295

2 295

Септември

Пазарджик

1 485

1 485

Плевен

Плевен

6 345

6 345

Пордим

Плевен

Пловдив

Пловдив

Кубрат

Разград

540

540

Разград

Разград

7 020

7 020

Русе

Русе

11 880

11 880

Силистра

Силистра

1 620

1 620

Сливен

Сливен

3 375

3 375

Столична

София-град

Ботевград

София област

1 080

1 080

Елин Пелин

София област

1 620

1 620

Златица

София област

1 620

1 620

Самоков

София област

405

405

Казанлък

Стара Загора

4 860

4 860

Стара Загора

Стара Загора

1 620

1 620

Търговище

Търговище

540

540

Тополовград

Хасково

1 620

1 620

Хасково

Хасково

11 475

11 475

Шумен

Шумен

1 350

1 350

Ямбол

Ямбол

810
3 375

1 620

1 620

15 390

15 390

37 530

4 185

2 835
Общо:

4154

810
3 375

198 855

41 715

2 835
4 185

203 040
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 30 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
закупуване на познавателни книжки, учебни
ци, достъп до електронно четими учебници,
учебни комплекти и учебни помагала за децата
и учениците в общинските детски градини и
училища за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
в размер 22 643 942,00 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за закупуване
на познавателни книжки, учебници, достъп
до елект ронно четими у чебници, у чебни
комплекти и учебни помагала за децата и
учениците в общинските детски градини и
училища за 2019 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване
на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона
за публичните финанси и във връзка с чл. 1,
1а, 3, 3а и 4 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за
безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (обн., ДВ,
бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2018 г. и
бр. 34 от 2019 г.).
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за закупуване на
познавателни книжки, учебници, достъп до
електронно четими учебници, учебни комплекти
и учебни помагала за децата и учениците в об
щинските детски градини и училища за 2019 г.
Област

Община

Средства
(в лв.)

Благоевград

Банско

47373

Благоевград

Белица

43088

Благоевград

Благоевград

254694

Благоевград

Гоце Делчев

126288

Благоевград

Гърмен

Благоевград

Кресна

13857

Благоевград

Петрич

164955

Благоевград

Разлог

Благоевград

Сандански

Благоевград

Сатовча

Благоевград

Симитли

42019

Благоевград

Струмяни

16306

Благоевград

Хаджидимово

29653

Благоевград

Якоруда

42265

Бургас

Айтос

102505

Бургас

Бургас

785855

Бургас

Камено

28142

Бургас

Карнобат

88009

Бургас

Малко Търново

Бургас

Несебър

105837

Бургас

Поморие

100826

Бургас

Приморско

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

43427

Бургас

Средец

60711

Бургас

Сунгурларе

41703

Бургас

Царево

33182

Варна

Аврен

24360

Варна

Аксаково

68576

Варна

Белослав

36413

Варна

Бяла

11735

Варна

Варна

74137

74357
130382
53376

6224

16684
110897

1168907
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Област

Община

Средства
(в лв.)

Варна

Ветрино

10221

Добрич

Добричка

59164

Варна

Вълчи дол

23421

Добрич

Каварна

44839

Варна

Девня

27371

Добрич

Крушари

11434

Варна

Долни чифлик

71290

Добрич

Тервел

43032

Варна

Дългопол

50526

Добрич

Шабла

12337

Варна

Провадия

66698

Кърджали

Ардино

23671

Варна

Суворово

30673

Кърджали

Джебел

18918

Велико Търново Велико Търново

264167

Кърджали

Кирково

47554

Велико Търново Горна Оряховица

125514

Кърджали

Крумовград

24490

Кърджали

Кърджали

Велико Търново Златарица

9346

Кърджали

Момчилград

41149

Велико Търново Лясковец

32259

Кърджали

Черноочене

21906

Велико Търново Павликени

55324

Кюстендил

Бобов дол

14454

Велико Търново Полски Тръмбеш

33887

Кюстендил

Бобошево

Велико Търново Свищов

75180

Кюстендил

Дупница

Велико Търново Стражица

36568

Кюстендил

Кочериново

Велико Търново Сухиндол

5351

Кюстендил

Кюстендил

18189

Велико Търново Елена

54840
229255

3277
131213
8923
140594

Видин

Белоградчик

Кюстендил

Невестино

8987

Видин

Бойница

3050

Кюстендил

Рила

6459

Видин

Брегово

5504

Кюстендил

Сапарева баня

Видин

Видин

145559

Кюстендил

Трекляно

1436

Видин

Грамада

2709

Ловеч

Априлци

6721

Видин

Димово

20228

Ловеч

Летница

Видин

Кула

7077

Ловеч

Ловеч

Видин

Макреш

1759

Ловеч

Луковит

71895

Видин

Ново село

2994

Ловеч

Тетевен

67824

Видин

Ружинци

14451

Ловеч

Троян

76788

Видин

Чупрене

4573

Ловеч

Угърчин

20210

Враца

Борован

21732

Ловеч

Ябланица

31792

Враца

Бяла Слатина

84433

Монтана

Берковица

48277

Враца

Враца

205221

Монтана

Бойчиновци

25946

Враца

Козлодуй

71128

Монтана

Брусарци

Враца

Криводол

26324

Монтана

Вълчедръм

25840

Враца

Мездра

50519

Монтана

Вършец

27164

Враца

Мизия

15748

Монтана

Георги Дамяново

Враца

Оряхово

27951

Монтана

Лом

67610

Враца

Роман

16757

Монтана

Медковец

10987

Враца

Хайредин

12718

Монтана

Монтана

170201

Габрово

Габрово

166465

Монтана

Чипровци

5138

Габрово

Дряново

18941

Монтана

Якимово

9771

Габрово

Севлиево

94862

Пазарджик

Батак

14499

Габрово

Трявна

23088

Пазарджик

Белово

19852

Добрич

Балчик

52403

Пазарджик

Брацигово

22638

Добрич

Генерал Тошево

37435

Пазарджик

Велинград

138845

Добрич

Добрич

252406

Пазарджик

Лесичово

16118

9856
113435

9945

1364

11916
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Община

Средства
(в лв.)

355360

Разград

Разград

167166

Панагюрище

61876

Разград

Самуил

19828

Пещера

52748

Разград

Цар Калоян

11693

Борово

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

Ракитово

57937

Русе

8277

Пазарджик

Септември

66669

Русе

Бяла

33739

Пазарджик

Стрелча

11000

Русе

Ветово

35481

Пазарджик

Сърница

16895

Русе

Две могили

18534

Перник

Брезник

14745

Русе

Иваново

Перник

Земен

3063

Русе

Русе

Перник

Ковачевци

1971

Русе

Сливо поле

Русе

Ценово

9998
462429
25033
9909

Перник

Перник

305063

Перник

Радомир

52032

Силистра

Алфатар

8494

Силистра

Главиница

24774

17251

Силистра

Дулово

95690

Гулянци
Долна Митрополия

26236

Силистра

Кайнарджа

27670

Силистра

Силистра

47939

Силистра

Ситово

14695

Плевен

Долни Дъбник

33430

Силистра

Тутракан

34763

Плевен

Искър

17415

Сливен

Котел

Плевен

Кнежа

46147

Сливен

Нова Загора

120350

Плевен

Левски

48417

Сливен

Сливен

493147

Плевен

Никопол

15558

Сливен

Твърдица

Плевен

Плевен

403626

Смолян

Баните

5829

Плевен

Пордим

14825

Смолян

Борино

4787

Плевен

Червен бряг

78722

Смолян

Девин

Пловдив

Асеновград

193648

Смолян

Доспат

27405

Пловдив

Брезово

16962

Смолян

Златоград

31200

Пловдив

Калояново

Пловдив

Карлово

Пловдив
Пловдив
Пловдив

Лъки

Пловдив

„Марица“

103760

Пловдив

Перущица

Пловдив

Пловдив

Перник

Трън

Плевен

Белене

Плевен
Плевен

7109

123406

59087

68712

30626

27528

Смолян

Мадан

32250

171713

Смолян

Неделино

12062

Кричим

26721

Смолян

Рудозем

30804

Куклен

21279

Смолян

Смолян

124939

4774

Смолян

Чепеларе

16143

София-град

Столична

4135998

16049

София област

Антон

1190576

София област

Божурище

27668

Ботевград

120256

4623

Пловдив

Първомай

82265

София област

Пловдив

Раковски

106416

София област

Годеч

12804

87747

София област

Горна Малина

17775

Пловдив

„Родопи“

Пловдив

Садово

56570

София област

Долна баня

15402

Пловдив

Сопот

38086

София област

Драгоман

10539

Пловдив

Стамболийски

64383

София област

Елин Пелин

75257

Пловдив

Съединение

21204

София област

Етрополе

41271

Пловдив

Хисаря

29648

София област

Златица

18178

Разград

Завет

25532

София област

Ихтиман

77435

Разград

Исперих

69519

София област

Копривщица

Разград

Кубрат

41207

София област

Костенец

39975

Разград

Лозница

24760

София област

Костинброд

45574

5396
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София област

Мирково

София област
София област
София област

Самоков

София област
София област
София област

Чавдар

4499

София област

Челопеч

7840

Стара Загора

Братя Даскалови

22101

Стара Загора

Гурково

23220

Стара Загора

Гълъбово

40083

Стара Загора

Казанлък

243637

Стара Загора

Мъглиж

40333

Стара Загора

Николаево

25490

Стара Загора

Опан

Стара Загора

Павел баня

Стара Загора

Раднево

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Чирпан

79737

Търговище

Антоново

14439

Търговище

Омуртаг

52513

Търговище

Опака

14143

Търговище

Попово

71066

Търговище

Търговище

169657

Хасково

Димитровград

139729

Хасково

Ивайловград

15004

Хасково

Любимец

35041

Хасково

Маджарово

Хасково

Минерални бани

13546

Хасково

Свиленград

71359

Хасково

Симеоновград

35533

Хасково

Стамболово

17136

Хасково

Тополовград

26245

Хасково

Харманли

Хасково

Хасково

Шумен

Велики Преслав

Шумен

Венец

14755

Шумен

Върбица

30579

Шумен

Каолиново

43985

Шумен

Каспичан

18741

Шумен

Никола Козлево

24324

Шумен

Нови пазар

54564

Шумен

Смядово

20264

Шумен

Хитрино

10134

Шумен

Шумен

Област

С Т Р. 1 1
Община

Средства
(в лв.)

7603

Ямбол

Болярово

Пирдоп

20082

Ямбол

Елхово

43443

Правец

32475

Ямбол

Стралджа

53079

127300

Ямбол

„Тунджа“

46246

Своге

46693

Ямбол

Ямбол

Сливница

26209

Общо:

3685
48682
62027
523541

4707

80760
306525
29991

279554

9033

257831
22643942

4155

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 31 МАЙ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройстве
ния правилник на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“, приет с По
становление № 167 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 82 и 104 от 2003 г.,
бр. 110 от 2004 г., бр. 31 и 83 от 2005 г., бр. 5
от 2006 г., бр. 68 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6 от
2013 г. и бр. 86 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думата „София“ се заменя с „и адрес на управление: гр. София
1000, ул. Генерал Йосиф В. Гурко № 5“ и се
поставя запетая.
§ 2. В чл. 2а, ал. 1 след думата „собствен“
се добавя „графичен“, а след думата „знак“
се добавя „(лого)“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „безопасност и“ се заменят с „безопасност (НОБ) в железопътния
транспорт“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „регистриращ орган, който води и поддържа Национален регистър на железопътните
превозни средства, и орган за признаване на
професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния
транспорт“;
б) в т. 2 думата „равнопоставен“ се заличава, след думата „достъп“ се добавя „по
недискриминационен начин на железопътните
предприятия“, а думите „на всички лицензирани железопътни превозвачи“ се заменят
с „от управителя на инфраструктурата и до
обслужващите съоръжения и услугите, предоставяни в тях – от операторите на обслужващи
съоръжения“;
в) в т. 3 думата „равнопоставен“ се заличава, а след думата „достъп“ се добавя „по
недискриминационен начин“;

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

г) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „до обслужващите съоръжения и до
услугите, предоставяни в тях, или по жалба
от страна на кандидат във връзка с международните услуги за железопътен товарен
превоз по коридорите за товарен превоз по
Регламент (ЕС) № 913/2010“;
д) в т. 6:
аа) думата „проверява“ се заменя с „организира проверка за“;
бб) създава се изречение второ:
„упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени лицензиите,
по време на срока на тяхната валидност;“
е) точка 8 се отменя;
ж) точка 9 се изменя така:
„9. произнася се с мотивирано решение
относно планирана услуга за превоз на пътници между железопътни гари, разположени
на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато
такъв превоз вече се извършва въз основа на
договор за обществени услуги за железопътен
превоз и може да доведе до нарушаване на
икономическо равновесие на договора; с решението правото на достъп до железопътната
инфраструктура се предоставя, изменя се,
предоставя се само при определени условия
или се отказва;“
з) в т. 13 след думата „издава“ се поставя
запетая и се добавя „подновява, изменя и отнема единен“, думите „железопътен превозвач“
се заменят с „железопътно предприятие с област на дейност само в Република България“;
и) точка 18 се изменя така:
„18. осъществява контрол върху процеса на
разследване на произшествията и инцидентите
от управителите на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия;“
к) създават се т. 18а и 18б:
„18а. сключва споразумение за сътрудничество със специа лизираното звено за
разследване на произшествия и инциденти в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в което
се регламентират обменът на информация и
координирането на действията при случаи на
неспазване на изискванията за управление на
безопасността;
18б. ръководи Съвет по безопасност в
железопътния транспорт или упълномощава
длъжностно лице от агенцията да ръководи
съвета и одобрява правила за работата му;“
л) в т. 19 думите „предприема необходимите
мерки за осигуряване изпълнението на“ се
заменят с „разглежда“, а накрая се добавя „и
когато е целесъобразно, предприема действия в съответствие с регулаторната рамка за
безопасност, определена със Закона за железопътния транспорт, включително системата
от национални правила за безопасност“;

ВЕСТНИК
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м) в т. 20 думите „Европейската железопътна агенция (ER A)“ се заменят с „Агенцията
за железопътен транспорт на Европейския
съюз (АЖТЕС)“, а думите „състоянието и
развитието на безопасността“ се заменят с
„дейността на НОБ“;
н) в т. 22 след думата „издава“ се поставя
запетая и се добавя „подновява, изменя и
отнема“, а след думата „средства“ се поставя
запетая и се добавя „и сертификат на лице,
което изпълнява функции по поддържането
на превозни средства“;
о) създава се т. 22а:
„22а. организира извършването на надзор
на лицата, отговорни за поддържане на превозните средства, и на лицата, изпълняващи
фу нк ции по под държане, за спазване на
задължението им да прилагат непрекъснато
система за управление на поддръжката;“
п) в т. 23 след думите „Република България“
се поставя запетая и се добавя „удостоверение
за придобита професионална квалификация
на територията на Република България по
регулирани професии в областта на железопътния транспорт, необходимо за достъп или
за упражняване на регулирана професия на
територията на друга държава – членка на
Европейския съюз“ и се поставя запетая;
р) създава се т. 23а:
„23а. издава, подновява, изменя и отнема
свидетелства за управление на локомотив съгласно Регламент (ЕС) № 36/2010 на Комисията от 3 декември 2009 г. относно образци на
Общността за свидетелства за управление на
локомотив, допълнителни удостоверения, заверени копия на допълнителните удостоверения
и формуляри за заявления за свидетелства за
управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (OB, L 13/1 от 2010 г.);“
с) в т. 25 думите „структурни подсистеми,
части от тях и на превозни средства“ се заменят с „подсистемите за контрол, управление
и сигнализация по железопътните линии, на
енергийните и инфраструктурните подсистеми, изграждащи националната железопътна
система“;
т) създава се т. 25а:
„25а. издава, подновява, изменя и отнема
разрешения за пускане на пазара на превозни
средства и разрешения за типове превозни
средства с област на употреба – само железопътната инфраструктура на Република
България;“
у) в т. 26 думите „въвеждане в експлоатация“ се заменят с „пускане на пазара“,
след думата „средство“ се поставя запетая
и думите „съгласно изискванията, посочени
в съответните технически спецификации за
оперативна съвместимост“ се заменят със
„с който превозното средство се вписва в
регистъра на возилата“;
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ф) създава се т. 26а:
„26а. сключва споразумение за сътрудничество с АЖТЕС в съответствие с чл. 76 от
Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 881/2004 (ОВ, L 138/1 от 2016 г.) във връзка
с издаването на разрешения и сертификати по
Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ);“
х) в т. 28 се създава изречение второ:
„упражнява надзор за изпълнение на изискванията, при които са издадени разрешенията,
по време на срока на тяхната валидност;“
ц) в т. 38 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“;
ч) в т. 39 след думата „нарушения“ се добавя „по ЗЖТ“.
2. В ал. 3 думите „Европейската железопътна агенция (ERA)“ се заменят с „АЖТЕС“.
§ 4. В чл. 13, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „извършва“ се заменя с
„упражнява“, след думата „предоставянето“
се добавя „на железопътните предприятия“,
а думите „без дискриминация“ се заменят с
„при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия за извършване на железопътни
услуги за превоз на пътници и/или товари“.
2. Създават се т. 1а и 1б:
„1а. упражнява контрол относно предоставянето от управителите на железопътна
и нфрас т ру к т у ра по нед иск ри м и на ц ионен
начин на всички железопътни предприятия
на услугите от пакета за минимален достъп
съгласно приложение № 1, т. 1 от Наредба № 41
от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на
железопътната инфраструктура (ДВ, бр. 64 от
2001 г.), наричана по-нататък „Наредба № 41“,
и налагането на такси за услугите;
1б. упражнява контрол относно предоставянето от операторите на обсл у ж ващи
съоръжения по недискриминационен начин
на всички железопътни предприятия на достъп, включително достъп до релсов път, до
обслужващите съоръжения, посочени в приложение № 1, т. 2 от Наредба № 41, както и
до услугите, предоставяни в тези съоръжения,
и налагането на такси за услугите;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. упражнява контрол относно предоставяне по прозрачен и недискриминационен начин
на инфраструктурен капацитет по коридорите
за товарен превоз и на дейностите на органа
за обслужване на едно гише в съответствие с
чл. 20 от Регламент (ЕС) № 913/2010;“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. упражнява контрол и извършва проверки
по своя инициатива или по жалби от заявители, които считат, че са третирани неспра-
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ведливо, дискриминирани са или са увредени
по какъвто и да е начин, срещу решения на
управителя на железопътната инфраструктура,
на железопътно предприятие или на оператор
на обслужващо съоръжение – в случаите по
чл. 116, ал. 5 от ЗЖТ, и подготвя мотивирано решение на изпълнителния директор по
жалбите;“.
5. Създава се т. 4а:
„4а. проверява предварителния и окончателния вариант на референтния документ за
железопътната мрежа и дали установените в
него критерии не съдържат дискриминационни
условия, или не пораждат право на преценка
на управителя на инфраструктура, което може
да бъде използвано за дискриминиране на
заявителите;“.
6. Създава се т. 5а:
„5а. упражнява надзор за изпълнение на
изискванията, при които са издадени лицензиите, по време на срока на тяхната валидност;“.
7. Точка 7 се изменя така:
„7. упражнява контрол по прилагането на
Регламент (ЕО) № 1371/2007 по своя инициатива или по жалби на пътници и предлага
на изпълнителния директор на агенцията
предприемането на мерки за осигуряване
зачитането на правата на пътниците;“.
8. Точка 8 се отменя.
9. Точка 9 се изменя така:
„9. при заявка за инфраструктурен капацитет за извършване на превоз на пътници
между железопътни гари, разположени на
територията на Република България, и когато
такъв превоз вече се извършва въз основа на
договор за обществени услуги, изготвя обективен икономически анализ по критериите,
посочени в Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 2018/1795 на Комисията от 20 ноември 2018 г.
за установяване на процедура и критерии за
извършването на оценка на икономическото
равновесие в съответствие с чл. 11 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета (OB, L 294 от 2018 г.), за да определи дали икономическото равновесие на
договора е нарушено, и подготвя решение на
изпълнителния директор;“.
10. В т. 10 думите „предлага на изпълнителния директор да издаде предписание“ и
запетаята след тях се заменят със „служителите
от дирекцията съставят“, а след думата „нарушение“ се добавя „или издават задължителни
предписания в рамките на предоставената им
от закона компетентност“.
11. В т. 11 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
12. Точка 12 се изменя така:
„12. участва в комисията за разглеждане
и решаване на предложения за промени в
маршрутните разписания на съществуващите
автобусни линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови автобус-
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ни линии съгласно чл. 12, ал. 7 от Наредба
№ 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси (ДВ, бр. 32 от 2002 г.),
наричана по-нататък „Наредба № 2“;“.
13. Създава се т. 12а:
„12а. осъществява сътрудничество с регулаторните органи на другите държави – членки
на Европейския съюз, по въпроси, свързани
с международните железопътни услуги, за
осигуряване на недискриминационен достъп
до железопътната инфраструктура с оглед постигането на целите на единното европейско
железопътно пространство;“.
14. Точка 18 се отменя.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „регистриращ орган, който води и поддържа Национален регистър на железопътните
превозни средства, и орган за признаване на
професионални квалификации за регулираните професии в областта на железопътния
транспорт“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „отменяне на“ се заменят
с „отнемане на единен“, а думите „железопътен превозвач“ се заменят с „железопътно
предприятие с област на дейност само в Република България“;
б) в т. 2 думата „проверки“ се заменя с
„надзор“, а думата „превозвачи“ се заменя с
„предприятия“;
в) в т. 3 след думата „издаване“ се поставя
запетая и се добавя „подновяване, изменение“,
а след думите „превозните средства“ се добавя
„и сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържането на превозни средства“
и се поставя запетая;
г) точка 4 се изменя така:
„4. упражнява надзор на лицата, отговорни
за поддържане на превозните средства, и на
лицата, изпълняващи функции по поддържане,
относно функционирането на системата за
управление на поддръжката;“
д) в т. 5 след думата „предписание“ се
поставя запетая и думите „в указания срок“
се заменят с „на разпореждане или на влязло
в сила решение на изпълнителния директор
на агенцията“, а думите „на агенцията за
отнемане на сертификата на лице, отговорно
за поддръжката на превозните средства“ се
заменят със „за налагане на наказание по
чл. 138 от ЗЖТ“;
е) точка 15 се изменя така:
„15. участва в Съвета по безопасност в
железопътния транспорт;“
ж) точка 16 се изменя така:
„16. разглежда препоръките, издадени от
специализираното звено за разследване по
чл. 115и, ал. 3 от Закона за железопътния
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транспорт, и когато е целесъобразно, предлага
на изпълнителния директор да се предприемат действия в съответствие с регулаторната
рамка за безопасност, определена със Закона
за железопътния транспорт и със Системата
от национални правила за безопасност;“
з) в т. 18 думите „общинските и“ се заменят
с „маршрутните разписания от“, а след думата
„схеми“ се добавя „за обществен превоз на
пътници с автобуси съгласно чл. 11, ал. 1 от
Наредба № 2“;
и) в т. 23 думите „структурна подсистема
или на част от нея“ се заменят с „подсистемите за контрол, управление и сигнализация
по железопътните линии, на енергийните и
инфраструктурните подсистеми, изграждащи
националната железопътна система“ и се
поставя запетая, а думата „разрешението“
се заменя с „или да откаже издаването на
разрешение за въвеждане в експлоатация“;
к) в т. 24 думите „въвеждане в експлоатация
на превозно средство“ се заменят с „пускане
на пазара на превозни средства и разрешения
за типове превозни средства с област на упот
реба само железопътната инфраструктура на
Република България“, а след думата „издаде“
се добавя „или да откаже издаването на“;
л) създават се т. 27 и 28:
„27. води Национален регистър на железопътните превозни средства;
28. участва в Мрежата на националните органи по безопасността, установена от АЖТЕС.“
§ 6. В чл. 15, ал. 2, т. 3 след думата „лихви“ се добавя „по депозитите на собствени
средства и по просрочени плащания“.
§ 7. В чл. 18, ал. 2 след думите „методически от“ се добавя „заместник главния
директор или от“.
§ 8. В чл. 20, ал. 1 думите „с карта за контрол, с която могат да пътуват във всички
категории пътнически влакове и да ползват
служебни запазени места“ се заменят със
„със служебни карти за контрол, издадени
от изпълнителния директор на агенцията“.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и награди“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отличията по ал. 1 се определят съгласно чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния
служител със заповед на изпълнителния директор на агенцията, която се оповестява по
подходящ начин, определен със заповедта.“
§ 10. В § 2 от заключителната разпоредба
думите „чл. 8, ал. 2“ се заменят с „чл. 8, ал. 3“.
§ 11. В приложението към чл. 8, ал. 2, на
ред „Специализирана администрация“ числото
„42“ се заменя с „44“.
Допълнителна разпоредба
§ 12. Това постановление въвежда изиск
вания на Директива (ЕС) 2016/2370 на Евро-
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пейския парламент и на Съвета от 14 декември
2016 г. за изменение на Директива 2012/34/
ЕС по отношение на отварянето на пазара на
вътрешни услуги за железопътни пътнически
превози и управлението на железопътната
инфраструктура (OB, L 352/1 от 2016 г.), Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
оперативната съвместимост на железопътната
система в рамките на Европейския съюз (OB, L
138/44 от 2016 г.) и на Директива (ЕС) 2016/798
на Европейския парламент и на Съвета от 11
май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (ОВ, L 138/102 от 2016 г.).
Заключителна разпоредба
§ 13. Параграф 3, т. 1, буква „з“ (относно
чл. 5, ал. 1, т. 13), буква „т“ (относно чл. 5,
ал. 1, т. 25а), буква „у“ (относно чл. 5, ал. 1,
т. 26) и § 5, т. 2, буква „а“ (относно чл. 14,
ал. 2, т. 1) и буква „к“ (относно чл. 14, ал. 2,
т. 24) влизат в сила от 16 юни 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4292

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 31 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи за 2019 г. в общ размер
20 400 хил. лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Столичната община –
15 000 хил. лв. за доставка, реновиране и
модернизация на метровлакове;
2. по бюджета на община Габрово – 4000
хил. лв. за:
а) ремонт и благоустрояване на улици, тротоари, междублокови пространства, укрепване
и отводняване на инфраструктурни обекти,
намиращи в гр. Габрово – 3500 хил. лв.;
б) ремонт на общинската пътна мрежа и
на улици в с. Велковци, с. Гиргини, с. Борики, с. Поповци, с. Прахали, с. Дебел дял и
с. Орловци, община Габрово – 500 хил. лв.;
3. по бюджета на община Петрич – 1400
хил. лв. за:
а) реконструкция и рехабилитация на съществуващо трасе и изграждане на новопроектирана част от общински път BLG 1181,
намиращ се в землището на с. Рупите, община
Петрич, в участък от връзката на проектното
трасе с общински път BLG 2155 до античен
град Хареклея Синтика – 1200 хил. лв.;
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б) изграждане на допълнителни съоръжения за защита на съществуващ преносен
газопровод – 200 хил. лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 да се осигурят за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 2
и 3 да се осигурят чрез преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2019 г. в размер 500 хил. лв. за довършителни
дейности на храм „Св. Прокопий Варненски“ – гр. Варна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото
на вероизповедание“, бюджетна програма
„Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и показателите по
чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2019 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 1
и 31 от 2019 г.) в чл. 1 т. 20 се изменя така:
„2 0. по бюд же т а на о бщ и на Ябла н ица – 201 997 лв. за „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Ябланица,
ул. Мико Петков от ОТ 259 до ОТ 165, II
етап – висока зона от ОТ 259 до ОТ 246“;“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4293
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби,
превозващи опасни химикали в наливно
състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.14(87) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 11 април 1989 г. В сила
за Република България от 13 октомври 1990 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като се позовава на член 28, буква (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като се позовава още на член VIII, буква (b) и Правило VII/8.1 от Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море (SOLAS) от 1974 г. с измененията и
допълненията, относно процедурата за изменение на Кодекса IBC,
Като отбелязва Резолюция MEPC.33(27),
с която Комитетът по опазване на морската
среда (MEPC) прие измененията на Кодекса
IBC за целите на MARPOL 73/78,
Като взе предвид на петдесет и седмата
си сесия измененията в Кодекса предложени
и разпространени от Генералния секретар в
съответствие с член VIII, буква (b), подточка
(i) от Конвенцията:
1. Приема в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (iv) от Конвенцията, изменения на Кодекса, текстът на които е изложен
в Приложението към тази резолюция;
2. Определя, в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 12 април 1990 г., освен ако преди
тази дата повече от 1/3 от договарящите се
правителства по Конвенцията или договарящите се правителства, чиито комбиниран
търговски флот, съставляващ не по-малко от
50 % от бруто тонажа на световния търговски
флот, са уведомили за своите възражения
срещу измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 13 октомври след приемането им в съответствие
с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар, в съответствие с член VIII, буква (b), подточка (v)
от Конвенцията, да предаде заверени копия
от тази резолюция и текста на измененията,
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съдържащи се в Приложението към нея, до
всички договарящи се правителства по Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.
с измененията и допълненията;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея на Членовете на Организацията,
които не са договарящи се правителства по
Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения от 1989 г. към Международния
кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химикали в на
ливно състояние (IBC Code)
1. Правило 1.1.2:
Във втория ред думата „абсолютно“ се
вмъква между думите „бар“ и „при“.
2. Правило 11.3.2:
Последното изречение се изменя, както
следва: „Обикновена протеинова пяна не
трябва да се използва.“
3. Правило 11.4 Специални изисквания:
Съществуващият текст се изменя, както
следва: „Средствата за гасене на пожар, определени като ефективни за определени продукти, са изброени в колона „l“ в таблицата
на Глава 17.“
4. Правило 15.1 Ацетон цианохидрин:
1. Думите „и разтвор на лактонитрил (80%
или по-малко)“ се добавят към заглавието.
2. Първото изречение се изменя така:
„Ацетон цианохидрин и разтвор на лактонитрил (80% или по-малко) трябва да ...“
5. Правило 15.10.1 (само в испанския текст):
1. В ред 4 думата „dadas“ се заменя с „para
todas“.
6. Ново Правило 15.20 Октилни нитрати:
Ново Правило 15.20 Октилни нитрати се
добавят, както следва:
„15.20 Октилни нитрати, всички изомери
15.20.1
Температурата, при която се превозва товарът, трябва да се поддържа под 100 °С, за да
се предотврати възникването на самоподдържаща се екзотермична реакция на разлагане.
15.20.2
Товарът не може да бъде превозван в
независими съдове под налягане, които са
постоянно прикрепени към палубата на кораба, освен ако:
1. танковете са достатъчно изолирани от
пожар; и
2. плавателният съд има система за наводняване на танковете, така че температурата на товара да се поддържа под 100 °С, а
повишаването на температурата в танковете
да не превишава 1,5 °С/час при пожар 650 °С
(1200 °F).“
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7. Правило 16.7:
Позоваванията на „15.8.15“, „15.8.21“, „15.8.35“, „15.8.36“ и „15.8.37“ се заличават.
8. Глава 17 – Обяснителна бележка относно противопожарна защита:
1. фразата „или многоцелева пяна“ се добавя към бележката за „А: устойчива на алкохол
пяна“;
2. към „D: сух химикал“ се добавя следната бележка под линия:
„Системите за сух химикал във вид на прах, когато се използват, могат да изискват допълнителна водна система за гранично охлаждане. Това обикновено се осигурява в достатъчни
количества от стандартната система за пожарогасене, изисквана от Правило II-2/4 от Конвенцията SOLAS от 1974 г., както е изменена.“
9. Глава 17 – Таблицата и бележките под линия
Таблицата с резюме на минималните изисквания и бележките под линия се заменят със
следното:
„

Оцетна
киселина
Оцетен
анхидрид

1715

Ацетон
цианохидрин

1541

Ацетонитрил

1648

Акриламид
2074
разтвор, 50% или
по-малко
Акрилова
2218
киселина

Акрилонитрил

1093

Адипонитрил 2205
Алкохол (С12С15) поли (1-3)
етоксилати
Алкохол (С12С15) поли (3-11)
етоксилати
Алкохол (С6С17) (вторичен)
поли (3-6)
етоксилати

d

e

f

S

3

2G

D

S

2

2G

A

S/P

2

2G

III

S

2

2G

D

S

2

2G

D

S

3

2G

B

S/P

2

2G

D

S

3

2G

A

P

2

2G

A

P

2

2G

A

g

h

i

i’’

i’’’

T1 IIA

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

T2

IIA

Конт.

Не

T1

IIB

Конт.

Не

Отв.

j

k

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

m

n

o

Y1, Z

E

15.11.2 до 15.11.4,
15.11.6 до 15.11.8

Y1

E

15.11.2 до 15.11.4,
15.11.6 до15.11.8

Y1

E

15.1, 15.12, 15.17
до 15.19, 16.6

Не

R

Не

R

Да

C

Не

R

F-T A

Не

C

Не Не

Не

15.12.3, 15.13,
15.16.1, 15.19.6,
16.6.1

Не

R

F-T A

Не

15.13, 16.6.1

Не

C

F-T A

Да

R

T

A

Не

Не

Да

O

Не A

Не

15.19.6

Отв.

Не

Да

O

Не A

Не

15.19.6

T2 IIA
T1 IIA
T2 IIA
NF

IIB

F

l

Защита на
дихателните
пътища и очите

Откриване на
пара

Измерване

Точка на
възпламеняване >
60 °C

Клас

Група

Контрол на
средата в танка

Отвори на танка

Вид танк

Тип кораб

Опастности

c
D

Материали
използвани за
конструкцията

b

Пожарна защита

a

Категория на
замърсяване

Име на
продукта

ООН номер

Електрическо
оборудване''

A

F-T A
T

A

Y1
N3,Z

E

15,12

15.12, 15.13,
15.17,15.19

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не A

Не

15.19.6

Не A

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

A

Не

15.19.6

Алкохол (С6С17) (вторичен)
поли (7-12)
етоксилати

B

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Алкил акрилатвинил пиридин
съполимер в
толуен

C

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

C

S/P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не A

Не

16.2.7, 16.2.8

C

P

3

2G

Отв.

Не

O

Не Не

Не

16.2.7 до 16.2.9

Алкил бензол
сулфонова
киселина
2584
2586
Алкилбензол
сулфонова
киселина,
разтвор на
натриева сол

NF

F

5

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

Алилхлорид

3055

Аминоетил етаноламин
N-аминоетилпиперазин 2815
2-Амино-2-метил-1пропанол (90% или помалко)
воден амоняк (28% или 2672
по-малко)
(m)
Разтвор
на амониев
нитрат (93% или помалко)
Разтвор
на амониев
сулфид (45% или по- 2683
малко)

D

S

3

2G

(D)

S

3

2G

D

S

3

2G

D

S

3

2G

C

S/P 3

2G

D

S

1G

B

2

S/P 2

Конт.

Не

Отв.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

j

k

m

l

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Защита на
дихателните
пътища и очите

Материали
използвани за
конструкцията

1G

3

Не

i’’’

Пожарна
защита

S

D

Конт.

i’’
IIB

Откриване на
пара

2G

i

T2

Измерване

S/P 2

h
Не

Група

1100 B

g
Конт.

Точка на
възпламеняване
> 60°C

f
2G

Клас

d
e
S/P 2

Отвори на
танка

c
b
1098 B

Алуминиев хлорид (30%
или по-малко)/разтвор на
хлороводородна
киселина (20% или помалко)
2-(2-Аминоетокси)
етанол

Опастности

Вид танк

Алил алкохол

Тип кораб

a

Категория на
замърсяване

ООН номер

Име на продукта

Контрол на
средата в танка

Електрическо
оборудване

n

o

Не

C

F-T

A

E

15.12,
15.19

15.17,

T2 IIA Не

C

F-T

A

E

15.12,
15.19

15.17,

R

T

E(f)

15.11

Да

O

Не

A, D

N2

Не

IIA Да

O

Не

A

N1

Не

Да

R

T

A

O

Не

A

R

T

A,B,C N4

NF

Не

T2

N2

Не

15.19.6

15.19.6

N1
Да
NF

E(a)

Y4
Отв.

Не

Конт.

Не

NF

Не

15.2,
15.11.4,
15.11.6, 15.18,
15.19.6

E

15.12,
15.14,
15.16.1, 15.17,
15.19, 16.6

O

Не

Не

C

F-T

A

O

Не

Не

Не

O

Не

Не

Не

16.2.9

R

F

A

Не

15.19.6

2G

N1
Не

Разтвор на Амониев
тиоцианат (25% или помалко)/Aмониев
тиосулфат (20% или помалко)

(C)

P

3

2G

Отв.

Не

Амониев тиосулфатен
разтвор (60% или помалко)

(C)

P

3

2G

Отв.

Не

C

P

3

2G

Конт.

Не

C

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

C

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

C

S/P

2

2G

Конт.

Не

IIA Да

C

T

A

Не

15.12,
15.19

(C)

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

F

B

Не

15.19.6

n-Амилацетат
sec-Амилацетат
Амил ацетат, търговски
тип
Анилин
Авиационни алкилати
(С8 парафини и изопарафини BPT 95-120 °
С)

1104
1104
1104
1547

NF

NF

Не

T1

15.17,
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D

S

3

2G

C

P

3

2G

C

P

3

2G

B

S/P

2

2G

1738
Бензил хлорид
Бутен олигомер

B

P

3

2G

C

P

3

2G

1123
n-Бутил ацетат
n-Бутил акрилат

2348

Бутиламин
(всички
изомери)

1125,
1214

Бутилбензен
(всички
изомери)

2709

бензил

B

S/P

2

2G

C

S/P

2

2G

(A)

P

2

2G

Защита на
дихателните
пътища и очите

15.12.1, 15.17,
16.2.9

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Материали
използвани за
конструкцията

Точка на
възпламеняване
> 60 °C

Контрол на
средата в танка

Не

Не

R

F-T

A, B

Не

Да

R

T

A, D

Отв.

Не

Да

O

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Конт.

Не

Да

C

T

A, B

E

15.12, 15.13,
15.17, 15.19

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Конт.

Не

R

F-T

A

Не

15.13, 15.19.6,
16.6.1,16.6.2

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

E

15.12, 15.17,
15.19.6

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

O

Не

A

Не

15.19.6

R

F

A

Не

15.19.6

Да

R

Не

A, D

Не

15.13,
16.6.1,16.6.2

Не

R

F

A, C

Не

T4 IIB

Не

R

15.8.1 до .7,
.12, .13, .16
до.19, .21, .25,
.27, .29, 15.15,
15.19.6

F-T

A

Не

15.4.6, 15.12

Не

15.13,16.6.1,
16.6.2

Клас

l

Конт.

Не

Конт.

Група

k

i
i’’
T1 IIA

T1

T2

IIA

IIB

Не

Да

2G

Отв.

Не

n-Бутил
бутират

(C)

P

3

2G

Конт.

Не

Смес
Бутил/децил/це
тил/ейкозил
метакрилат

D

S

3

2G

Конт.

Не

1,2-Бутилен
оксид

C

S/P

3

2G

Конт.

Инертиране

C

S/P

3

2G

Конт.

Инертиране

Бутил
метакрилат

D

S

3

2G

Конт.

Не

IIA

Не

R

F-T A, D

n-Бутиралдехид

B

S/P

3

2G

Конт.

Не

T3 IIA

Не

O

F-T

Не

T2
3022

N1

Не

N1

Z

IIB

D

S

3

2G

Конт.

Не

Да

C

P

3

2G

Отв.

Не

Да

R
O

A

Не

A

Не

A

15.19.6

Не

А

2

1129
Бутирова
киселина
2820
Калциев алкил
салицилат

o

j

h

P

1149

n

i’’’

g

A

n-бутил етер

m

Пожарна
защита

f
2G

Отвори на
танка

Вид танк

Тип кораб

Категория на
замърсяване

e
3

Откриване на
пара

Бензилов
алкохол

d
S/P

Измерване

Бензил ацетат

c
C

Опастности

b
A
Бензол и смеси, 1114(t)
имащи
10%
бензол
или
повече
Бензол
2225
сулфонил
хлорид

Бутил
фталат

ВЕСТНИК
Електрическо
оборудване

ООН номер

Име на
продукта

ДЪРЖАВЕН

15.19.6

Не 15.16.1, 15.19.6
Y1

15.11.2 до
Не 15.11.4,
15.11.6
Не

16.2.7,16.2.8
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1130

Карболово масло
Въглероден дисулфид

1131

Въглероден
тетрахлорид

1846

Растително масло от
кашу (необработено)
Смес на цетил/ейкозил
метакрилат
парафини

Хлороцетна киселина
(80% или по-малко)

Конт.

Не

Отв.

Не

j

k

l

NF

R

Не

NF

R

Не

P

3

2G

B

S/P

2

2G

O

Не

A

S/P

2

2G

B

S/P

2

1G

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.
B

S/P

3

2G

D

S

3

2G

III

S

3

2G

A

P

1

2G

Да
IIA

Подл. +
Инертиране T6

IIC

m

n

o

N5

Не

15.16.1

N5

Не

15.16.1,
15.19.6

Не
Не

Не

A

O

F

A, B

Не

Да

C

F-T

A

Не

15.12, 15.19

Не

C

F-T

C

E

15.3, 15.12,
15.15, 15.19

C

T

Не

Конт.

Не

Да

R

T

A, B

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

A, D

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

2G Конт.

Не

B S/P

2

2G Конт.

Не

B S/P

3

2G Конт.

Не

S

2

2G Конт.

Не

B S/P

2

2G Конт.

Не

NF

Z

Не

2

NF

E

Хлороформ

1134
1888

Хлорохидрини
(сурови)

(D)

о-хлоронитробензол

T1 IIA

IIA

Не

15.19.6

T

Не

E

15.12,
15.19.6

C

F-T

A

Не

15.12, 15.19

C

T

A, B,
D

Не

Не

R

F-T

R
Не
Да

1578
2или
3Хлоропропионова
киселина

Y5

Y1
(C) S/P

3

2G

Отв.

Не

C S/P

1

2G Конт.

Не

Да

2511(n)
Хлоросулфонова
киселина
1754

NF

15.19

A, B

Не

NF

15.13, 16.6.1,
16.6.2

Не

C

Не

15.12, 15.17,
15.19.6

15.11.2,
15.11.4,
15.11.6 до
15.11.8,
15.12.3, 15.19,
16.2.9

1750
Хлорбензол

15.19.6
15.19.6

Не

Конт.

S/P

Специални
изисквания (Виж
Глава 15)

i’’’

на

i’’

Защита
на
дихателните
пътища и очите

Не

Група

Конт.

i

2G

A

C

Клас
h

Материали
използвани
за
конструкцията

3

g

Пожарна защита

S/P

Контрол
на
средата в танка

Вид танк

Тип кораб

f
2G

Откриване
пара

Калциев нафтенат в
минерално масло

Хлорирани
(C10-C13)

e
3

B

Разтвор на калциев
хипохлорит (повече от
15%)

Камфорово масло

d
S/P

Измерване

Разтвор на калциев
хипохлорит (15% или
по-малко)

c
C

Точка
на
възпламеняване >
60 °C

b

a

Опастности

ООН номер

Категория
замърсяване

на

Име на продукта

Отвори на танка

Електрическо
оборудване

O

Не

A

Не

T

Не

E

C

15.12, 15.17
до 15.19,
16.2.6,
16.2.9,
16A.2.2
15.11.2 до
15.11.4,
15.11.6 до
15.11.8,
16.2.7 до
16.2.9
15.11.2 до
15.11.8,
15.12,
15.16.2,
15.19

8
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

p-Хлоротолуен

Катран
каменовъглен
(разтопен)

2238

A

S/P

3

2G

B

S/P

2

2G

A

S/P

2

2G

A

S/P 2*1

2G

B

S/P

2G

2238

на
от

D

от

Креозот
(каменовъглен
катран)
Креозот (дърво)
Крезоли (всички
изомери)
2076
Крезилова
киселина, разтвор
на натриева сол

Циклохептан
Циклохексан

1143
2241
1145

Циклохексанол
Циклохексанон

3

P

3

2G

A

S/P

2

2G

A

S/P

2

2G

A

S/P

2

Не

Не

R

Не

Не

R

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Защита на
дихателните
пътища и
очите
Не

F-T A,B

Не

15.19.6

Конт.

Не

Да

R

Не B,D

Не

15.19.6

Конт.

Не

T3

IIA

Не

R

F-T A,D

Не

15.19.6

Конт.

Не

T2

IIA

Да

R

Не B,D

Не

15.19.6

Отв.

Не

O

Не A

Не

16.2.7 до
16.2.9

Отв.

Не

T2

IIA

Да

O

Не A,D

Не

15.19.6

Отв.

Не

T2

IIA

Да

O

Не A,D

Не

15.19.6

2G

Отв.

Не

T1

IIA

Да

O

Не A,B

Не

3

2G

Конт.

Не

3

15.19.6
15.19.6,
16.2.9

R

Конт.

S

Не

Не

2G

D

F-T A,B

Не

2

3

15.19.6

Конт.

B S/P

P

Не

F-T

Не

3

F-T A,B

R

Отв.

P

o

Не

2G

C

m

Не

2

P

n

l

Конт.

A S/P

(C)

k

Материали
използвани за
конструкцията

Конт.

j

Пожарна
защита

Конт.

i’’’

Откриване на
пара

i’’

Измерване

i

Точка на
възпламеняване
> 60°C

h

T2

IIA

A,B

1G

C

C
1915

S

3

g

Вентилационн
и тръби на
танка

Тип на танка
f
2G

Кокосово
масло
мастна киселина

Кротоналдехид

Опастности

e
3

2238

Хлортолуени
(смесени изомери)
Каменовъглен
катран
Разтворител
нафта
каменовъглен
катран

d
S/P

Група

o-Хлоротолуен

c
B

Клас

m-Хлоротолуен

b
2238

Контрол на
средата в танка

a

Вид на кораба

UN номер

Име на
продукта

Категория на
замърсяване

Електрическо
оборудване

2G
2G
2G

Конт.
Отв.
Конт.

Да

T3

IIB

Не
Не
Не

T2

IIA

Да

O

Не Не

Не

R

F-T A

Не

R

Не

R

Да

O

Не

R

N8

Не

15.19.6

Не

15.19.6

E

15.12,
15.16.1,
15.17,
15.19.6

F

A

Не

15.19.6

F

A

Не

15.19.6,
16.2.9

Не

A

Не

16.2.7,16.2.9

F-T A

N5

Не

1
За кораби, построени преди датата на влизане в сила на настоящите изменения, които извършват единствено плавания между
пристанища или терминали в държавата на знамето, под която корабът има право да плава, изискването за типа кораб се прилага десет
години след влизането в сила на измененията.
За кораби, построени преди датата на влизане в сила на настоящите изменения, които извършват плавания от, до или между
пристанищни терминали в държави, различни от държавата, под чието знаме плава корабът, изискването за тип кораб се прилага пет
години след влизането в сила на измененията, при условие че корабът отговаря на следните условия:
1. Корабът е редовно ангажиран в търговията с каменовъглен катран най-малко пет години преди датата на влизане в сила на
настоящите изменения.
2. Корабът е редовно ангажиран в ограничени плавания, както е определено от Администрацията.
3. Удостоверението за годност потвърждава, че корабът се занимава единствено с такива ограничени рейсове, с изтичане на гратисния
период; и
4. Петгодишният гратисен период е договорен между съответната държава.
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С Т Р.

22

Циклохексил
ацетат
Циклохексиламин
1,3Циклопентадиен
димер (разтопен)

ДЪРЖАВЕН
2243
2357

(B) P

3

2G

Конт.

C S/P

3

2G

Конт.

Не

B

P

2

2G

Конт.

Не

(C) P

3

2G

Конт.

Не

(B) P

3

2G

Конт.

Не

1146

р-Цимен
Деканова
киселина

Не

Не
T3

IIA

Не
Не
Не

Циклопентан
Циклопентен

ВЕСТНИК

2246
2046

R
R
R

R
R
O

C

P

3

2G

Конт.

Не

C

P

3

2G

Отв.

Не

Да

F

A

F-T A,C

Не
N1

15.19.6

Не

F

A

Не

15.19.6,16.2.
6,16.2.9,
16A.2.2

F

A

Не

15.19.6

F

A

Не

15.19.6

F

A

Не

Не A

Не

15.19.6
16.2.7 до
16.2.9

R

Не
Не

БРОЙ 44
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

2

2G

B

P

3

2G

Децил акрилат
Децилов
алкохол
(всички изомери)
Дибутиламин
Дибутилфталат
Дихлорбензоли
(всички изомери)
1,1-Дихлороетан
Дихлороетилов етер

2362
1916

2,2-Дихлороизопропилов етер

2490

Дихлорометан

1593

2,4-Дихлорфенол

2021

2,4-Дихлорофеноксиоцетна
киселина,
разтвор
на
диетаноламинова сол

2G

A

P

2

2G

B

S/P

2

2G

B

S/P

3

2G

B

S/P

2

2G

C

S/P

2

2G

D

S

3

2G

A

S/P

2

Не

Отв.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

Отв.

Не

T3

T2

Конт.

Не

T1

Конт.

Не

T2

Конт.
Конт.

Не

T2

IIA

IIA

Конт.

Не
Сух

T1

j

k

l

Не

R

F

A

Да

O

Не A,C,D

Да

O

Не

Не

R

F-T A,C,D

Да

O

Не

n

o

Не

15.19.6

Не

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

Не

15.19.6, 16.2.9
(s)

N2

N4

A

Да

R

T

A,B,D

IIA

Не

R

F-T

A

IIА

Не

R

F-T

A

IIA

m

A

IIA

Не

2G Конт.

i’’’

Да

R

T

A,C,D

Да

R

T

Не

Да

R

T

A

N5

S/P

3

2G

Отв.

S/P

3

2G

Отв.

O

N5
N5

1279

2047

2G

Отв.

Не

B

S/P

2

2G Конт.

Не

T1

B

S/P

2

2G Конт.

Не

T1

B

S/P

2

2G Конт.

Не

T2

B

S/P

2

2G Конт.

Не

D

S

3

2G Конт.

Сух

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.12, 15.17,
15.19

Не
N1

Не

15.19.6

Не

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.12, 15.19.6

A,B

Не

15.12, 15.19.6

A,B

E

15.12, 15.17 до
15.19

E

15.12, 15.17 до
15.19

Не

15.11.2,
15.11.4, 15.11.6
до 15.11.8

Не

O

Не

Не

O

Не

Не

F-T

A,B

NF
3

15.19.6
15.19.6, 16.2.6
(x), 16.2.9 (y),
16A.2.2 (z)

N1

Не

S/P

Не

N1

Не

A

Не

E

NF

A

1,3-Дихлоропропан

Смеси
от
дихлоропропен/
дихлоропропан
2,2Дихлоропропионова
киселина

3

Конт.

i’’

NF

Разтвор
на
2,4дихлорофеноксиоцетна
киселина,
триизопропаноламинова сол (70% или помалко)

1,3-Дихлоропропен

S/P

A

2,4-Дихлорофеноксиоцетна
киселина,
разтвор
на
диметиламинова сол
(70% или по-малко)

1,2-Дихлоропропан

C

i

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

S/P

h

Защита на
дихателните
пътища и очите

A

Децен

g

Материали
използвани за
конструкцията

2G

Пожарна
защита

3

Откриване на
пара

P

Измерване

B

Група

f

Клас

e

Контрол на
средата в танка

d

Отвори на
танка

c

Тип на танка

Категория на
замърсяване

b

Опастности

ООН номер
a

Вид на кораба

Име на продукта

Точка на
възпламеняване
> 60 °C

Електрическо
оборудване

N1

IIA

Не

R

IIA

Не

R

IIA

Не

C

Не

C

Да

R

F-T
F-T

Z

F-T A,B,D
Не

A

Y5

11

24

ДЪРЖАВЕН

Диетилбензол

f
2G

g
Отв.

h
Не

1154 C

S/P

3

2G

Конт.

Не

C

S/P

3

2G

2049 C

P

3

2G

C

P

3

2G

S

3

2G

S

2

1G

2686

Диетилен
гликол
метил етер
Диетилен-триамин
2079 D
III
1155
Диетилов етер
Ди-(2-етилхексил)
фосфорна киселина

1902

Диетилфталат
Диетил сулфат

1594

Диглицидилов етер на
бисфенол А
Диглицидилов
на бисфенол F

Ди-n-хексил адипат
2361

Диизобутилен

2050

Диизобутил-фталат

Диизопропилбензен
(всички изомери)

2G

C

P

3

2G

2

2G

(B) S/P

1158

2

Отв.

Не

Отв.

Не

Конт.

2G Конт.
Отв.
Отв.

2G Конт.
Отв.

T2
T4

IIA
IIB

Да
Да
Да
Да
Да
Не

Не
Не
Не
Не
Не

Не

Диметилов адипат

B

P

3

2G

Отв.

Не

C S/P

3

2G Конт.

Не

C S/P

2

2G Конт.

Не

C S/P

2

2G Конт.

Не

F-T

A

O

Не

A,D

O

Не

A

N7

N2

E

15.4,
15.14,
15.15,
15.19

Не
Не

N3

A

O

Не

A

Не

15.19.6,
16.2.6

O

Не

A

Не

15.19.6,
16.2.6

O

Не

A

R

Не

R

Да

O
O

T2

IIA

Не

C

Да

O

Да

R

Да

O

Не

R

Не

C

F-T A,C,D
F
Не
Не

N1

A
A
A

F-T

A

Не

A

T

B

Не

A

F-T A,C,D

N2
N2

N4

N1

Не

C

15.19.6

Не

15.12.3,
15.19.6

Не

15.19.6

Не

E

15.19.6,
16.2.6
16.2.7 до
16.2.9
15.12,
15.19

Не

15.19.6

Не

Не

15.12.1,
15.17

Не

15.19.6,
16.2.9

E

15.12

E

15.12,
15.17,
15.19

E

15.12,
15.14,
15.17,15.19

N1
F-T A,C,D

15.19.6

Не

N1
F-T A,C,D

Не

Не

T

Да

IIA

N2

15.19.6

C

IIA

T2

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Пожарна
защита

Откриване на
пара

Измерване
C

T2

Не

2G Конт.

Не
Да

Не

3

Разтвор
на
диметиламин
(над
45%, но не повече от
55%)
1160
Разтвор
на
диметиламин
(над
55%, но не повече от
65%)
1160

Точка на
възпламеняване
> 60°C

A

S

1160

Не

Не

D

на
(45%

N1

O

Разтвор на N, Nдиметилацетамид
(40% или по-малко)
Разтвор
диметиламин
или по-малко)

A,C

Да

2G Конт.

2G

F-T

Не

Не

P

R

Отв.

Отв.

A

Не

Не

2G

2

15.12

A

3

C S/P

E

Не

P

2G

N1

O

B

3

А

Да

Не

C S/P

F-T

Не

Отв.

2G

R

Отв.

2G

3

Не

Не

3

P

o

A

P

3

n
Не

F

B

P

m
N2

R

Не

B

l
A

Не

Отв.

2

k
Не

Не

2G

S/P

IIA
IIA

g
O

Конт.

3

(C)

T2
T2

i’’’
Да

Не

P

B

Диизопропаноламин
Диизопропиламин

3

B

етер

Диизобутиламин

S/P

i’’
IIA

Конт.

Конт. Инертиране
C

i
T1

Група

e
3

Клас

Вид на кораба

d
S

Отвори на
танка

Опастности

c
III

Тип на танка

Категория на

b

Защита на
дихателните
пътища и
очите

Диетиламино-етанол

БРОЙ 44

Материали
използвани за
конструкцията

Диетиламин

ООН номер

Име на продукта

a
Диетаноламин

ВЕСТНИК
Електрическо
оборудване

Контрол на
средата в танка

С Т Р.

12

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

2G

C

P

3

2G

S

3

2G

(C)

P

3

2G

C

P

3

2G

C

P

3

2G

B

S/P

2

D

S

2

2265

Диметил глутарат
хидроген

Диметил
киселина

октанова

Диметил фталат
Диметил сукцинат
Динитротолуен
(разтопен)

1600

1,4-Диоксан

1165

Дипентен

2052

Дифенил

P

A

Смес
дифенил/дифенилетер

Смес от дифенил
етер/дифенил
фенил етер
Дифенилметан
диизоцианат
Дифенилол-пропанепихлорохидринови смоли
Ди-n-пропиламин
(всички

Додецилов алкохол

P

3
1

на

m

n

o

Не

15.12, 15.17,
15.19.6

Не

Не

R

F-T

A,C

N1

Не

R

F-T

A,D

N2

Не

R

F-T

Не

Да

O

Конт.

Не

Да

Отв.

Не

Отв.

Не

Отв.

2G
(o)
2G

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Отв.

T3

IIA

T2

IIA

Не

Не

A,D
A

Не

R

T

A,D

Не

15.12.1

Да

O

Не

A

Не

16.2.8, 16.2.9

Да
Да

O

Не

A

Не

Не

O

Не

A

Не

Конт.

Не

Да

C

T

A

Не

Конт.

Не

C

F-T

A

Не

2G Конт.

Не

Не
Не

R

F

A

Не

15.19.6

Да

O

Не

B

Не

15.19

O

Не

B

Не

15.19

O

Не

A

Не

15.19.6

O

Не

A

2G

Отв.

Не

T2

IIB

16.2.9
15.12, 15.17,
15.19, 16.2.6,
16.2.9,
16(A).2.2(p)
15.12, 15.19

Да

от

Дифенил етер

Додецен
изомери)

C

l

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

3

k

Защита
на
дихателните
пътища и очите

S

j

Материали
използвани
за
конструкцията

D

i’’’

Пожарна защита

2G

i’’

Откриване
пара

3

i

Измерване

S

h

Точка
на
възпламеняване >
60 °C

D

Група

Диметилетаноламин 2051

g

Клас

f
2G

Контрол
на
средата в танка

e
2

Отвори на танка

Тип на танка

d
S/P

Опастности

Вид на кораба

Категория
на
замърсяване
c
C

ООН номер
b
a
N, N-Диметилцикло- 2264
хексиламин

Диметил
фосфит

С Т Р. 2 5

Електрическо
оборудване

Име на продукта

Диметилформамид

ВЕСТНИК

A

P

1

2G

Отв.

Не

A

P

3

2G

Отв.

Не

A

2489

(B) S/P
B

2383

P

P

3

2G

Отв.

2

2G Конт.

3

2G

Отв.

Не
Сух
Не

C

S/P

3

2G Конт.

Не

(B)

P

3

2G

Не

B

P

3

2G

Отв.
Отв.

Не

Да
Да

Да (b )

A,B,
C T (b) C(c),D

Да

O

Не

R

Да

O

Да

O

Не

A

F-T

A

Не

A

Не

N5

A

N2

Не

15.19.6

Не

15.12, 15.16.2,
15.17, 15.19.6,
16.2.6, 16.2.9,
16A.2.2

Не

15.19.6,16.2.6

Не

15.12.3,
15.19.6

Не
Не

15.19.6
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9,
16A.2.2
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3

2G

от

Додецил фенол
Солен
разтвор,
съдържащи
цинкови соли
Епихлорхидрин

2023

Етаноламин

2491

2Етоксиетилацетат 1172
Етил акрилат

1917

Етиламин

1036

Етиламинови
разтвори (72% или
по-малко)
2270
Етил амил кетон
Етилбензен
N-Етилбутиламин
Етилбутират

2271
1175

1180

N-етилциклохексиламин

Етилен дибромид

1

2G

(A)

P

2

2G

1135

1604
1605

Не

Отв.

Не

15.13

Не

Да

O

Не

Не

15.13, 16.6.1,
16.6.2

Отв.

Не

Да

O

Не A

Не

15.19

Отв.

Не

Да

O

Не Не

Не

15.19.6

Конт.

Не

IIB

Не

C

F-T A

E

15.12, 15.17,
15.19

Отв.

Не

IIA

O

F-T A

Конт.

Не

Да
Не

Конт.

Не

T2

IIB

Не

Конт.

Не

T2

IIA

Не
Не

S

3

2G

P

3

2G

A

S/P

2

2G

(C)

S/P

2

1G

(C)

S/P

2

2G

Конт.

Не

C

P

3

2G

Конт.

Не

2G

Конт.
Конт.

C

P

3

2G

Конт.

(C)

P

3

2G

Конт.

S

3

2G

Конт.

Не

(D)

S

3

2G

Отв.

Не

B

S/P

2

2G

Конт.

Не
Не

Не
Не

T2

T2

R

Не
Не

15.19.6

R

F-T A

E

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

C

F-T C,D

E

15.12, 15.14

C

F-T A,C

R

F

A

R

F

A

R
R
R
R

IIA

Не

C

IIB

Да

O

IIA

Не

R

NF

F

N2

A

Не

Не

Конт.

Конт.

Не

Не

2G

2G

Не

Не

2

2

Не

Не

S/P

S/P

T2

No

C

C

Не

A,D

C

3

Не

Не A

D

2G

o
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9, 16А.2.2

O

2G

3

n

Да

2

P

m

Не

S/P

C

l

O

C

D

Етилен
цианохидрин
Етилен-диамин

P

(C) S/P

Етилциклохексан

Етилен
хлорохидрин

A

Отв.

k

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

S

Не

j

Защита на
дихателните
пътища и очите

III

Додецил
метакрилат

Отв.

i’’’

Материали
използвани за
конструкцията

2G

i’’
NF

Пожарна
защита

3

i

Откриване на
пара

S

h

Измерване

III

g

Точка на
възпламеняване
> 60 °C

f
2G

Група

e
3

Клас

d
S/P

Контрол на
средата в танка

Тип на танка

c
B

Отвори на
танка

Вид на кораба

b

Опастности

Категория на
замърсяване

a
Разтвор
на
додецил дифенил
етер дисулфонат

Смес
Додецил/пентадецил
метакрилат

ВЕСТНИК
Електрическо
оборудване

Име на
продукта

ООН номер

С Т Р.

C

F-T A
F
F

N2
N1

N1

A
A

F-T A

N1

F-T A,D
Не A
F-T A
T Не

E

15.12, 15.14,
15.17, 15.19

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.12.3, 15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

E

15.12, 15.17,
15.19

Не
N2

Не

16.2.9

E

15.12, 15.19.6,
16.2.9

14
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гликол

Смес от етилен 2983
оксид/пропилен
оксид
със
съдържание
на
етилен оксид не
повече от 30% от
теглото
2-Етилхексил
акрилат
2-Етилхексиламин 2276
Етилиден
норборнен
Етил метакрилат

2277

о-Етилфенол
2-етил-3-пропил
акролеин
Етилтолуол
Разтвори
на
железен хлорид

Глутаралдехидни
разтвори
(50%
или по-малко)

e

2G

(C)

P

3

2G

C

P

3

2G

D

S

2

1G

g

i

h

T2

i’’
IIA

i’’’
Не

j

k

n

Отв.

Не

Да

O

Не A

Не

Отв.

Не

Да

O

Не A

Не

C

F-T

Не

15.8,
15.14,
15.19

Не

15.13,15.19.6,
16.6.1,16.6.2

Не

15.12,15.19.6

Не

15.12.1,
15.16.1,
15.19.6

Конт.

Не

S/P 3

2G

Инертиране

B

S/P 2

2G

B

S/P 3

2G

(D)

S

3

2G

(A)

S/P 3

2G

(B)

S/P 3

2G

(B)

P

3

Отв.

Не

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

2G Конт.

Не

T3

C S/P

3

2G Отв.

Не

C S/P

2

2G Конт.

Не

1199
2874

15.19

IIB

A,C
B

o

Не

A,B

N4

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Защита на
дихателните
пътища и очите

m

l

Конт.

T2

R F-T

Материали
използвани за
конструкцията

Пожарна защита

Откриване на
пара

Измерване

Точка на
възпламеняване >
60 °C

Група

Клас

Контрол на
средата в танка

Отвори на танка

Опастности

Тип на танка
f

S/P 2

IIB

Да

15.12,
15.15,

O

Не A

Не

R

F-T A

Не

R

F-T A,D

R

F-T A,D

Не

15.13,16.6.1,
16.6.2

N2
N4

T2

IIA

Не

T1

IIA

Да

O

Не B

Не

15.19.6

IIA

Не

R

F-T A

Не

15.19.6,16.2.9

R

F

O

Не

2582

Разтвори
на
формалдехид
(45% или помалко)
1198(d)
2209
Мравчена
киселина
1779
Фумаров адукт на
колофон, водна
дисперсия

Фурфурилов
алкохол

d

B

A

Не

15.19.6

Не Не

Не

15.11,
15.19.6,
16.2.9

R

T

E

15.11,15.19

R

F-T A

E (e)

15.16.1,16.2.
9

R

T(v) A

E

15.11.2
15.11.4,
15.11.6
15.11.8

O

Не

Не

15.19.6,
16.2.9
15.16.1

NF

Железен нитрат
/разтвор
на
азотна киселина

Фурфурол

Вид на кораба

Категория на
замърсяване

ООН номер
1184

Етилен
гликол
бутил етер ацетат
Етилен
диацетат

c

b

Етилен дихлорид

С Т Р. 2 7

Електрическо
оборудване

Име на
продукта

a

ВЕСТНИК

NF
T2
C S/P

3

2G Конт.

Не

D

3

2G Конт.

Не

S

T1

IIB

IIA

Не

Не

Не

Y2, Y3

Да
B

P

3

2G Отв.

Не

C S/P

3

2G Конт.

Не

C P

3

2G Отв.

Не

D S

3

2G Отв.

Не

T2

IIB

Не

Да
NF

Не

R

F-T A

Не

O

Не A

Не

O

Не Не

Не

15.16.1

15
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Хептан
изомери)

(всички

1206

(C)

(B)
Хептил ацетат
Разтвор
на
хексаметилендиамин 1783

Хексан
изомери)
Хексeн
изомери)

2493

(всички 1208
(всички

Хексил ацетат
Солна киселина

1233
1789

Разтвори
на
водороден пероксид
(над 8%, но не над
2014,
60%)
2984
Разтвори
на
водороден пероксид
(над 60%, но не над
70%)

2015

2-хидроксиетил
акрилат
Изоамил ацетат
Изобутил ацетат
Изобутил акрилат
Изобутилалдехид
Изофорондиамин
Изофорон
диизоцианат

1104
1213
2527
2045
2289
2290

C

P
P
P
P
S/P

3
3
3
3
3

2G

Отв.

Не

2G
2G

2

2G

(C)

P

3

2G

(C)

P

3

2G

B

P

3

2G

D

S

3

1G

C

S/P

3

2G

Да

O

Не

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

S/P

2

2G

C

P

3

2G

C

P

3

2G

B

S/P

2

2G

C

S/P

3

2G

D

S

3

2G

B

S/P

2

2G

m

n

o

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

N2

Не

15.19.6, 16.2.9

N1

Не

A
A

Конт.

Не

Не

R

F

Отв.

Не

Да

O

Не

Конт.

Не

Да

R

T

A
A
A

Конт.

Не

Не

R

F-T

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

R

T

C

Не

NF
NF

Не

2G

B

l

A

Конт.
2

k

2G

S/P

S/P

j

2G

C

C

i’’’

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

i’’

Защита на
дихателните
пътища и очите

i

Материали
използвани за
конструкцията

h

Пожарна защита

g

Откриване на
пара

2G

C

(всички

Хексметиленимин

БРОЙ 44

Измерване

3

Точка на
възпламеняване
> 60°C

P

Група

B

Клас

f

Контрол на
средата в танка

Тип на танка

e

Опастности
d

C

Хептанол
(всички
изомери) (q)
Хептен
изомери)

Вид на кораба

Глицидилов естер
на
С10
триалкилацетна
киселина

c

Категория на
замърсяване

ООН номер
b

a

ВЕСТНИК
Електрическо
оборудване

Име на продукта

Отвори на танка

С Т Р.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

A
A
A
Не

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

E(f)

15.11

Не

15.5.14 до
15.5.26, 15.18,
15.19.6

Не

15.5.1 до
15.5.13,
15.19.6

Не

15.12, 15.13,
15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

Не

15.19.6

Не

NF
Конт.

A,C

C

Не

Да

C

T

Не

R

F

Не

R

F

Не

Конт.
Конт.

Не
Не

T2

IIB

T3

IIA

Не

R

F-T

Не

O

F-T

A
A
A
A
A

Конт.

Не

Да

R

T

Конт.

Сух

Да

C

T A,B
,D

A

Не

15.19.6

Не

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

Не

15.16.1

N2

Не

N5

Не

15.12, 15.16.2,
15.17, 15.19.6

16
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ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Изопрен

i’’’

j

k

IIB

l

Не

R

F

C

S/P

3

2G

Не

T2

IIA

B

Отв.

Да

O

F-T

C

S/P

2

2G

T2

IIA

A

Не

C

F-T

B

P

3

2G

(C)

P

3

2G

1159

D

S

3

2G

Конт.

Инертиране

2058

C

S/P

3

2G

B

S/P

2

1G

Конт.

Инертиране T3

Изопропаноламин
Изопропиламин
Изопропилбензол
Изопропил
циклохексан
Изопропилов етер
Изовалералдехид
Лактонитрилов
разтвор (80% или помалко)

1221
1918

B

Лауринова киселина

P

3

2G

Малеинов анхидрид 2215
Меркаптобензотиазол, разтвор на
натриева сол
Мезитил оксид
1229
Разтвор на
метан натрий

D

S

3

2G

B

S/P

3

2G

D

S

3

2G

A

S/P

3

2G

Метакрилова
киселина

D

S

3

2G

Метакрилонитрил
Метил акрилат

2531
3079
1919

Разтвор на метиламин
(42% или по-малко)
1235
Метиламилов ацетат
Метиламилов алкохол
Метил амил кетон
Метилбутират

1233
2053
1110
1237

(B) S/P

2

2G

B

S/P

2

2G

C

S/P

2

2G

(C)

P

3

2G

(C)

P

3

2G

(C)

P

3

2G

(C)

P

3

2G

Клас

Контрол на
средата в танка

Конт.

Не

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

Не

R

F

Не

R

F-T

IIB

Конт.

Не

Да

C

T

Отв.

Не

Да

O

Не

Конт.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

C,D

m

N

N2

Не

o
15.13, 15.14,
16.6.1, 16.6.2
16.2.8, 16.2.9

N2

E

15.12, 15.14, 15.19

Не

A
A

Не

15.19.6

Не

15.19.6, 16.2.7,
16.2.8,
15.4.6, 15.13.3,
15.19.6
15.4.6, 15.16.1

Не

A

Не

A
Y1

E

15.1, 15.12, 15.17
до 15.19, 16.2.6,
16.6

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9, 16A.2.2

A,C,D

Да
NF
T2

IIB

Не

NF

R

Не

O

Не

R

F-T

O

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

Да

R

T

Конт.

Не

Не

C

F-T

Конт.

Не

Не

R

F-T

Конт.

Не

Не

C

F-T

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

T1

IIB

A
A(g),
C
Не

Не
N1

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

15.19.6

N1

Не

15.19.6

Y1

Не

15.13, 16.6.1

N4,Z

E
E

15.12, 15.13,
15.17, 15.19
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

E

15.12, 15.17, 15.19

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

A
Не
A
A
A
A,C,D
A
A
A
A

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

i’’

T3

Защита на
дихателните
пътища и очите

i

Не

Измерване

h

Конт.

Точка на
възпламеняване
> 60 °C

g

1218

Група

f
2G

Отвори на танка

e
3

Тип на танка

d
S/P

Вид на кораба

c
C

Опастности

Пожарна защита

a

Категория на
замърсяване

b

ООН номер

Откриване на
пара

Име на продукта

Материали
използвани за
конструкцията

Електрическо
оборудване

N1

17
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Метилциклохексан

2296

2300
1243

Метил хептил кетон
2-метил-2хидрокси-3-бутин
Метил метакрилат

1247

2-метил-1 -пентен

2288

2-Метилпиридин

2313

(B)

P

3

2G

C

S/P

3

2G

(B) S/P

3

2G

D

S

2

2G

B

P

3

2G

III

S

3

2G

D

S

2

2G

C

P

3

2G

B

S/P

2

2G

B

S/P

2

N-метил-2пиролидон
Метилов салицилат
Алфа-метилстирен
Морфолин
Съединения
моторно гориво

2303
2054

за

1649

B

P

3

2G

(B)

P

3

2G

A

S/P

3

2G

D

S

3

2G

A

S/P

2

1G

j

k

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

R

F

Отв.

Не

Да

O

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

Конт.

Не

Не

R

F-T

Конт.

Не

Не

R

F

Не

R

F-T

Не

R

F-T

Конт.

IIA

IIA

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Не

R

F

Конт.

Не

Не

C

F

Конт.

Не

Не

C

F-T

T2

IIA

Отв.

Не

Отв.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.

Не

T1

IIB

T2

IIA

T4

IIA

Да

O

Не

Да

O

Не

Не

R

F-T

Не

R

F

Не

C

F-T

Да

R

Не

2G

A
P
Нафтенови
киселини
C
P
Неодеканова
киселина
(C)
S/P
Нитрираща
киселина (смес от
сярна и азотна
киселина)
1796
C S/P
Азотна
киселина
(по-малко от 70%)
2031
C S/P
Азотна
киселина 2031,
(70% и повече)
2032 (h)
B S/P
Нитробензин
1662

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

2

2G

C

T

R

T

C

T

2

2G

2

2G

2

2G

l
A
B

N4

15.19.6

Не

15.19.6

E

15.12, 15.14,
15.19

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.13, 16.6.1,
16.6.2

Не

15.19.6

N4

Не

15.12.3,
15.19.6

N4

Не

15.12.3, 15.19,
16.2.9

Не

15.19.6

N6

A
A

T1

IIA

NF
Конт.

Не

Конт.

Не

Конт.
Конт.

Не

NF
T1

IIA

A
D
N2,Z

Не

15.19.6

Не

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

Не
E

15.6, 15.12,
15.18, 15.19

Не

15.19.6

A

Не

15.19.6

A

Не

16.2.8

E

15.11, 15.16.2,
15.17, 15.19

E

15.11, 15.19

A,C
A,D

Не

NF

Не

A

A

Да

C

T

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Не

15.19.6

A

A

o

Не

A

A,B,D

N

Не

A,D
A,D

Защита на
дихателните
пътища и очите

Материали
използвани за
конструкцията
m

A

2

2304

Пожарна защита

i’’’

Откриване на
пара

i’’

Измерване

Отвори на танка

i

S/P

Нафтален (стопен)

A

h

2G

4-Метилпиридин
2313

g

Точка на
възпламеняване >
60 °C

f
2G

Група

e
3

Клас

d
P

2-метил-6етиланилин

Метил формат

Тип на танка

c
(C)

Метилциклопентадиен димер

2-метил-5-етил
пиридин

Опастности

b

Контрол на
средата в танка

a

Вид на кораба

ООН номер

Име на
продукта

Категория на
замърсяване

Електрическо
оборудване

Не
Не
A,D

E

15.11, 15.19

Не

15.12, 15.17,
до 15.19,
16.2.9

18

S

3

D

S

3

2G

S/P 2

P

3

2G

B

P

3

2G

Нонан
C

P

3

2G

A

P

2

2G

Нонилфенол
3

Вредна течност, F,
(2) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.1,
Cat.A*

A

Вредна течност,
N.F, (3) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.2,
Cat.A*

A

P

1

o

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Клас

Група

Не

R

Не

F-T

Не

Не

R

15.12, 15.19.6,
16.2.9, 16A.2.2

Не

N4

Не

A(u)
Да

C

T

Не

15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9

Не

15.19.6

Не

15.19.6

A, B
Cont.

Не

No

R

F

Cont.

Не

Не

R

F

B, C

A
Отв.

Не

Да

O

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Не

15.19.6

Не

15.19.6, 16.2.6,
16A.2.2(aa)

Не

15.19

Не

15.19

Не

15.19.6

A
Не

Да

O

Не
A

2G
Отв.

Не

Да

O

Не
A

P

1

2G
Конт.

Не

Не

R

F
A

P

2

16.2.6,

Не

F-T

IIB

Отв.
A

n

A, D

2G

Нонилфенол поли
(4-12) етоксилати
Вредна течност,
N.F, (1) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.1,
Cat.A*

T

IIB

Не

2G

(C)

P

m

A

Конт.

B

C

2G

1664

1920

l

i'' '

Да
T2

Конт.
C

средата
Контрол
танка
Не

Конт.

Смес от
нитропропан
(60%) /
нитрометан (40%)

Нонил алкохол
(всички изомери)

Конт.

k

2G

1- или 2нитропропан

Нонан
(всичкиизомери)

i''

в
2608 D

Отвори на танка

S/P 2

Тип на кораба

Вид на кораба

Опастности

Категория на замърсяване

1663 B

j

Електрическо
оборудване
I

О-нитрофенол
(разтопен)

О- или рнитротолуен

h

Защита на дихателните
пътища и очите

g

Материали използвани за
конструкцията

f

С Т Р. 3 1

Пожарна защита

e

Откриване на пара

d

ВЕСТНИК

Измерване

c

на

ООН номер

Име
продукта

b

на

a

ДЪРЖАВЕН

Точка на възпламеняване >
60 °C

БРОЙ 44

2G
Отв.

Не

Да

O

Не
A

19

16.2.9,

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Вредна течност, F,
(4) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.2,
Cat.A*

A

Вредна течност,
N.F, (5) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.2,
Cat.B*

B

P

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

2G
Конт.

Не

Не

R

F

Не

15.19.6

Не

15.19.6, (16.2.6, 16.2.9)**

A
P

2

2G
Отв.

Не

Не

O

Не
A

* В случай на конкретна n.o.s. товарът, оценен като попадащ в обхвата на тази n.o.s. група, която се превозва
на кораб, това вписване, включително търговското наименование на товара и един или два принципни
компонента, трябва да бъдат предоставени в транспортния документ.
Използваните съкращения означават:
N.F.: Точка на възпламеняване над 60 °C (по метода closed cup test)
S.T: Вид на кораба
F: Точка на възпламеняване, ненадвишаваща 60 °C
Cat.: категория на замърсяване
(по метода closed cup test)
m.p.: точка на топене
n.o.s: Не е посочено друго
** За товари с висок вискозитет или висока точка на топене

20

A

Вредни течности,
N.F, (12) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.B*, mp 15 °C+
Вредна течност, F,
(13) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.B*
Вредна течност, F,
(14) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.B*, mp 15 °C+

B

P

2

Не

P

2

P

3

l

m

n

o

i'''

Да

O

Не

Не

15.19.6,
(16.2.6)**3,
16.2.9, 16A.2.2

Не

15.19.6, (16.2.6, 16.2.9)**

Не

15.19.6, (16.2.6)**, 16.2.9,
16A.2.2

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6, (16.2.6, 16.2.9)**

Не

15.19.6, (16.2.6)**, 16.2.9,
16A.2.2

Не

15.19.6, (16.2.6, 16.2.9)**

Не

15.19.6, (16.2.6)**, 16.2.9,
16A.2.2

A

2G
Не

Не

R

F
A

2G
Конт.

A

k

2G

Конт.
B

i''

Група

Отв.

Клас

Тип на танка

Вид на кораба
2

Контрол на средата в
танка

Вредна течност, F,
(10) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.A*
Вредни течности,
N.F, (11) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.B*

B

P

Отвори на танка

B

Опастности

ООН номер
Вредни течности,
N.F, (6) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа
...) S.T.2,
Cat.B*2, mp 15 °C
Вредни течности,
F, (7) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.2,
Cat.B*
Вредна течност, F,
(8) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.2,
Cat.B*, mp 15° C+
Вредна течност, F,
(9) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.A*

j

Електрическо
оборудване

Специални изисквания
(Виж Глава 15)

h

Защита на дихателните
пътища и очите

g

Материали използвани за
конструкцията

f

С Т Р. 3 3

Пожарна защита

e

I

Име на
продукта

2

d

Откриване на пара

c

ВЕСТНИК

Измерване

b

Категория на замърсяване

a

ДЪРЖАВЕН

Точка на възпламеняване >
60 °C

БРОЙ 44

Не

Не

R

F
A

2G
Отв.

No

Да

O

Не
A

P

3

2G
Конт.

B

P

3

Не

Не

R

F
A

2G
Отв.

Не

Да

O

Не
A

P

3

2G
Отв.

B

P

3

P

3

Да

O

Не
A

2G
Конт.

B

Не

Не

Не

R

F
A

2G
Конт.

Не

32
Виж бележка под линия на стр. 20.
3
За товари с висок вискозитет или висока точка на топене.

Не

R

F
A

21

f

g

h

C

P

3

P

3

P

3

1191 (B)

P
P

3
3

S/P

2

C

P

3

2G

3

3

Олеум

Не

R

F

Не

Не

R

F

Не

Да

O

Не

Конт.

Не

Не

R

F

Не

(16.2.7, до 16.2.9)**

Не

15.19.6

Конт.

Не

Не

R

F

Не
A

Не

Да

O

A

Не

Не

15.19.6

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

15.19.6, 15.20, 16.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6 16.2.6, 16.2.9

E

15.11.2, до 15.11.8,
15.12.1,
15.16.2,
15.16.2, 15.17, 15.19,
16.2.7, 16.2.8

A, B

2G
Не

Не

R

F
A

2G
Не

Не

R

F
A

2G
Конт.

S/P 2

(16.2.7 до 16.2.9)**

2G

Алфа - олефини
(С6 - С18) смеси
1831 C

Не

Отв.

Конт.
P

Не

A

Олефинови смеси
(С5-С15)
B

o

A

Конт.
P

Не

2G

Олефинови смеси
(С5-С7)
C

n

A

Отв.
Октил нитрати
(всички изомери)

O

2G

Октил алдехиди

A

Да

2G

Октанол (всички
изомери)
B

m

A

Конт.
C

l

i'' '

2G
Конт.

1262 (C)

Група

Не

i''

k

2G

Октан (всички
изомери)

Окт (всички
изомери)

Отв.

Клас

Тип на танка

Вид на кораба
3

Контрол на средата в
танка

P

Отвори на танка

C

Опастности

ООН номер
Вредни течности,
N.F, (15) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.C*
Вредна течност, F,
(16) n.o.s.
(търговско
наименование ...,
съдържа ...) S.T.3,
Cat.C*

Категория на замърсяване

I
Име на
продукта

j

Електрическо
оборудване

Специални изисквания
(Виж Глава 15)

e

Защита на дихателните
пътища и очите

d

Материали използвани за
конструкцията

c

БРОЙ 44

Пожарна защита

b

ВЕСТНИК

Откриване на пара

a

ДЪРЖАВЕН

Измерване

34

Точка на възпламеняване >
60 °C

С Т Р.

Не

2G

Не

R

F
A

NF
Конт.

Не

C

T
Не

22

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН
(C)

P

3

Отв.
S/P 3

3

P

3

Фенол

S/P 2

R

T

Не

Не

R

F-T

Не

Не

R

F

Не

Не

R

F

16.2.9

Не

15.12, 15.17, 15.19.6

Не

15.13, 16.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.12.1,
15.19.6,

Не

15.12, 15.19,
16.2.9, 16A.2.2

A

NF
Конт.

2312 B

Не

2G

Перхлоретилен

Не
A

A
Конт.

S/P 3

F

2G

Пентен (всички
изомери)
1897 B

R

A,B
Конт.

C

Не

2G

Пентан

16.2.7 до 16.2.9

Не
Конт.

P

Не
A, B

2G

1,3-пентадиен
1265 (C)

Не

NF
Конт.

S/P 3

O

IIB

Не

2G

Пентахлоретан
C

Да
T3

Конт.
S/P 2

Не

2G

Паралдехид
1669 B

С Т Р. 3 5

2G

Маслена киселина
от палмово масло
1264 C

ВЕСТНИК

Не

2G

R
T1

Конт.

Не

T

15.12.2,

Не

IIA
Да

C

T
A

* Виж бележка под линия на стр. 32
20.
** За товари с висок вискозитет или с висока точка на топене.
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16.2.6,

1805

D

S

3

A

2214

C

S/P 1

B

P

3

2G

2734(i),
2735

(C )

S/P 3

2G

3

D

1814

C

S

2

2

Специални изисквания
(Виж Глава 15)

Група

o

Не
A, B
Не

15.11.1,
до
15.11.4, 15.11.6
до 15.11.8

E

15.7, 15.19

Не

16.2.7 до 16.2.9

Не

15.19.6

N2

Не

16.2.9

Y4

Не

N5

No

15.12,
15.19.6

N8

Не

16.2.9

N2

Не

16.2.9

Не

Не(k)

C

Не
C

IIA

Не

Да

R

Не

Конт.

Не

Не

R

F

Отв.

Не

Да

O

Не

A

A

NF
Не

O

Не
Не

Сух

2G

Да(b)

C

T(b)
A

NF
Не

O

Не
Не

2G
Отв.

D

Не

2G

n-Пропаноламин
D

n

A, D

Отв.
S/P 3

O

O

Подл.+(Вент.
или Инерт.)

2G

Разтвор на калиев
хидроксид
C

Да

T1

Конт.
S/P 3

m

Не

Отв.

2206(i),
2207

l

i'' '

Не

2G

2368

S/P

k

1G

Конт.

(C )

i''

j

NF

Конт.
S/P 3

Клас

Тип на танка

Не

2G

Фталов анхидрид
(стопен)

Бетапропиолактон

Отв.

Отв.

1381,
Фосфор, жълт или 2447
бял

Полиметилен
полифенил
изоцианат

Електрическо
оборудване

2G

Фосфорна
киселина

Разтвор на
полиферичен
сулфат

Контрол на средата в
танка

3

Отвори на танка

P

Вид на кораба

ООН номер

C
1-фенил-1-ксилил
етан

Полиетилен
амини

h
I

Име на
продукта

Пинен

g

Защита на дихателните
пътища и очите

f

Материали използвани за
конструкцията

e

Пожарна защита

d

БРОЙ 44

Откриване на пара

c

ВЕСТНИК

Измерване

b

Опастности

a

ДЪРЖАВЕН

Точка на възпламеняване >
60 °C

36

Категория на замърсяване

С Т Р.

Не

2G

Да

O

Не
A, D

IIA
Конт.

Не

Да

R

T

Не
A

24

15.16.2,

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН
1275

D

S

3

Конт. Не
1848

D

S

3

2G

Пропионова
киселина
C

S/P 3

Конт.
2404

C

S/P 2

Пропионитрил

Конт.
1277

C

S/P 2

2G

n- Пропиламин

Конт.
(C)

P

3

3

D

S

2

B

P

3

Да

Не

Не
T2

Конт.
2850

15.11.2
до
15.11.4, 15.11.6
до 15.11.8

Y1

Не

F-T

E

15.12, 15.17
15.19

E

15.12, 15.19

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.8,
15.14,
15.19

Не

15.19.6

до

A, D
Не

Не

2G

Пропилен оксид

E

C

F-T

N2

R

F
A

Конт.
1280

C

2G

Пропилен димер

Y1

A, D
Конт.

P

T

2G

n-пропилбензен
(C)

R

IIA

Инертиране

15.16.1, 15.17

A
Не

T2

F

IIB

Не

E

A
Да

T1

R

IIA

Не

1G

F-T
A

Не
T2

R

IIA

Не

2G

Пропионов
алдехид

Не
T1

Конт.
2496

С Т Р. 3 7

2G

Пропионалдехид

Пропилен
тетрамер

ВЕСТНИК

Инертиране

R

F
A

IIB
Не

C

F-T

Z
A, C

2G
Конт.

Не

Не

R

F
A

25

15.12.1,
15.15,

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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c

d

e

Пропилен тример 2057

B

P

3

1282

D

S

3

B

P

3

a
Пиридин

b

Колофон

B

Колофонен съпун
(несъразмерен)
Натриев
борохидрид (15%
или по-малко)
Разтвор на натриев
хидроксид
Разтвор на натриев
хлорид (50% или по- 2428
малко)
Разтвор на
натриев бихромат
(70% или помалко)
Разтвор на
натриев хидроген 2693
сулфит (35% или
по-малко)
Разтвор на
натриев
2949
хидросулфид
(45% или помалко)
Натриев
хидросулфид/
разтвор на амониев
сулфид
Разтвор на
натриев
хидроксид

S/P 3

III S
C

3

2G

Отв.

T1

i’’
IIA

i’’’

j

k

Не

R

F

m

l
A

Не

R

F

A

Да

O

Не

A

Не

Да

O

Не

N4

A

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Защита на
дихателните
пътища и очите

Материали
използвани за
конструкцията

Пожарна защита

Откриване на
пара

Измерване

Точка на
възпламеняване
> 60°C

Група

Клас
i

n

o

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15.19.6,
16.2.6,
16.2.9, 16A.2.2

Не

15.19.6

2G

3

2G

S/P 2

2G

D

S

3

2G

B

S/P 3

2G

B

Контрол на
средата в танка

f
g
h
2G Конт.
Не
2G Конт. Не
2G
Отв. Не

S/P 2

Отв.

Не

NF

O

Не

Не N1

Не

16.2.7

Отв.

No

NF

O

Не

Не

Не

15.9,
15.19.6

15.12.3, 15.19

15.16.1,

N2
Отв.

Не

Отв.

Не

NF
NF

Вент. или
Конт. Подл.
(газ)

NF

C

Не

Не

Не

O

Не

Не

Не

R

T

Не

Не

15.16.1,
16.2.9

E

15.12,
15.14,
15.16.1,
15.17,
15.19, 16.6

15.19.6,

N1

2G
Конт. Не

Не

C

F-T

A

O

Не

Не

R

Не

Не

O

Не

Не

O

Не

Не

O

F

NF
D

S

3

2G Отв.

Не

C

S/P

3

2G Конт. Не

B

S/P

2

2G Отв.

Не

P

3

2G Отв.

Не

S/P

3

2G Конт. Не

1824

Разтвор на
натриев
хипохлорид (15%
или по-малко) 1791
Разтвор на
натриев нитрит 1500
Разтвор на
натриев
тиоцианат (56%
или по-малко)
Стирен мономер

C

P

Тип на танка

Вид на кораба

Опастности

Категория на
замърсяване

ООН номер

Име на продукта

Отвори на танка

Електрическо
оборудване

2055

Да

(B)
B

NF
Да
T1

IIA

Не

N8

Не

N5

A,B

a

N4,Z

Не

15.16.1

Не

15.12.3.1,
15.12.3.2,
15.16.1, 15.19

Не

15.19.6

Не

15.13,
15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

26
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ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Електрическо
оборудване

1G

Сяра (разтопена)
Сярна киселина
Сярна киселина,
изразходвана

1830
1832

Тетрахидрофуран

1702
2320
2056

1,2,3,5Тетраметилбензол

Толуилендиамин
Толуен
диизоцианат
о-Толуидин

1,1,1-Трихлоретан

C

S/P 3

2G

P

2G

1294
1709
2078
1708

2831

P

3

P

3

2G

S

3

2G

D

S

3

2G

C

P

3

2G

C

P

3
3

C

S/P

2

C

S/P

2

C

S/P
P

Не

k

O

F-T

NF
NF

O

Не

O

l

m

n

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Отв.

g

Да (1)

Защита на
дихателните
пътища и очите

Отв.

Вент.
Или
Подл.
(газ)

Материали
използвани за
конструкцията

i’’’

Пожарна
защита

Контрол на
средата в танка

i’’

T3

O

Не

15.10

Не

Не

15.11, 15. 16 2. 16.2.8,
16.2.9

Не

Не

Не

15.11, 15.16.2, 16.2.8,
16.2.9

Не

Отв.

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9,
16A.2.2

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.7 до 16.2.9

Отв.

Не

O

No

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

R

T

Не

Не

15.12, 15.17, 15.19.6

O

Не

A N1

Не

Не

R

F-T

A

Не

Да
Да

O

Не

A

Не

O

Не

A

R

F

A

2G

S/P 3

P

i

2G

B

B

2321

3

D

(C)

Трибутилфосфат
1,2,4Трихлоробензен

2G

B

Тетрахидронафтален

Толуол

S/P 3

(C )

Мастни киселини от
талово масло
(киселини под 20%)
Талинов маслен сапун
(непропорционален)
разтвор
Тетрахлороетан
Тетраетилен
пентамин

C

B

Талилово масло
(сурово и
дестилирано)

h

g

Откриване на
пара

F

3

Измерване

e

S

Точка на
възпламеняване
> 60 °C

d

III

Група

c

2448

Отвори на
танкове

Тип на танка

Вид на кораба

Опастности

b

Клас

a

Категория на
замърсяване

ООН номер

Име на продукта

2
3

Да

Конт. Не
Отв.

NF
Да

Не

Конт. Не
Отв.

Не

2G Отв.

Не

T3

IIB

Не

2G Конт. Не
2G

Да

Конт. Не

2G Конт. Сух
2G Конт. Не
2G Отв.

Не

B

S/P

2

2G Конт. Не

B

P

3

2G Отв.

Не

T1

IIA

Да
Да
Да
Да
Да

A,D

Не

N1

Не

15.19.6

E

15.12, 15.17, 15.19,
16.2.7, 16.2.9

E

15.12, 15.16.2, 15.17,
15.19, 16.2.9

C

T

C

F-T

C

T

A

Не

15.12, 15.17, 15.19

O

Не

A

Не

15.19.6

R

T

A,B

Не

15.19.6,
16A.2.2

O

Не

A

Не

15.19.6

A,C
(c), D

N4

27
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С Т Р.
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1,1,2-Трихлоретан
Трихлороетилен

1710

1,2,3Трихлоропропан

Трикрезил фосфат
(съдържащ помалко от 1% ортоизомери)
Трикрезилфосфат
(съдържащ 1% или 2574
повече орто(j)
изомери)
Триетаноламин
Триетиламин

1296

Триетилбензол
Триетилектетрамин 2259
Триетилов фосфат

B

S/P 3

2G

B

S/P 3

2G

B

S/P 2

2G

C

1,1,2-Трихлор-1,2,2трифлуороетан

A

P

3

2G

P

2

2G

S/P 1

Отв.

S

3

2G

C

S/P 2

2G

A

P

2

2G

D

S

3

2G
3

Конт. Не

Отв. Не

2G Конт. Не

S

3

Триметил
бензени (всички
изомери)

B

P

3

Триметилхексаме
тилендиамин

D

S

3

2G Отв.

B

S/P

2

2G Конт. Сух

Специални
изисквания
(Виж Глава
15)

Материали
използвани за
конструкцията

Пожарна
защита

m

l

n

o

R

T

Не

Не

15.12.1, 15.19.6

R

T

Не

Не

15.12, 15.16.1,
15.17, 15.19.6

C

T

A,B,D

Не

15.12,
15.19

O

Не

Не

Не

O

Не

A

Не

15.19.6

Не

15.12.3, 15.19

15.17,

T2

IIA

Да

C

Не

A,B

IIA

Да

O

Не

A

IIA

Не

R

F-T

O

Не

A

O

Не

A

R

F-T

C

P

3

2G Отв.

S

3

2G Конт. Не

A

P

1

2G Отв.

B

P

3

2G Конт. Не

2G Конт. Не

Да
T2

IIA

Да
Не
Да

N1

A,C N2

N1

A,B

Не
E

15.12

Не

15.19.6

Не
Не

15.12.1

Не

15.11.2
15.11.8

Не

15.19.6

Не

15.19.6

A,C(c)

Не

15.12, 15.16.2,
15.17, 15.19.6

A

Не

A,D

Не

15.12.1,
15.16.2, 15.19.6

Y1

до

R

Не

A

R

F

A

O

Не

C

T

O

Не

R

F-T

O

Не

A

Не

15.19

R

F

A

Не

15.19.6

O

Не

A

Не

16.2.7 до 16.2.9

Не

2327

2G

Конт. Не
Не

Да

A,C

N1

Да

2328

2,2,4-Триметил-1,3пентандиол-1изобутират

Да
Не
Не

Триметил фосфит
2329
Триксилил фосфат

Недеканова
киселина

T2

Отв. Не

D

Терпентин

Да

Open Не

Триметилоцетна
киселина

(2,2,4- и 2,4,4изомери)
Триметилхексамети

NF

Не

k

2G

D

S

Да
Да

Не

Конт. Не

2323

IIA

Конт. Не

Отв.
A

T2

j

i’’’

NF

Конт. Не
Конт. Не

i’’

Откриване на
пара

i

Точка на
възпламеняван
е > 60 °C

h

Група

g

Измерване

f

Клас

e

Контрол на
средата в
танка

d

Отвори на
танка

Вид на
кораба

c

b

Тип на танка

Опастности

a

Категория на
замърсяване

ООН номер

Име на продукта

Защита на
дихателните
пътища и
очите

Електрическо
оборудване

1299

Не

Да
Не
Да

(C)

P

3

2G Отв.

Не
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ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

B
1-Ундецен
Ундецилов
алкохол
Разтвор
на
карбамид/
амониев нитрат
(съдържащ
воден амоняк)

B

P

3

2G

C

S/P 3

2G

S

3

Отв.

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

O

Не

R

T

m

l
A
A

n

o

Не

15.19.6

Не

15.19.6,
16.2.9,
16A.2.2 (r)

NF
N4

Специални
изисквания
(Виж Глава 15)

Защита на
дихателните
пътища и очите

Материали
използвани за
конструкцията

k

Пожарна защита

Точка на
възпламеняване >
60 °C

Група

j

i’’’
Да

2G

1301

C
C

Винилиден
хлорид
Винил
недеканоат

1303

Винилтолуен

2618

Бял
спирт,
ниско
1300
съдържание (1520%) ароматен
1307
2261

T3

IIB

Не

Не

Конт Инертиране
S/P 3

2G

S/P 2

R

F-T

A

Не

15.14.6, 15.16.1

Не

O

F

A

Не

15.13,
16.6.2

Конт Инертиране T3

IIB Не

C

F-T

A

E

15.4, 15.13, 15.14,
15.19,
16.6.1,
16.6.2

Конт Инертиране T2

IIA

R

F-T

B

O

Не

A,B

R

F

A,B

R

F

A

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9 (w)

O

Не

A,B

Не

15.19.6,
16A.2

Конт Не

T2

IIA

1G

Винил етил етер 1302

Ксиленол

i’’

A
D

Ксилени

i

h

Конт Не

n-Валералдехид 2058

Винил ацетат

Клас

g

Контрол на
средата в танка

F
2G

Откриване на
пара

e
3

Измерване

d
P

Отвори на танка

Опастности

c

b

Тип на
резервоара

a

Категория на
замърсяване

ООН номер

Име на
продукта

Вид на кораба

Електрическо
оборудване

B

S/P 2

2G

B

S/P 3

2G

A

S/P 3

2G

(B)

P

2G

2

N6

Отв.

Да

Не

Конт Не

IIA

Конт Не

C
B

P
S/P

3
3

Не

Не

Не
Не

2G Конт. Не
2G Отв.

Не

IIA

Да

N5

E
Не

N1

16.6.1,

15,13,
15.14,
15.19.6, 16.6.1,
16.6.2
15.13,
15.16.1,
15.19.6,
16.6.1,
16.6.2

Не

15.13,
15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

Не

15.19.6

16.2.9,
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ДЪРЖАВЕН

Бележки под линия за Кодекса IBC
a. Прилага се за воден амоняк (28% или помалко), но не по-малко от 10%.
Воден амоняк (28% или по-малко)
b. Ако продуктът, който трябва да се превозва,
съдържа запалими разтворители, така че температурата на възпламеняване да не надвишава
60 °C c.c., то трябва да се осигурят специални
електрически уредби и детектор на запалима пара.
Дифенилметан диизоцианат
Полиметилен полифенил изоцианат
c. Въпреки че водата е подходяща за гасене на
открити пожари, включващи химикали, за които
се отнася тази бележка под линия, то не трябва
да се допуска водата да замърсява затворените
танкове, съдържащи тези химикали, поради риск
от генериране на опасен газ.
Дифенилметан диизоцианат
Толуен диизоцианат
Триметилхексаметилен диизоцианат (2,2,4- и
2,4,4 изомери)
d. UN No. (ООН номер) 1198 се прилага само
ако точката на възпламеняване е под 60 °C c.c.
Разтвори на формалдехид (45% или по-малко)
e. Прилага се при разтвори на формалдехид
(45% или по-малко), но не под 5%.
Разтвори на формалдехид (45% или по-малко)
f. Отнася се до хидрохлоридна киселина не
по-ниска от 10%.
Алуминиев хлор (30% или по-малко)/разтвор
на хлороводородна киселина (20% или по-малко)
Солна киселина
g. Сухият химикал не може да се използва
поради възможността от експлозия
Малеинов анхидрин
h. UN No. (ООН номер) 2032, определен за
червена димяща азотна киселина.
Азотна киселина (70% и повече)
i. UN No. (ООН номер) зависи от точката на
кипене на веществото.
Полиетилен полиамини
Полиметилен полифенил изоцианат
j. UN No. (ООН номер), определен за това
вещество, съдържащо повече от 3% ортоизомер.
Трикрезил фосфат (съдържащ 1% или повече
орто-изомер)
k. Фосфор (жълт или бял) се превозва в състояние над температурата му на самозапалване
и поради това прилагането на точка на възпламеняване не е подходящо. Изискванията за
електрическо оборудване могат да бъдат подобни
на тези за веществата с точка на възпламеняване
над 60 °C c.c.
Фосфор (жълт или бял)
l. Сярата (разтопена) има точка на възпламеняване над 60°С c.c., но електрическото оборудване
трябва да бъде сертифицирано като безопасно
за отделените газове.
Сяра (разтопена)
m. UN No. (ООН номер) 2672 се отнася до
10 – 35% разтвор на амоняк.
Воден амоняк (28% или по-малко)
n. UN No. (ООН номер) 2511 се отнася само
за 2-хлоропропионова киселина.
2- или 3-хлоропропионова киселина
o. Динитротолуенът не трябва да се носи в
танковете на палубата.

ВЕСТНИК
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Динитротолуен (стопен)
p. Те м п е р а т у р н и т е д а т ч и ц и т р я б в а д а с е
използват за наблюдение на температурата на
помпата на товара, за да се открие прегряване
поради повреда на помпата.
Динитротолуен (стопен)
q. Изискванията се основават на тези изомери с
точка на възпламеняване 60 °С c.c. или по-малко;
някои изомери имат точка на възпламеняване
по-висока от 60 °С c.c., т.е. и поради това изискванията, основаващи се на огнеупорност, няма
да се прилагат за такива изомери.
Хептанол (всички изомери)
r. Препратка 16А.2.2 се прилага само за 1-Ундецилов алкохол.
Недецилов алкохол
s. Прилага се само за n-Децилов алкохол.
Децилов алкохол (всички изомери)
t. UN No. (ООН номер) 1114 се отнася за
бензола.
Бензол и смеси, имащи 10% бензол или повече
u. Сухите химикали не трябва да бъдат изполвани като пожарогасителна среда.
Смес от нитропропан (60%)/нитроетан (40%)
v. Затварянето на затворените пространства
трябва да се извършва както за изпарения от
мравчена киселина, така и за газа от въглероден
окис, продукт на разграждане.
Мравчена киселина
w. Важи само за p-ксилен.
Ксилени
x. Отнася се за р-изомер и смеси, съдържащи
р-изомерен вискозитет, който е 25 mPa.s при 20 °С.
Дихлорбензоли (всички изомери)
y. Отнася се до р-изомери и смеси, съдържащи р-изомери, чиято точка на топене е 0 °С и
по-висока.
Дихлорбензоли (всички изомери)
z. Отнася се до р-изомер и смеси, съдържащи р-изомер, чиято точка на топене е 15 °С и
по-висока.
Дихлорбензоли (всички изомери)
аа Отнася се само за продукти с точка на
топене, равна или над 15 °С.
Нонил фенол поли (4-12) етоксилати

10. Глава 18 от Кодекса IBC се заменя със
следното:
„ Г Л А В А
1 8
СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ, ЗА КОИТО КОДЕКСЪТ НЕ СЕ ПРИЛАГА

1 Посочените по-долу са продукти, за които
не се счита, че попадат в обхвата на Кодекса.
Този списък може да се използва като насока при определянето на превоза в наливно
състояние на продукти, за които опасностите
все още не са оценени.
2 Въпреки че продуктите, изброени в тази
глава, попадат извън обхвата на Kодекса,
вниманието на Администрацията е насочено
към факта, че може да са необходими някои
предпазни мерки за безопасното им транспор т и ра не. С ъо т вет но А дм инис т ра ц ии т е
трябва да предписват подходящи изисквания
за безопасност.
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Обяснителни бележки
Име на продукта
(колона a)

В някои случаи имената на продуктите може да не са идентични с имената,
дадени в предишни издания на IBC Code или BCH Code (за пояснение вижте
индекса на химикалите).

UN No. (ООН номер) Номерът, отнасящ се до всеки продукт, посочен в препоръката, предложена
(колона b)
от Комитета на експертите на ООН за превоз на опасни товари. Номерата на
ООН, ако има такива, са дадени само за информация.
Категория на замър- Буква D означава категорията на замърсяване, определена за всеки продукт
сяване
съгласно Приложение II към MARPOL 73/78. „III“ означава, че продуктът е
(колона c)
оценен и е установено, че попада извън категориите A, B, C или D.
Категорията на замърсяване в скоби показва, че продуктът е временно категоризиран и че са необходими допълнителни данни за завършване на оценката
на опасността от замърсяване. До приключването на оценката на опасността
се използва определената категория замърсяване.
a

b

c

Име на продукта

ООН
номер

Категория на замърсяване за контролирано
изхвърляне (Правило 3 от Анекс II)

1090

III

-

III

3065

III

Алкил (С9-С17) бензени

-

(D)

Алуминиев сулфатен разтвор

-

D

Аминоетилетаноламин/аминоетил етаноламин
разтвор

-

III

Разтвор на 2-амино-2-хидроксиметил-1,3пропандиол (40 % или по-малко)

-

III

Разтвор на амониев сулфат

-

D

n-амилов алкохол

1105

D

sec-амилов алкохол

1105

D

tret-амилов алкохол

1105

III

Амилов алкохол, първичен

1105

D

Животински и рибни масла, n.o.s. включително:
масло от сперма, масло от черен дроб от треска

-

D

Ябълков сок

-

III

Aцетон
Алкохоли (С13 и нагоре)
Алкохолни напитки, n.o.s.

Бебенил алкохол

III

Бензол трикарбоксилна киселина, триоктилов
естер

-

III

Смес от основна спирачна течност: (Поли (2-8)
алкилен (С2-С3) гликоли/Полиалкилен (С2-С10)
гликоли моноалкилови (С1-С4) етери и техните
боратни естери4

-

D

sec-бутил ацетат

1123

D

n-бутилов алкохол

1120

III

sec-бутилов алкохол

1120

III

tret-бутилов алкохол

1120

III

Бутилен гликол

-

D

Бутил стеарат

-

III

4
Да се използва „Базова смес на спирачната течност“, като правилно наименование върху транспортния документ.
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a
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b

c

Гама-Бутиролактон

-

D

Суспензия от калциев карбонат

-

III

Суспензия от калциев хидроксид

-

D

Калциев нитрат/Магнезиев нитрат/Разтвор на калиев хлорид
Епсилон-капролактам (разтопени или водни разтвори)

III
-

D

Цетил/стеарил алкохол

III

Хлорирани парафини (С14-С17) (с 52% хлор)

III

Разтвори на холин хлорид

-

D

Глинеста суспензия

III

Въглищна каша

III

Метил естер на мастни киселини от кокосово масло

D

Декахидронафтален
Децилбензен
Разтвор на декстроза

1147

(D)

-

D

-

III

1148

D

Диалкил (С7-С13) фталати

-

D

Диетилен гликол

-

III

Диетилен гликол бутил етер

-

III

Диетилен гликол бутил етер ацетат

-

(D)

Диетилен гликол диетилов етер

-

D

Диетиленгликолов етил етер

-

III

Диетилен гликол етил етер

-

III

Диетилен гликол етил етер ацетат

-

(D)

Диетилен гликол метил етер ацетат

-

(D)

Диетилентриамин пентаоцетна киселина, разтвор на пентанатриева сол

-

III

Ди- (2-етилхексил) адипат

-

D

Дихептил фталат

-

III

Дихексил фталат

-

III

1,4-Дихидро-9,10-Дихидрокси антрацен, разтвор на динатриева сол

-

D

1157

D

Диизодецил фталат

-

D

Дизонинил адипат

-

D

Диизооктил фталат

-

III

Диизопропил нафтален

-

D

2,2-Диметилпропан-1,3-Диол

-

(D)

Динонилфталат

-

D

Диоктил фталат

-

III

Дипропилен гликол

-

III

Дипропилен гликол метил етер

-

(D)

Дитридецилфталат

-

D

Диндецил фталат

-

D

Додекан (всички изомери)

-

III

Додеценил янтарна киселина, разтвор на дикалиева сол

-

(D)

Диацетон алкохол

Диизобутил кетон
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a
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b

c

Додецил бензен

-

III

Сондажни сортове:
Разтвор на калциев бромид
Разтвор на калциев хлорид
Разтвор на натриев хлорид

-

III

2-Етоксиетанол

1171

D

Етилацетат

1173

D

Етил ацетацетат

-

(D)

Етилов алкохол

1170

III

Етиленкарбонат

-

III

Етилендиаминтетраоцетна киселина, разтвор на тетранатриева сол

-

D

Етиленов гликол

-

D

Етиленгликолов ацетат

-

(D)

2369

III

Етилен гликол терт-бутил етер

-

III

Етилен гликол изопропилов етер

-

D

Етилен гликол бутил етер

Етилен гликол метил бутил етер

-

D

Етиленгликол метил етер

1188

D

Етиленгликол метил етер ацетат

1189

D

Етиленгликол фенил етер

-

D

Смес от етиленгликол фенилетер/диетиленгликол фенил етер

-

D

Етилен-винил ацетат съполимер (емулсия)

-

III

2-Етилхексанова киселина

-

D

1195

D

Мастна киселина (наситена С13 и по-висока)

-

III

Пирин хидроксиетилдиамин диазотриацетна киселина, разтвор на тринатриева сол

-

D

Формамид

-

D

Разтвор на глюкоза

-

III

Глицерин

-

III

Глицерол полиалкоксилат

-

III

Глицерил триацетат

-

(III)

Глицин, разтвор на натриева сол

-

III

Разтвор на глиоксал (40% или по-малко)

-

D

n-хептанова киселина

-

D

Хексаметилен адипат (50% във вода)

-

D

Хексаметилен гликол

-

III

Хексаметилентетрамин разтвори

-

D

Хексанова киселина

-

D

2282

D

Хексилен гликол

-

III

N – (хидроксиетил) етилендиамин триоцетна киселина, разтвор на тринатриева сол

-

D

Етилпропионат

Хексанол

Изоамилов алкохол

1105

D

Изобутилов алкохол

1212

III

Изобутил формиат

2393

D

С Т Р.
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a

b

c

-

D

Изопропилов ацетат

1220

III

Изопропил алкохол

1219

III

Каолинова суспензия

-

III

Млечна киселина

-

D

Свинска мас

-

III

Латекс:
Карбоксилиран стирен-бутадиен съполимер
Стирен-бутадиенов каучук

-

III

Лигнин сулфонова киселина, разтвор на натриева сол

-

III

Разтвор на магнезиев хлорид

-

III

Суспензия от магнезиев хидроксид

-

III

3-Метокси-1-бутанол

-

III

3-Метоксибутил ацетат

-

D

1231

III

-

D

1230

III

Изофорон

Метил ацетат
Метил ацетоацетат
Метил алкохол
Метил бутенол

-

(D)

2398

D

Метил бутил кетон

-

D

Метил бутинол

-

D

Метил етил кетон

1193

III

Метил изобутил кетон

Метил трет-бутил етер

1245

D

3-Метил-3-метокси бутанол

-

III

3-Метил-3-метилбутил ацетат

-

III

Меласа

-

III

Нафталин сулфонова киселина/формалдехид съполимер, разтвор на натриева сол

-

D

Нитрилотриоцетна киселина, разтвор на тринатриева сол

-

D

Нонанова киселина (всички изомери)

-

D

-

(D)

-

D

Вредна течност, n.o.s. (18) (търговско наименование ..., съдържа ...) Допълнение III

-

III

Октанова киселина (всички изомери)

-

D

1262

D

Октилдецил адипат

-

III

Олефини (С13 и по-горе, всички изомери)

-

III

Алфа-олефини (С13-С18)

-

III

Олеинова киселина

-

D

Метил естер на мастни киселини от палмово масло

-

D

Палми стеарин

-

D

n-Парафини (C10-C20)

-

III

Нонил-метакрилатен мономер
Вредна течност, n.o.s. (17) (търговско наименование ..., съдържа ...) Cat. D

1
1

О-Октилацетат

1
При конкретен товар (неспецифициран по друг начин), оценен като попадащ в обхвата на тази група,
който се превозва на кораб, тази информация, включително търговското наименование на товара и един
или два основни компонента, трябва да бъдат предоставени в транспортния документ.
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b

c

Парафинов восък

-

III

Пентаетилен хексамин

-

D

Пентанова киселина

-

D

Вазелин

-

(III)

Полиалуминиев хлорид разтвор

-

III

Полибутен

-

III

Полиетилен гликол

-

III

Полиетилен гликол диметилов етер

-

III

Полипропилен гликол

-

D

Полипропилен гликол метил етер

-

III

Полисилоксан

-

III

n-Пропил ацетат

1276

D

n-Пропилов алкохол

1274

III

Пропилен/бутиленов съполимер

-

III

Пропиленгликол

-

III

Пропилен гликол етил етер

-

(D)

Пропилен гликол метил етер

-

(D)

Пропилен гликол моноалкил етер

-

(D)

Натриево-алуминиево-силикатна суспензия

-

III

Разтвор на натриев карбонат

-

D

Разтвор на натриев силикат

-

D

Сорбитолов разтвор

-

III

Сулфолан

-

D

Лой

-

D

Маслена киселина от лойта

-

(D)

Тетраетилен гликол

-

III

Тридекан

-

III

Тридеканова киселина

-

(III)

Триетилен гликол

-

III

Триетилен гликол бутил етер

-

III

Триетилен гликол етил етер

-

(D)

Триетилен гликол метил етер

-

(D)

Триизопропаноламин

-

III

Триметил пропан полиетоксилат

-

D

Трипропилен гликол

-

III

Трипропилен гликол метил етер

-

(D)

Урея/Амониев моно- и дихидрогенфосфат/Разтвор на калиев хлорид

-

(D)

Разтвор на карбамид/амониев нитрат

-

D

Разтвор на карбамид/амониев фосфат

-

D

Разтвор на урея формалдехидна смола

-

III

Разтвор на карбамид

-

III

Растително масло, n.o.s. включително:
Рициново масло, Кокосово масло, Царевично олио, Масло от памук, Фъстъчено масло,
Ленено масло, Зехтин, Масло от плодовете на палмата, Палмово масло, Рапично масло, Олио
от трици от ориз, Шафраново масло, Сусамово масло, Соево масло, Слънчогледово масло,
Масло от „Тунг“ или Китайско масло за дърво
Разтвор на зеленчуков протеин (хидролизиран)

-

D

-

III

-

III

Вода
4004
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Военна ака
демия „Георги Стойков Раковски“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Военна академия „Георги
Стойков Раковск и“, наричана по-натат ък
„академията“.
Чл. 2. (1) А кадеми ята е ст ру кт у ра на
пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше училище със седалище
в гр. София и с постоянен адрес бул. Евлоги
и Христо Георгиеви № 82.
(2) Академията има свое знаме, печат и
празник – 14 април.
Чл. 3. Мисията на академията е да предоставя специализирано обучение за придобиване на висше образование, следдипломна
квалификация и научни изследвания на военнополитическо, стратегическо и оперативно
ниво в областта на отбраната и националната
сигурност.
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на академията включва:
1. обучение на слушатели за придобиване
на висше образование на образователнок ва лификационната степен „маг ист ър“ в
професионално направление „Военно дело“
по специалности от регулираните професии
„Офицер за оперативно ниво на управление“
и „Офицер за стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“;
2. обучение на студенти за придобиване на
висше образование на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ по други акредитирани професионални
направления;
3. обучение на докторанти за придобиване на висше образование на образователна
и научна степен „доктор“ по акредитирани
докторски програми;
4. обучение за повишаване на квалификацията;
5. специализирано обучение, придобиване
на квалификация и професионална подготовка
на военнослужещи, цивилни служители, служители от други министерства и ведомства и
на граждани при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
6. извършване на научна и научноизследователска дейност в областта на сигурността и
отбраната и в други области, свързани с тях;
7. развитие на нау чно-производствена,
издателска, спортна и стопанска дейност,
свързана с основната дейност на академията
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и реализацията на създаваните от нея научноизследователски резултати и други обекти
на интелектуалната собственост;
8. други дейности, предвидени в закон,
акт на Министерския съвет или възложени
от министъра на отбраната.
(2) Основни дейности в академията са
учебната, научната и научноизследователската.
Чл. 5. (1) В академията се обучават:
1. български военнослужещи, цивилни
служители и други български граждани за
придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и/или „магистър“ и
на образователната и научна степен „доктор“,
за придобиване и повишаване на квалификация и за професионално обучение;
2. чуждестранни студенти, докторанти и
специализанти съгласно българското законодателство;
3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на международни договорености.
(2) В академията може да бъде придобита
научна степен „доктор на науките“ в съответствие с получените акредитации на програми
за обучение в образователна и научна степен
„доктор“.
Чл. 6. (1) Академията се ползва с академична автономия в съответствие с акта за
създаването си и с разпоредбите на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и Закона за висшето образование.
(2) Академичното самоуправление се изразява във:
1. изборността и мандатността на органите
за управление с изключение на началника на
академията;
2. правото академията да урежда своите
дейности с вътрешни актове съгласно условията и по реда на действащото законодателство
и на този правилник;
3. определяне на научно-преподавателския
състав при условията и по реда на действащото
законодателство;
4. правото на формиране и разходване на
собствени приходи от научноизследователска
дейност, такси за кандидатстване и обучение
и други дейности, свързани с учебния процес;
5. правото за изграждане, притежаване и
ползване на материална база, необходима за
дейността на академията.
Чл. 7. Академията осигурява качеството на
образованието и научните изследвания чрез
вътрешна система за оценяване и поддържане
качеството на обучението и на академичния
състав, която включва и проучване мнението на обучаемите най-малко веднъж през
учебната година.
Чл. 8. (1) Академията организира дейност
за признаване на висше образование и периоди на обучение, придобити в чуждестранни
висши училища, признати по законодателството на съответната държава, при спазване на
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установените изисквания за придобиване на
висше образование по същата или по сродна
специалност в академията.
(2) Признаването по ал. 1 се извършва с
цел осигуряване на достъп до по-нататъшно
обучение в академията.
(3) Дейността за признаването на висше
образование и на периоди на обучение, придобити в чуждестранни висши училища, се
организира съгласно акт на Министерския
съвет при условия и по ред, определени от
Академичния съвет.
Чл. 9. (1) Личният състав на академията се
състои от военнослужещи и цивилни служители, които се разделят на академичен състав,
административен и обслужващ персонал.
(2) Военнослужещите в академията се ползват с правата и задълженията, определени в
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(3) Цивилните служители в академията се
ползват с правата и задълженията, определени
в Кодекса на труда, Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Закона за висшето образование и Закона за
развитието на академичния състав в Репуб
лика България.
Чл. 10. Академията издава диплома за
завършена образователно-квалификационна
степен на висшето образование с приложение,
европейско дипломно приложение, диплома
за придобита образователна и научна степен
„доктор“, диплома за придобита научна степен
„доктор на науките“, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за
допълнително обучение или специализация и
други документи в съответствие с Наредбата
за държавните изисквания към съдържанието
на основните документи, издавани от висшите
училища.
Чл. 11. Академията е част от въоръжените
сили на Република България.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Ч л. 12. Д л ъж нос т но т о разп иса н ие на
академията се утвърждава от министъра на
отбраната по предложение на началника на
академията въз основа на решение на Академичния съвет.
Чл. 13. Академията включва в структурата си:
1. командване;
2. основни звена;
3. филиал;
4. административни звена;
5. обслужващи звена.
Чл. 14. Командването на академията се
състои от началника на академията и неговите заместници.
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Чл. 15. (1) Началникът на академията е
военнослужещ. Той се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България. Неговите правомощия
не се прекратяват с изтичането на мандата
на Общото събрание.
(2) Началникът на академията по ал. 1
може да е и хабилитирано лице.
(3) Началникът на академията упражнява
правомощията на ректор по Закона за висшето
образование.
(4) Началникът на академи ята е пряк
началник на личния състав на академията.
(5) При отсъствие на началника на академията той се замества от определен от него
с писмена заповед заместник-началник.
Чл. 16. Заместник-началникът по администрацията и логистиката на академията е
военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Чл. 17. Заместник-началникът по учебната и
научната част на академията е военнослужещ,
хабилитирано лице, и упражнява правомощията на заместник-ректор по Закона за висшето
образование. Той се назначава и освобождава
от длъжност от министъра на отбраната по
предложение на началника на академията
след решение на Академичния съвет.
Чл. 18. Помощник-ректорът на академията е цивилен служител, който се назначава
и освобождава от началника на академията.
Той подпомага началника на академията по
дейности съгласно Закона за висшето образование.
Чл. 19. (1) Административните и обслужващите звена в академията са отдели и самостоятелни сектори.
(2) Отделите и самостоятелните сектори в
съответствие с функционалното им предназначение осигуряват и подпомагат цялостната
дейност на академията.
(3) Отделите могат да включват в структурата си сектори, служби и взводове/секции.
(4) Структурата и организацията на отделите и самостоятелните сектори се определят
в длъжностното разписание на академията.
Чл. 20. Началниците на отдели и самостоятелни сектори се назначават и освобождават
от длъжност:
1. при условията и по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на
труда, когато са цивилни служители.
Чл. 21. Основни звена в структурата на
академията са:
1. факултети;
2. институти;
3. департаменти.
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Чл. 22. (1) Органи за управление:
1. на академията са: Общото събрание,
Академичният съвет и началникът на академията;
2. на факултета са: Общото събрание,
Факултетният съвет и деканът на факултета;
3. на института се регламентират в правилник, приет от Академичния съвет;
4. на департамента са: Общото събрание,
Съветът на департамента и директорът на
департамента.
(2) Мандатът на колективните органи за
управление е четири години.
(3) Мандатът на деканите и на директора
на департамента приключва заедно с мандата
на органа, който ги е избрал.
Чл. 23. (1) Общото събрание на академията
се състои от представители на академичния
състав – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор с академията, на
административния персонал и на слушателите,
студентите и докторантите от всичките є звена.
(2) Общото събрание на фак ултета се
състои от академичния състав на факултета – военнослужещи и цивилни служители на
основен трудов договор с академията, и от
представители на административния персонал,
на слушателите, студентите и докторантите
във факултета.
(3) Общото събрание на департамента се
състои от академичния състав на департамента – военнослужещи и цивилни служители на
основен трудов договор с академията, и от
представители на административния персонал
и на докторантите в департамента.
(4) Структурният състав на общите събрания се определя, като:
1. в Общото събрание на академията хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто,
а представителите на слушателите, студентите
и докторантите – не по-малко от 15 на сто;
2. в Общото събрание на факултета членовете на академичния състав са не по-малко от
70 на сто, а представителите на слушателите,
студентите и докторантите – не по-малко от
15 на сто;
3. в Общото събрание на департамента
членовете на академичния състав са не помалко от 70 на сто.
(5) Структурният състав на общите събрания и броят на техните членове по ал. 4
се определят:
1. на академията, института, департамента
и филиала – от Академичния съвет;
2. на факултета – от Факултетния съвет.
(6) Членовете на общите събрания се избират чрез явно гласуване на събрания на
общностите по ал. 1 – 3 включително.
(7) Общото събрание на академията, на
факултета и на департамента се свиква не
по-малко от веднъж годишно от неговия
председател по решение съответно на Академичния съвет, Факултетния съвет, Съвета
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на департамента по искане на една четвърт
от списъчния състав на съответното общо
събрание или по искане съответно на началника на академията, на декана, на директора.
(8) За свикване на Общо събрание членовете
му се уведомяват от неговия председател чрез
публична обява, в която се посочват проектът
на дневен ред и мястото за запознаване с материалите, предвидени за обсъждане, в срок:
1. не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието на Общото събрание на академията;
2. не по-късно от 5 дни преди датата на
заседанието на Общото събрание на основното звено.
(9) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако до 30 минути след обявеното начало
са регистрирани не по-малко от две трети от
списъчния му състав. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата
в отпуск при временна неработоспособност,
поради бременност, раждане и осиновяване и
за отглеждане на малко дете или в командировка извън страната. Общият брой на тези
лица не може да бъде повече от една четвърт
от броя на лицата в списъчния състав.
(10) При липса на кворум по ал. 9 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, заседанието се отсрочва:
1. с една седмица за Общото събрание на
академията;
2. с три работни дни за общите събрания
на основните звена.
(11) Заседанията на Общото събрание са
открити за всички членове на академичната
общност. Те се ръководят от председателя
му, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(12) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство освен в случаите,
когато в закон е предвидено друго.
(13) Когато в резултат на явно гласуване
Общото събрание не може да вземе решение,
гласуването се повтаря след провеждането на
допълнително обсъждане в рамките на същия
работен ден.
(14) Когато в резултат на тайно гласуване
Общото събрание не може да вземе решение, гласуването се повтаря на следващия
работен ден.
(15) Общото събрание на академията избира
комисия при провеждане на избори за председател и заместник-председател на Общото
събрание, за председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет и за
членове на Академичния съвет. Нейни членове
не могат да бъдат началникът на академията,
деканите на факултетите и директорите на
института, департамента и филиала за общото събрание на основните звена и филиала,
председателят и заместник-председателят на
Общото събрание и членовете на Общото
събрание, които са в състава на Контролния
съвет на академията.
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(16) Общите събрания на факултетите и на
департамента избират комисии при провеждане на избори за председател и заместникпредседател на съответното общо събрание.
Техни членове не могат да бъдат съответните
декани на факултети/директор на департамент.
(17) Когато в резултат на тайното гласуване при провеждането на избори никой от
кандидатите не събере необходимия брой
гласове, гласуването се повтаря на следващия
работен ден.
(18) За заседанието на Общото събрание се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя и от
протоколиста. Всеки член на съответната
академична общност има право да се запознае с протокола.
Чл. 24. Общото събрание на академията:
1. приема след обсъждане в Академичния
съвет проект на правилник за устройството
и дейността на академията или проект за
неговото изменение и допълнение и чрез
началника на академията го предлага на
министъра на отбраната;
2. избира за срока на мандата си с тайно
гласуване председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните членове;
3. определя числеността на Контролния
съвет и избира с тайно гласуване за срока
на мандата си председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет;
4. определя числеността на Академичния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
5. обсъжда и приема годишния доклад на
началника на академията за състоянието на
академията;
6. приема Правилник за дейност та на
Контролния съвет;
7. се представлява от неговия председател.
Чл. 25. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на академията.
(2) Академичният съвет чрез началника на
академията прави предложение до министъра
на отбраната, който представя на министъра на
образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване
с акт на Министерския съвет на:
1. броя на приеманите за обучение студенти и докторанти – от компетентността на
Министерския съвет;
2. размера на таксите за кандидатстване на
слушателите и на таксите за кандидатстване и
обучение на студентите и докторантите по т. 1.
(3) Академичният съвет предлага на министъра на отбраната чрез началника на
академията за утвърждаване:
1. длъжностното разписание на академията;
2. спомагателното длъжностно разписание
на академията за цивилни служители – не
повече от 20 на сто от щатния състав, за
сметка на собствените приходи;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

3. решения за откриване, преобразуване и
закриване на департаменти, катедри, научни
секции, административни и обслужващи звена
в академията;
4. учебните планове по специалностите в
професионално направление „Военно дело“
съгласувано с министъра на образованието
и науката;
5. квалификационните характеристики по
специалностите в професионално направление
„Военно дело“.
(4) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на академията
до министъра на отбраната, за откриване на
процедури за заемане от военнослужещи на:
1. вакантни академични длъжности в академията при условията и по реда на Закона за
развитието на академичния състав в Република
България, като допълнителните изисквания
за заемането им се определят в Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ в академията при условия и
по ред, определени с акт на министъра на
отбраната.
(5) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на академията до
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице, за:
1. назначаване на академични длъжности в
академията на военнослужещи при условията
и по реда на действащото законодателство;
2. назначаване на военнослужещи на длъжности „преподавател“, „старши преподавател“,
„инструктор“ и „старши инструктор“ в академията при условия и по ред, определени с
акт на министъра на отбраната;
3. освобождаване на военнослужещи от
академични длъжности в академията в случаите, при условията и по реда, определени в
Закона за развитието на академичния състав
в Република България и в Закона за висшето
образование.
(6) Академичният съвет прави предложение, внесено от началника на академията до
министъра на отбраната, за:
1. утвърждаване на теми за редовна и задочна докторантура в академията;
2. откриване на процедури за прием на
редовни и задочни докторанти в академията
в рамките на утвърдения с акт на Министерския съвет брой при условията и по реда на
действащото законодателство;
3. зачисляване за обучение на лицата, приети за редовни и задочни докторанти по т. 2;
4. зачисляване на военнослужещи и цивилни
служители в академията за докторанти чрез
самостоятелна подготовка;
5. утвърждаване на проект на Плана за
обучение в курсове за подготовка в академията
на ръководители в държавната администра-
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ция, местната администрация и местното
самоуправление и юридически лица.
(7) Академичният съвет:
1. приема Стратегия и планове за развитие на академията, които се утвърждават от
началника на академията;
2. приема Правилник за развитието на
академичния състав и Правилник за атестирането на академичния състав и одобрява
длъжностните характеристики на академичния състав;
3. по предложение на началника на академията избира заместник-началник по учебната и научната част за назначаване и взема
решение за предложение за освобождаването
му от длъжност от министъра на отбраната;
4. приема ежегодния отчет на началника
за резултатите от дейността на академията,
годишния доклад с финансовите и натуралните
показатели на академията, както и резултатите
от функционирането на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав;
5. ежегодно приема бюджета на академията;
6. определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избора на
неговите членове;
7. утвърждава системата за оценяване и
поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав и осъществява контрол
по нейното прилагане и усъвършенстване;
8. утвърждава квалификационни характеристики и учебни планове на специалностите в
академията, с изключение на специалностите
в професионално направление „Военно дело“;
9. приема докторски програми за обучение
в образователната и научна степен „доктор“;
10. приема проект на учебната документация на курсовете за придобиване и повишаване
на квалификацията и за преквалификация на
военнослужещите и цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, както и на курсовете за
подготовка на ръководители на държавната
администрация, местната администрация и
местното самоуправление и на юридически
лица, провеждани в академията, която се
утвърждава от министъра на отбраната или
упълномощено от него длъжностно лице;
11. приема разчета за годишната учебна
заетост на преподавателите и неговото изпълнение;
12. приема правилници, правила, нормативи
и други документи за определени дейности
на академията;
13. приема Правилник за дейността на
Академичния съвет на академията;
14. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на Военна академия
„Георги Стойков Раковски“ или проект за
неговото изменение и/или допълнение и чрез
Общото събрание и началника на академия-
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та го предлага за издаване от министъра на
отбраната;
15. обсъжда Правилник за организацията
и дейността на Съвета на слушателите, студентите и докторантите в академията;
16. избира ръководството и състава на
А кадемичната комисия по качеството на
обучението;
17. избира ръководството и състава на
Атестационния съвет на академията;
18. избира комисии и други помощни органи
за изпълнение на определени задачи;
19. приема график на учебния процес за
учебната година;
20. определя броя на студентите и докторантите, приемани за обучение срещу заплащане,
и годишния размер на сумата за обучение
срещу заплащане;
21. взема решения за признаване на висше
образование и/или периоди на обу чение,
придобити в страната и в чужбина, с цел
продължаване на образованието в академията;
22. взема решения за отправяне на искане
за откриване на процедури за оценяване и
акредитация;
23. присъжда стипендии, учредени от академията за сметка на собствени приходи, на
слушатели, студенти и докторанти за значими
постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност;
24. утвърждава решенията за привличане
без конкурс на преподаватели и учени за
научно-преподавателска дейност като гостпреподаватели и на хонорувани преподаватели,
както и за размера на възнаграждението им;
25. утвърждава решения на факултетните
съвети за привличане на изявени специалисти
от практиката за възлагане на преподавателска
дейност до 10 на сто от общия хорариум на
учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната
степен „бакалавър“ и до 20 на сто от общия
хорариум на учебните часове от учебния план
при обучението в образователно-квалификационната степен „магистър“;
26. утвърждава решенията на съветите на
основните звена и на филиала относно:
а) откриване на процедури за обявяване на
конкурси за заемане на вакантни академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“;
б) откриване на процедури за заемане на
вакантни длъжности за академичния състав
и на вакантни длъжности „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“;
в) провеждане на конкурси за приемане за
обучение за придобиване на образователната
и научна степен „доктор“;
г) процедурите за заемане на длъжностите
„преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ при условия
и по ред, определени в акт на министъра на
отбраната;
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д) обявяване на теми за докторантура;
е) зачисляване в докторантура; определяне
на обучаващи звена и научни ръководители на
докторанти; удължаване срока на докторантура и отчисляване на докторанти; обучаващи
звена на докторанти и тяхната промяна; научни ръководители на докторанти и тяхната
промяна;
27. утвърждава решенията на съветите на
основните звена относно съставите на научни
журита и избора на кандидати за заемане на
академичните длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, въз основа на които
началникът на академията издава заповед за
състава на научното жури;
28. присъжда почетното звание „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С.
Раковски“ и „Почетен професор на Военна
академия „Г. С. Раковски“ на български и
чуждестранни граждани;
29. избира членове на Съвета на настоятелите;
30. взема решения след съгласуване с министъра на отбраната за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение в професионално направление
„Военно дело“ и за провеждане на съвместна
научноизследователска и иновационна дейност и на приложни изследвания в областта
на отбраната;
б) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда
на Закона за висшето образование в сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
в) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации в сферата на
отбраната и професиона лно направление
„Военно дело“;
31. взема решения за:
а) сдружаване с български и чуждестранни
висши училища за осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и
специализанти, на учебна дейност и обучение през целия живот и на образователен
франчайз извън професионално направление
„Военно дело“;
б) сключване на договори за съвместна
научноизследователска, проектна и иновационна и други форми на съвместна дейност с
чуждестранни висши училища и организации,
признати по законодателството на съответната държава извън сферата на отбраната и
професионално направление „Военно дело“;
в) сдружаване с други лица, както и за
създаване на търговски дружества за целите
на стопанската реализация на резултати от
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научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост при условията и по реда на
Закона за висшето образование, извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
г) организиране на международно сътрудничество, сключване на договори и членуване
в международни организации извън сферата
на отбраната и професионално направление
„Военно дело“;
32. номинира кандидати за членове на постоянните комисии на Националната агенция
за оценяване и акредитация (НАОА);
33. взема решение за предлагане на министъра на отбраната за продължаване заемането на длъжности, за които се изисква
хабилитация, от военнослужещи с военно
звание „полковник“/„капитан I ранг“ или
висше офицерско звание до навършване на
60 години;
34. взема решение за удължаване на срока
на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжности
„професор“ или „доцент“ при навършване на
възрастта, определена в Кодекса на труда, в
съответствие с § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето
образование;
35. ежегодно взема решение за изплащане
на допълнителни възнаграждения за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“ в съответствие с
акта на министъра на отбраната по чл. 214,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и при следните условия:
а) допълнителното възнаграждение се изплаща на лицата, които заемат академична
длъжност или ако такава степен се изисква
за заемане на длъжността;
б) финансовата осигуреност на допълнителното възнаграждение е от реализирани
собствени приходи;
в) извършва се по ред, определен в правила,
приети от Академичния съвет;
36. взема решения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности
от цивилни служители;
37. утвърждава предложения за сключване
на договори с потребители за подготовка и
за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за извършване на научни и приложни изследвания;
38. ежегодно приема бюджети на основните
звена в частта им, касаеща научноизследователска дейност, развитие и актуализиране
на учебно-материалната база и издателска
дейност;
39. ежегодно приема размера на средствата
за финансиране на Съвета на слушателите,
студентите и докторантите при спазване на изискванията на Закона за висшето образование;
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40. утвърждава размера на средствата за
финансиране на проекти, финансирани по
план на академията;
41. утвърждава размера на средствата за
съфинансиране на проекти, финансирани от
други източници;
42. взема решения относно организацията
и съдържанието на научноизследователската
дейност в академията;
43. определя размера на възнагражденията
за проведените на хонорар учебни часове за
сметка на собствените приходи.
(8) Академичният съвет изпълнява и други функции, произтичащи от действащото
законодателство.
Чл. 26. (1) Академичният съвет се състои
от 25 до 45 членове и включва представители
на академичния състав – военнослужещи и
цивилни служители, работещи на основен
трудов договор с академията, на слушателите,
студентите, докторантите и на административния персонал.
(2) Хабилитираните лица в състава на Академичния съвет са не по-малко от 70 на сто, а
представителите на слушателите, студентите
и докторантите – не по-малко от 15 на сто.
(3) Числеността на Академичния съвет се
определя от Общото събрание на академията
на първото заседание след учредяването му.
(4) Академичният съвет организира и провежда заседанията си при условията и по реда
на правилника за своята дейност.
Чл. 27. (1) Началникът на академията:
1. представлява академията пред всички
органи и лица в страната и в чужбина;
2. по право е член на Академичния съвет
и негов председател;
3. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на академията;
4. обявява със свои заповеди приетите от
Академичния съвет правилници, правила,
процедури, нормативи и други документи за
определени дейности на академията;
5. утвърждава учебните програми по всяка
учебна дисциплина;
6. зачисл ява и от числ ява обу чаемите,
приети в академията с акт на министъра на
отбраната;
7. решава окончателно всички въпроси,
свързани с приемане, зачисляване, преместване, отчисляване, отписване и отстраняване
на студенти, както и докторанти и специализанти, ако не са приети с акт на министъра
на отбраната;
8. обявява конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ и на длъжността „старши
преподавател“ за цивилни служители;
9. обявява вакантните академични длъжности „асистент“ и вакантните длъжности
„преподавател“ за цивилни служители;
10. решава окончателно всички въпроси,
свързани с административното и логистичното
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осигуряване, с управлението на предоставените на академията недвижими имоти и
движими вещи;
11. сключва и прекратява трудовите договори/споразумения с цивилните служители при
условията и по реда на действащото трудово
законодателство;
12. по предложение на Академичния съвет
предлага на министъра на отбраната или
оправомощено от него длъжностно лице за
назначаване военнослужещи на длъжностите „преподавател“, „старши преподавател“,
„инструктор“ и „старши инструктор“ при условия и ред, определени в акт на министъра
на отбраната;
13. представя за утвърждаване на министъра
на отбраната годишния план на академията;
14. издава заповед за състава на научните
журита за оценяване на дисертационни трудове
и на кандидати за академични длъжности за
всяка отделна процедура;
15. назначава за срок до три месеца на
незаети изборни ръководни длъжности за временно изпълняващи длъжностите, доколкото
е в неговите правомощия;
16. назначава и освобождава избраните на
ръководни длъжности по Закона за висшето
образование военнослужещи от академичния
състав съгласно действащото законодателство;
17. сключва допълнително споразумение по
чл. 119 и 107 от Кодекса на труда с избраните
на ръководни длъжности по Закона за висшето образование цивилни служители съгласно
действащото законодателство;
18. разпорежда се с бюджета на академията,
контролира разработването му по източници
и направления и го представя за приемане по
установения ред;
19. под г о т вя и п ред ла га за п риема не
от Академичния съвет годишния отчет за
резултатите от дейността на академията и
годишния доклад с финансовите и натуралните показатели, както и резултатите от
функционирането на системата за оценяване
и поддържане качеството на обучението и на
академичния състав;
20. представя пред Общото събрание за
обсъждане и приемане годишния доклад за
състоянието на академията;
21. свиква при необходимост органите за
управление на основните звена и филиала на
академията;
22. у твърж дава длъжностните характеристики на личния състав от академията с
изключение на длъжностните характеристики
на своите заместници;
23. разрешава ползването на отпуск за
обучение при условия и по ред, определени
в действащата нормативна уредба;
24. предлага на Академичния съвет петима
членове на Съвета на настоятелите;
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25. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и от решенията на Академичния съвет или на Общото събрание;
26. в слу чай че е хабилитирано лице,
изпълнява възложената му академична натовареност;
27. в случай че е хабилитирано лице, участва в работата на катедрен съвет в неговото
професионално направление и може да бъде
избиран в състава на съвета на съответното
основно звено или филиал;
28. предлага приетия от Общото събрание
проект на Правилник за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков
Раковски“ или проект за неговото изменение
и/или допълнение за издаване от министъра
на отбраната;
29. назначава и освобождава помощник-ректор, който не е член на академичния състав
на академията;
30. отчислява от обучение докторантите,
придобили право на защита, и тези, които не
се допускат до защита, въз основа на решение за отчисляване на съвета на съответното
основно звено или филиала;
31. утвърждава доклад от заместник-началника на академията по учебната и научната
част относно преглед на системата за управление на качеството най-малко веднъж годишно;
32. ръководи разработването на Плана за
бойна и мобилизационна готовност на академията и плановете за ускорено обучение
при привеждането му в готовност за работа
във военно време.
(2) Към началника на академията могат да
се създават нещатни помощни и консултативни органи, постоянни и временни комисии.
Наименованието, съставът и редът за работата
им се определят със заповед на началника
на академията.
(3) Началникът на академията може да
назначава цивилни служители в спомагателно длъжностно разписание. Финансовото
осигуряване на персонала по спомагателното
длъжностно разписание е за сметка на собствените приходи на академията.
Чл. 28. (1) Контролният съвет е орган за
вътрешен контрол на дейността на академията.
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове.
Един от членовете на Контролния съвет е
представител на Съвета на слу шателите,
студентите и докторантите, а останалите са
хабилитирани лица. Членовете на Контролния
съвет не могат да бъдат:
1. членове на Академичния съвет на академията;
2. заместник-началници на академията,
помощник-ректора, декани или директори на
основни звена и филиал.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на академията
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и нейните основни звена и филиал и в едномесечен срок от провеждането им докладва
на А кадемичния съвет за резултатите от
проверката;
2. участва в проверките по чл. 58а от ЗВО;
3. изготвя становища по проекта за бюджет
на академията и по изпълнението му и ги
докладва пред Академичния съвет и Общото
събрание;
4. докладва за своята дейност пред Общото
събрание най-малко веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на академията.
Чл. 29. (1) Към академията се създава
Съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага
академията за осъществяване на ефективно
и прозрачно управление и за предоставяне на
качествено образование и обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от
седем членове – дарители на академията,
личности с активна обществена позиция,
представители на работодатели, съсловни,
браншови и професионални организации,
представители на Съвета на слушателите,
студентите и докторантите и на министъра
на образованието и науката.
(4) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет
по предложение на началника на академията,
а останалите двама се определят съответно
от министъра на образованието и науката
и от Съвета на слушателите, студентите и
докторантите.
(5) Мандатът на членовете на Съвета на
настоятелите е четири години, като съвпада
с мандата на органите на управление на
академията.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.
(7) Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието
на академията;
2. проекта на бюджет на академията;
3. проектите на предложения по чл. 30, ал. 1,
т. 4 и 12 от ЗВО за броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти и за размера
на таксите за кандидатстване и за обучение;
4. годишния доклад за състоянието на академията, годишния доклад с финансовите и
натуралните показатели, годишния финансов
отчет и отчета за изпълнението на приходната
и разходната част на бюджета;
5. предложения за учредяване на стипендии;
6. предложения за обновяване на учебните
планове и програми, внесени от представители
на работодателите;
7. проекта на мандатната програма;
8. проекти за приемане, изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на академията.
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Чл. 30. (1) Съветът на настоятелите заседава
най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква
на заседание от председателя му по негова
инициатива, по искане на всеки от членовете
или на началника на академията.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите
не получават възнаграждение за дейността си.
(5) Не могат да бъдат членове на Съвета
на настоятелите:
1. президентът, вицепрезидентът, народни
представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и
техните заместници, членове на държавни
комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни
управители, заместник областни управители,
общински съветници, кметове, заместниккметове, кметски наместници, ръководители
на държавни институции, създадени със закон
или с акт на Министерския съвет, които имат
функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт, и техните заместници;
2. членове на ръководни органи на политически партии и синдикални организации;
3. членове на академичния състав и административния персонал на академията, с
изключение на лицата, заемали длъжността
началник на академията.
Раздел II
Факултети
Чл. 31. (1) Факултетът е основно звено
на академията, което обединява катедри за
осигуряване обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно
или няколко професионални направления и
разполага с не по-малко от 40-членен академичен състав от военнослужещи и цивилни
служители на основен трудов договор с академията, от които хабилитираните лица четат
за всяка специалност не по-малко от 70 на сто
от лекционните курсове. При необходимост и
след решение на Академичния съвет за специалности от професионални направления,
различни от „Военно дело“, хабилитираните
лица могат да четат не по-малко от 50 на сто
от лекционните курсове.
(2) След решение на съответния факултетен
съвет до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението
в образователно-квалификационната степен
„бакалавър“ и до 20 на сто от общия хорариум
на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната
степен „магистър“ могат да бъдат провеждани
от изявени специалисти от практиката.
(3) Факултет в академията се открива,
преобразува или закрива при условията и по
реда на действащото законодателство.
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Чл. 32. (1) Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и заместник-председател от хабилитираните си членове;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано
лице за декан;
3. определя числения състав и представителството на Факултетния съвет и избира с
тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
декана за преподавателската и научната дейност във факултета и за неговото състояние;
5. се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание на факултета се свиква
най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на Факултетния съвет, по
искане на декана на факултета или на една
четвърт от списъчния му състав.
(3) Заседанията на Общото събрание на
факултета са редовни, ако присъстват не помалко от две трети от списъчния му състав.
(4) При определяне на кворума от списъчния състав на Общото събрание се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и за
отглеждане на малко дете или в командировка
извън страната. Общият брой на тези лица не
може да бъде повече от една четвърт от броя
на лицата в списъчния състав.
(5) При промени в броя на членовете на
Общото събрание на факултета, водещи до
нарушаване на определените квоти, преди
следващото заседание се провеждат частични
избори.
(6) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство освен в случаите,
когато в закон е предвидено друго.
Чл. 33. (1) Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместник-декан
по предложение на декана;
2. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри във факултета,
предложени от катедрените съвети;
3. приема годишния отчет за преподавателската и научната дейност на факултета;
4. ежегодно одобрява по предложение на
катедрените съвети и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав на факултета, включително и на прив
лечените изявени специалисти от практиката;
5. взема решение по предложения за привличането на изявени специалисти от практиката
по реда на чл. 52, ал. 5 от Закона за висшето
образование, като определя учебната им натовареност и размера на възнаграждението им;
6. обсъжда квалификационните характеристики и учебните планове на специалностите
във факултета и учебните програми по преподаваните дисциплини;
7. приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря
факултетът, и индивидуалните планове за
обучение на студенти и докторанти;
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8. приема предложения на катедрени съвети
за състави на научни журита и ги предлага на
Академичния съвет за утвърждаване;
9. по предложение на научно жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ във
факултета;
10. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда
интервю с кандидатите – цивилни служители,
за длъжността „преподавател“;
11. по предложение на началника/ръководителя на катедра избира лице, спечелило
конкурс за длъжността „старши преподавател“
за цивилен служител;
12. избира ръководството и състава на
факултетната комисия по качеството на обучението;
13. избира ръководството и състава на
атестационната комисия на факултета;
14. избира ръководството и състава на
специализираната комисия за признаване на
кредити във факултета;
15. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния
състав на факултета и при две последователни
отрицателни атестации ги предлага на началника на академията за решение;
16. предлага на началника на академията за
дисциплинарно уволнение член на академичния състав на факултета, за когото е доказана
по установения ред проява на корупция или
в случаите, предвидени от Закона за висшето
образование;
17. приема програми за конкурсни изпити
за приемане на слушатели, студенти и докторанти във факултета;
18. атестира докторантите от факултета в
края на всяка година от обучението им, като
утвърждава предложенията на катедрените
съвети;
19. утвърждава индивидуалните учебни
планове на докторантите и приема конкретизациите на индивидуалните учебни планове
на докторантите за следващата година;
20. приема отчетите на катедрените съвети
за изпълнението на индивидуалните учебни
планове на докторантите;
21. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески
постижения на автори от факултета;
22. обсъжда, дава препоръки и взема решение по дейността на факултетните звена;
23. наблюдава състоянието на информационната база на факултета и взема мерки за
нейното актуализиране и усъвършенстване;
24. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване
или закриване на катедри и други звена във
факултета;
б) броя на студентите и докторантите,
приемани за обучение във факултета срещу
заплащане;
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в) проекти на квалификационни характеристики и учебни планове по специалности
и образователно-квалификационни степени;
г) обявяване на конкурси за заемане на
вакантните академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“, както и на
процедури за заемане на академична длъжност „асистент“;
д) теми за докторантура и зачисляване
в докторантура; обучаващи звена и научни
ръководители на докторанти и тяхната промяна; удължаване срока на докторантура и
отчисляване на докторанти;
е) откриване на процедура за прием на
редовни и задочни докторанти;
ж) откриване на процедура за заемане на
вакантните длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши
инструктор“ във факултета;
з) за утвърждаване на решенията си относно:
за) привличане без конкурс на преподаватели и учени за научно-преподавателска
дейност като гост-преподаватели и на хонорувани преподаватели, като предлага размера
на възнаграждението им;
зб) привличане на изявени специалисти от
практиката по чл. 31, ал. 2;
зв) предложения за продължаване заемането на длъжности, за които се изисква
хабилитация, от военнослужещи с военно
звание „полковник“/„капитан I ранг“ или с
висше офицерско звание до навършване на
60 години;
зг) предложения за удължаване на срока
на трудовите договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжности
„професор“ или „доцент“ при навършване
на възрастта, определена в Кодекса на труда,
съгласно § 11 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за висшето образование;
25. взема и други решения, свързани с
дейността на факултета.
(2) Факултетният съвет се състои най-малко
от 25 членове – представители на академичния състав на факултета – военнослужещи и
цивилни служители на основен трудов договор
с академията, на слушателите, студентите и
докторантите.
(3) Численият състав и квотите на представителите на академичния състав и на
слушателите, студентите и докторантите във
Факултетния съвет се определят от Общото събрание на факултета по предложение
на декана, като най-малко три четвърти от
членовете на Факултетния съвет са хабилитирани лица.
(4) Факултетният съвет заседава редовно
веднъж месечно. Той може да бъде свикан
и извънредно от началника на академията,
от декана или по искане на една четвърт от
списъчния състав на членовете му.
(5) За свикването на заседание на Факултетния съвет членовете му се уведомяват от
секретаря на съвета не по-късно от 3 работни
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дни преди датата на заседанието с публична
обява, в която се посочват датата, часът, мястото на провеждане и проектът на дневен ред,
както и мястото за запознаване с материалите,
предвидени за обсъждане.
(6) Заседанието на Факултетния съвет е
редовно, ако присъстват най-малко две трети
от списъчния му състав. При определяне на
кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(7) При липса на кворум по ал. 6 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(8) Заседанията на Факултетния съвет се
ръководят от неговия председател, а при отсъствието му – от определено от него лице.
(9) Факултетният съвет взема решения с
обикновено мнозинство освен в случаите,
когато в закон е предвидено друго.
(10) Факултетният съвет избира от състава
си секретар на Факултетния съвет.
(11) Секретарят на Факултетния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изг о т вя п роек т а на д невн и я р ед и г о
представя за утвърждаване на председателя
на Факултетния съвет;
3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 5-дневен срок преди
заседанието ги представя на председателя на
Факултетния съвет за утвърждаване, след което
организира размножаването на материалите и
предоставянето им заедно с писмена покана;
4. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание
членовете на Факултетния съвет с резултатите
от изпълнението на решенията от предишното
заседание;
6. води отчетност и съхранява протоколите от заседанията на Факултетния съвет и
използваните при изборите бюлетини.
(12) За заседанието на Факултетния съвет се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и протоколиста. Копие от протокола се
предоставя на разположение на членовете на
съвета в 7-дневен срок от заседанието. Всеки
член на академичната общност на факултета
има право да се запознае с протокола.
Чл. 34. (1) Деканът е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира при условията
и по реда на Закона за висшето образование
и се назначава и освобождава от длъжност
и при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България от началника на академията. Неговият мандат приключва заедно с мандата
на Общото събрание на факултета, което го
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е избрало, като броят на последователните му
мандати на тази длъжност не може да бъде
повече от два.
(2) Деканът е непосредствено подчинен на
началника на академията. По въпросите на
учебната и научната дейност той е подчинен
и на заместник-началника по учебната и научната част на академията.
(3) Деканът е пряк началник на целия
личен състав на факултета.
Чл. 35. Деканът:
1. организира, ръководи, координира, контролира и носи отговорност за цялостната
дейност на факултета и го представлява;
2. по право е член на Факултетния съвет
и е негов председател;
3. предлага на Факултетния съвет кандидатура на военнослужещ – хабилитиранo лице,
за заместник-декан;
4. ръководи и контролира учебната и научната дейност във факултета;
5. подготвя годишния отчет за резултатите от преподавателската и научната дейност
на факултета и го предлага за приемане от
Факултетния съвет;
6. подготвя годишния доклад за преподавателската и научната дейност на факултета
и за неговото състояние и го предлага за
приемане от Общото събрание на факултета;
7. разглежда въпроси на обучаемите и
предлага на началника на академията решения по тях;
8. прави предложения до началника на
академията за прекъсване, отстраняване и за
прехвърляне на обучаеми в друга специалност
или форма на обучение;
9. организира и ръководи разработването
на учебните програми и ги предлага за приемане от Факултетния съвет;
10. отговаря за изработването на план за
развитие на академичния състав от факултета;
11. организира и лично ръководи междукатедрените методически съвещания;
12. организира учебния процес и контролира провеждането му;
13. организира поддържането и планира
развитието и усъвършенстването на учебноматериалната база на факултета;
14. организира изпълнението на взетите от
Факултетния съвет решения;
15. заверява семестрите в слушателските
и студентските книжки;
16. подписва дипломите за висше образование по специалностите на факултета;
17. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и от правилниците на
академията.
Чл. 36. (1) Заместник-деканът е военнослужещ, хабилитирано лице. Той се избира,
освобождава или отзовава при условията и по
реда на Закона за висшето образование и се
назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
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и въоръжените сили на Република България.
Неговият мандат приключва заедно с мандата
на Факултетния съвет, който го е избрал, като
броят на последователните му мандати на
тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Заместник-деканът е непосредствено
подчинен на декана и е пряк началник на
целия личен състав на факултета.
(3) Задълженията на заместник-декана се
определят от Факултетния съвет по предложение на декана.
Раздел III
Департаменти
Чл. 37. (1) Департаментът е основно звено
на академията за осигуряване на обучение
по една или повече дисциплини, които не
съставляват специалност.
(2) Департаменти в академията се откриват,
преобразуват и закриват при условията и по
реда на действащото законодателство.
(3) Департаментът разполага с не по-малко
от 14 души академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор в академията.
Чл. 38. Общото събрание на департамента:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и заместник-председател от членовете на академичния състав
на департамента – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор в
академията;
2. определя числения състав на Съвета
на департамента и избира с тайно гласуване
неговите членове;
3. обсъжда и приема годишния доклад на
директора за състоянието на департамента.
Чл. 39. (1) Съветът на департамента се
състои от представители на академичния състав – военнослужещи и цивилни служители
на основен трудов договор в академията, на
административния персонал и на докторантите в департамента. Квотите се определят
от Общото събрание на департамента, като
най-малко три четвърти от членовете на съвета са от академичния състав.
(2) Съвет ът на департамента заседава
редовно веднъж месечно. Той може да бъде
свикан и извънредно от началника на академията, от директора на департамента или по
искане на една четвърт от списъчния състав
на членовете му.
(3) За свикването на заседание на Съвета на
департамента членовете му се уведомяват от
секретаря на Съвета не по-късно от 3 работни
дни преди датата на заседанието с публична
обява, в която се посочват проектът на дневен
ред и мястото за запознаване с материалите,
предвидени за обсъждане.
(4) Заседанията на Съвета на департамента
се ръководят от директора, а при отсъствието
му – от определено от него лице.
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(5) Заседанието на Съвета на департамента
е редовно, ако присъстват най-малко две трети
от списъчния му състав. При определяне на
кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(7) Съветът на департамента:
1. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри в департамента,
предложени от катедрените съвети;
2. приема годишния отчет от директора
за преподавателската и научната дейност на
департамента;
3. ежегодно одобрява и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав на департамента;
4. приема учебните програми на курсовете,
провеждани в департамента;
5. приема предложения на катедрени съвети
за състави на научни журита и ги предлага на
Академичния съвет за утвърждаване;
6. обявяване на конкурси за заемане на
вакантните академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“, както и на
процедури за заемане на академична длъжност „асистент“;
7. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда
конкурс с кандидатите – цивилни служители,
за длъжността „преподавател“;
8. открива процедура за заемане на вакантните длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши
инструктор“;
9. избира ръководството и състава на
комисията по качеството на обучение в департамента;
10. избира ръководството и състава на
атестационната комисия на департамента;
11. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния
състав на департамента, като при две поредни
отрицателни атестации ги предлага на началника на академията за решение;
12. предлага на началника на академията
за дисциплинарно уволнение член на академичния състав на департамента, за когото е
доказана по установения ред проява на корупция или в случаите, предвидени от Закона
за висшето образование;
13. приема програми за конкурсни изпити
за приемане на докторанти в департамента;
14. атестира докторантите от департамента
в края на всяка година от обучението им,
като утвърждава предложенията на катедрените съвети;

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

15. утвърждава индивидуалните учебни
планове на докторантите;
16. приема отчетите на катедрените съвети за изпълнение на индивидуалните учебни
планове на докторантите в департамента;
17. препоръчва за отпечатване научни трудове, учебници, монографии и други творчески
постижения на автори от департамента;
18. обсъжда, дава препоръки и взема решение за дейността на звената в департамента;
19. наблюдава състоянието на информационната база на департамента и взема мерки
за нейното усъвършенстване;
20. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и
закриване на катедри и други звена в департамента;
б) проекти на учебна документация на
курсовете, провеждани в департамента;
в) обявяване на конкурси за заемане на
вакантните академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“, както и на
процедури за заемане на академична длъжност „асистент“;
г) теми за докторантура и зачисляване
в докторантура; обучаващи звена и научни
ръководители на докторанти и тяхната промяна; удължаване срока на докторантура и
отчисляване на докторанти;
д) провеждане на конкурси за приемане за
обучение за придобиване на образователната
и научна степен „доктор“;
е) откриване на процедура за заемане на
вакантните длъжности „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши
инструктор“ в департамента;
ж) за утвърждаване на решенията си относно предложения за:
жа) привличане на хонорувани преподаватели, като предлага възнаграждението им;
жб) продължаване заемането на длъжности, за които се изисква хабилитация, от
военнослужещи с военно звание „полковник“/
„капитан I ранг“ или с висше офицерско звание до навършване на 60 години;
жв) удължаване на срока на трудовите
договори на членовете на академичния състав, които заемат длъжности „професор“
или „доцент“ при навършване на възрастта,
определена в Кодекса на труда, съгласно § 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за висшето образование;
21. взема и други решения, свързани с
дейността на департамента.
(8) Съветът на департамента избира от
състава си секретар, който:
1. организира провеждането на заседанията
на Съвета на департамента;
2. изготвя проекта на дневен ред и го
представя за утвърждаване на председателя
на съвета;
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3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 5-дневен срок преди
заседанието ги представя на председателя на
съвета за утвърждаване, след което организира
размножаването на материалите и предоставянето им заедно с писмена покана;
4. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание членовете на Съвета на департамента с
резултатите от изпълнението на решенията
от предишното заседание;
6. води отчетност и съхранява протоколите
от заседанията на съвета и използваните при
изборите бюлетини.
(9) За заседанието на съвета се води протокол от назначен протоколист. Протоколът
се подписва от председателя, секретаря и от
протоколиста. Копие от протокола се предоставя на разположение на членовете на съвета
в 7-дневен срок от заседанието. Всеки член на
академичната общност на департамента има
право да се запознае с протокола.
Чл. 40. (1) Директорът на департамента е
военнослужещ. Той се избира, освобождава
или отзовава при условията и по реда на Закона за висшето образование и се назначава
и освобождава от длъжност и при условията
и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Неговият
мандат приключва заедно с мандата на Общото събрание на департамента, което го е
избрало, като броят на последователните му
мандати на тази длъжност не може да бъде
повече от два.
(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на началника на академията.
По въпросите на учебната и научната дейност
той е подчинен и на заместник-началника
по учебната и научната част на академията.
(3) Директорът на департамента е пряк
началник на целия личен състав на департамента.
Чл. 41. Директорът на департамента:
1. организира и ръководи дейността на
департамента и го представлява;
2. по право е член на Съвета на департамента и негов председател;
3. организира и ръководи учебната дейност
и контролира провеждането на учебния процес
в департамента;
4. организира и ръководи научната и методическата дейност в департамента;
5. изготвя и внася в Общото събрание на
департамента годишния доклад на директора
за преподавателската и научната дейност и
за състоянието на департамента;
6. представя пред Съвета на департамента
годишния отчет за преподавателската и научната дейност в департамента;
7. предлага на началника на академията
решения по въпроси на обучаемите в департамента;

БРОЙ 44

ДЪРЖАВЕН

8. прави предложения до началника на академията за освобождаване на специализанти
в департамента;
9. организира и ръководи разработването
на учебната документация и я предлага за
утвърждаване по установения ред;
10. изпълнява и други функции, произтичащи от законите, както и от решенията
на Съвета на департамента или на Общото
събрание на департамента и от правилниците
на академията.
Раздел IV
Институти
Чл. 42. (1) Институтът е основно звено
на академията, което обединява академичен състав за извършване на дългосрочна
научноизследователска дейност в областта
на отбраната и националната сигурност и в
други области, свързани с тях.
(2) Институт се открива, преобразува или
закрива при условията и по реда на действащото законодателство.
(3) Лицата, заемащи академични длъжности в института, могат да осъществяват и
учебна дейност при спазване на разпоредбите
на Закона за висше образование.
(4) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за управление се определят от Академичния съвет.
(5) Предметът на дейност на института се
регламентира в решението за откриването му.
Раздел V
Филиал
Чл. 43. (1) Филиалът е териториално изнесена структура на академията.
(2) Обучението във филиала се извършва
по професионални направления или специалности от регулираните професии, по които
академията има програмна акредитация.
(3) Във филиала се обучават военнослужещи за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ и на образователната и научна
степен „доктор“, както и военнослужещи и
цивилни служители за придобиване и повишаване на квалификация.
Чл. 44. Директорът на филиала е хабилитирано лице, което се избира, освобождава
или отзовава при условията и по реда на
Закона за висшето образование. Когато е военнослужещ, той се назначава и освобождава
от длъжност и при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Раздел VI
Катедри
Чл. 45. (1) Катедрата е първично звено на
факултета, департамента и филиала, което
осъществява учебна и научноизследователска
дейност по една или група сродни дисциплини.
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(2) Катедрата включва не по-малко от
7-членен академичен състав – военнослужещи и цивилни служители на основен трудов
договор в академията.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага при
създаване на катедри по нови учебно-научни
направления за срок до 5 години от тяхното
създаване.
Чл. 46. Катедра се създава, преобразува
и закрива с изменение на длъж ностното
разписание на академията, по предложение
на началника на академията въз основа на
решение на Академичния съвет, взето след
предложение на съвета на основното звено.
Чл. 47. Органи за управление на катедрата
са катедреният съвет и началникът/ръководителят на катедрата.
Чл. 48. (1) Катедреният съвет се състои от
членовете на академичния състав на катедрата – военнослужещи и цивилни служители на
основен трудов договор с академията.
(2) Катедреният съвет заседава най-малко
един път месечно по реда, определен за Факултетния съвет. Право да свиква катедрения
съвет има нача лник ът/ръководи тел я т на
катедрата. Съветът може да бъде свикан при
необходимост и извънредно по искане на декана на факултета, директора на департамента
или на филиала или по писмено искане наймалко на една четвърт от списъчния състав
на членовете му. При свикване на катедрен
съвет се обявяват времето, мястото и проектът
за дневен ред на заседанието.
(3) С решение на катедрения съвет в неговите заседания могат да участват без право
на глас, привлечени в катедрата, хонорувани
преподаватели, гост-преподаватели и изявени
специалисти от практиката по чл. 31, ал. 2,
както и представители на слушателите, студентите и докторантите.
(4) Заседанието на катедрения съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко две
трети от списъчния (разширения) му състав.
(5) За заседанието на катедрения съвет се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от началника/ръководителя на катедрата и протоколиста.
(6) Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началник/
ръководител на катедрата и го предлага за
утвърждаване от съвета на основното звено
или на филиала;
2. избира с явно гласуване секретар на
катедрения съвет;
3. обсъжда учебните програми по преподаваните учебни дисциплини и ги предлага
за приемане от съвета на основното звено
или на филиала;
4. обсъжда организацията на учебния процес, учебните дисциплини и актуалността на
учебното съдържание и предприема мерки за
усъвършенстването им;
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5. обсъжда и предлага учебната натовареност на академичния състав от катедрата;
6. предлага обявяване на конкурси за заемане на щатно осигурени академични длъжности
за академичния състав в катедрата;
7. предлага обявяване на вакантни академични длъжности за академичния състав в
катедрата;
8. обсъжда и предлага привличането на
гост-преподаватели, хонорувани преподаватели и изявени специалисти от практиката
по чл. 31, ал. 2;
9. обсъжда и предлага теми за докторантура;
10. обсъжда и предлага програми за конкурсни изпити, въпросници за семестриални
изпити и изпити по специалността;
11. предлага членове на научни журита
за всяка конкретна процедура за оценяване
на дисертационен труд или на кандидати за
заемане на академични длъжности;
12. избира рецензенти на научни трудове,
обсъжда ги и прави предложения за публикуването им в изданията на академията;
13. обсъж да и приема индивидуалните
планове за обучение на слушателите и студентите, приема отчетите за изпълнение на
индивидуалните учебни планове на докторантите и ги предлага за утвърждаване от съвета
на основното звено или на филиала;
14. обсъж да и приема атестационните
отчети и оценките на преподавателите от
катедрата;
15. избира отговорника по качеството на
обучението в катедрата;
16. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на катедрата;
17. обсъжда проекти на дисертационни трудове и предлага на съвета на основното звено
или на филиала зачисляване на докторанти в
докторантура чрез самостоятелна подготовка;
18. обсъж да дисертационни т рудове и
предлага откриване на процедура за защита;
19. обсъжда научни трудове и прави предложения за публикуването им пред съвета на
основното звено или на филиала;
20. приема атестациите на докторантите
и ги предлага на съвета на основното звено
или на филиала за утвърждаване;
21. приема конкретизациите на индивидуалните учебни планове на докторантите за
следващата година и ги предлага на съвета
на основното звено или на филиала за утвърждаване;
22. приема теми за дипломни работи, задания за разработването им, научни ръководители, рецензенти и ги предлага за утвърждаване
от декана на факултета;
23. обсъжда и решава други въпроси във
връзка с дейността на катедрата.
Чл. 49. (1) Началникът/ръководителят на
катедра е хабилитирано лице в съответното
научно направление на катедрата. Той се из-
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бира с тайно гласуване от катедрения съвет
за срок 4 години, утвърждава се от съвета
на основното звено или на филиала и заема длъжността по основен трудов договор,
сключен с началника на академията. Когато
е военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
(2) Мандатът на началника/ръководителя
на катедра не се прекратява с прекратяването на мандата на органите за управление на
основното звено.
(3) Началникът/ръководителят на катедра
е непосредствено подчинен на началника на
основното звено.
(4) Началникът на катедра у пра ж н ява
правомощията на ръководител на катедра по
Закона за висшето образование. Той е пряк
началник на целия личен състав на катедрата.
Чл. 50. (1) Началникът/ръководителят на
катедра ръководи дейността на катедрата и
председателства катедрения съвет.
(2) В случай на негово отсъствие той предлага на ръководителя на основното звено или
на филиала лице от състава на катедрата,
което да го замества.
(3) Началникът/ръководителят на катедра:
1. планира, организира, ръководи и отчита
учебната, методическата и научната дейност
на академичния състав от катедрата;
2. подготвя и ръководи заседанията на
катедрения съвет;
3. прави предложения пред ръководителя
на основното звено или на филиала, свързани
със състава на катедрата, учебната и научноизследователската дейност, повишаването на
квалификацията на преподавателите;
4. разпределя учебната натовареност на
преподавателите по семестри;
5. организира и контролира дейността на
академичния състав и на докторантите в
катедрата;
6. изготвя научните атестации на академичния състав на катедрата.
Раздел VII
Обслужващи звена
Чл. 51. (1) Обслужващи звена в структурата
на академията са сектори, секции, отделения,
центрове, лаборатории и други относително
обособени структури.
(2) Обслужващите звена осигуряват условия
за реализиране или подпомагат реализирането
на едно или на няколко свързани направления по предмета на дейност на Академията,
като способстват за изпълнението на нейната
мисия и задачите є.
Чл. 52. (1) Структурата и организацията
на обслужващите звена се определят с длъжностното разписание на академията.
(2) Началниците на обслужващи звена се
назначават и освобождават от длъжност:
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1. при условията и по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на
труда, когато са цивилни служители.
Г л а в а

т р е т а

АК АДЕМИЧЕН И ИНСТРУКТОРСКИ
СЪСТАВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Раздел I
Академичен състав
Чл. 53. (1) Академичният състав включва
военнослужещи и цивилни служители, заемащи академични длъжности в академията,
както и други лица по Закона за висшето
образование.
(2) Академични длъжности са:
1. за хабилитирани лица: „доцент“ и „професор“;
2. за нехабилитирани лица: „асистент“ и
„главен асистент“.
(3) Длъж ностите на нехабилитираните
лица, на които се възлага само преподавателска дейност за неспециалисти по езиково
обучение, спорт и други, са „преподавател“
и „старши преподавател“.
(4) Съотношението между лицата по ал. 2,
т. 1 и 2 се определя от Академичния съвет
при условия и по ред, определени в Правилника за развитие на академичния състав във
Военна академия „Г. С. Раковски“.
(5) Академичният съвет утвърждава решения на Факултетния съвет за привличане за
научно-преподавателска дейност без конкурс
на учени и преподаватели от страната и чужбина като гост-преподаватели за определен
срок. Отношенията с гост-преподавателя се
уреждат с договор за срок не повече от една
година, който може да бъде подновяван.
(6) Привличането на висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани лица
за преподавателска и научноизследователска
дейност като хонорувани преподаватели се
осъществява въз основа на утвърдено от Академичния съвет решение на основно звено
или на филиал.
Ч л. 54. (1) А к а дем и ч н и т е д л ъж нос т и
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се
заемат с конкурс и избор.
(2) Конкурсът се обявява при наличие на
вакантна длъжност и осигурена учебна и
научноизследователска натовареност:
1. за военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители – със заповед на
началника академията.
Чл. 55. (1) Академичните длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат при условията и по реда на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България, като допълнителните
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изисквания за военнослужещите се определят в Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
(2) Критериите и показателите за оценяване
на кандидатите за заемане на академичните
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и
„професор“ се определят при условията и по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за развитието на академичния състав в Република България.
Чл. 56. Заемането на длъжностите „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ се извършва при
условия и по ред, определени от министъра
на отбраната.
Чл. 57. (1) Лицата, избирани на ръководните
длъжности декан на факултет и директор на
департамент, и техните заместници не могат
да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
(2) При предсрочно освобождаване за един
мандат се счита времето, през което лицето
е заемало съответната ръководна длъжност
повече от две години.
(3) Лицата от академичния състав, избрани
и назначени на ръководни изборни длъжности,
за времето на мандата запазват основната си
длъжност в катедрата (научната секция).
(4) Деканите, директорите на института и
департамента, началниците/ръководителите
на катедри, както и членовете на Академичния съвет и на съветите на основните звена
се освобождават по тяхно желание или могат
да бъдат отзовани преди изтичането на мандата с решение на органа, който ги е избрал,
прието с мнозинство повече от половината
от списъчния му състав.
Чл. 58. (1) Членовете на академичния състав
се ползват с правата по Закона за висшето
образование. Те имат право да:
1. избират и да бъдат избирани в ръководните органи на академията, ако не са
преподаватели по чл. 53, ал. 5 и 6;
2. разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно и
в съответствие с изискванията на учебния
план и учебните програми;
3. провеждат научни изследвания и публикуват резултатите от тях, като спазват
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;
4. извършват преподавателска, научноизследователска и друга творческа дейност извън
академията само в извънработно време;
5. извършват консултантски и други услуги, свързани с предмета на дейността им в
академията, при условия и по ред, определени
от Академичния съвет;
6. ползват материалната база, библиотеките
и информационните системи за научните си
изследвания по ред, определен от началника
на академията.
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(2) Членовете на академичния състав по
чл. 53, ал. 2 имат право на всеки седем години да ползват до една академична година
за творческото си развитие. През тази година
на тях не им се възлага учебна заетост. Във
времето за творческо развитие се включват и
специализациите извън академията с продължителност повече от три месеца. Решението се
взема от Факултетния съвет, утвърждава се от
Академичния съвет и се обявява от началника
на академията. За резултатите от работата си
през ползвания период за творческо развитие
съответният член на академичния състав
представя доклад пред Академичния съвет.
Чл. 59. (1) Членовете на академичния
състав са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика и
възложената им учебна, научна, административна и друга заетост;
2. да спазват правилниците на академията,
трудовата и учебната дисциплина;
3. да изпълняват конкретни задачи по
предмета на своята дейност, възложени им от
ръководителите на звената, в чийто състав са
включени, и от ръководството на академията;
4. да съблюдават научната и професионалната етика;
5. да допринасят за утвърждаване на доброто име на академията и да не уронват
нейния престиж;
6. да не провеждат политическа или религиозна дейност в академията.
(2) Членовете на академичния състав нямат право да използват учебните програми
и резултатите от научноизследователската
дейност в академията за осъществяване на
частна или комерсиална дейност.
(3) Допълнителни задължения и изисквания към членовете на академичния състав
могат да се предвиждат в други правилници
на академията, в длъжностната характеристика и в трудовия договор или в договора за
военна служба.
Чл. 60. (1) Работното време на членовете на академичния състав се определя с
разпределението на учебното и служебното
време в академията за съответната учебна
година, което се утвърждава от началника
на академията.
(2) Обемът и видът на учебните и другите
задължения на академичния състав и условията за тяхното изпълнение се определят от
Академичния съвет.
Чл. 61. Приносът на всеки член на академичния състав в учебната, научната, научноизследователската, административната и
други дейности се оценява чрез атестиране
в сроковете, посочени в Закона за висшето
образование.
Чл. 62. (1) Преминаването от академична
длъжност от друго висше училище или научна
организация на същата академична длъжност
в академията може да се извършва и без кон-
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курс, с избор, при условия и по ред, определени
в Правилника за развитие на академичния
състав на Военна академия „Г. С. Раковски“.
(2) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична
длъжност в друга структура на академията
може да се извършва без конкурс по решение
на съвета на приемащото основно звено, утвърдено от Академичния съвет, при условия и
по ред, определени в Правилника за развитие
на академичния състав на Военна академия
„Г. С. Раковски“.
(3) Назначаването на академична длъжност
по реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно
действащото законодателство.
Чл. 63. (1) Членовете на академичния състав
се освобождават от длъжност съгласно действащото законодателство в следните случаи:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода
за извършено умишлено престъпление;
3. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност и не
съществуват възможности за прехвърляне или
преквалификация в сродна научна дисциплина
след решение на съвета на основното звено
и/или на филиала;
4. при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове;
5. при отнемане на научната степен;
6. при две последователни отрицателни
научни атестации;
7. при извършване на провинения, даващи
основания за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение;
9. когато бъде доказано по законоустановения ред плагиатство или недостоверност
на представените научни данни в научните
трудове, въз основа на които е придобило или
е участвало в процедура за придобиване на
научна степен, или е заело или е участвало в
конкурс за заемане на академична длъжност;
10. когато в качеството си на член на жури
или на факултетен съвет е дало становище в
резултат на извършено от него престъпление,
установено с влязла в сила присъда.
(2) В сл у чаите по а л. 1 военносл у жещите – членове на академичния състав, се
освобождават от длъжност със заповед на
министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице по предложение на
Академичния съвет, внесено от началника на
академията. При освобождаване по ал. 1, т. 9
началникът на академията отнема научната
степен.
(3) Членовете на академичния състав, които са цивилни служители, се освобождават
от длъжност със заповед на началника на
академията въз основа на решение на Академичния съвет по реда на Закона за вис
шето образование, Закона за развитието на
академичния състав в Република България и
Кодекса на труда.
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Чл. 64. (1) Член на академичния състав
или на останалия персонал подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено извърши
някое от следните нарушения:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което
няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на академията
или на нейно основно звено и/или филиал,
който невярно отразява завършени етапи в
обучението на слушател, студент, докторант
и специализант.
(2) Член на академичния състав, за който
е доказана по установения ред проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.
Чл. 65. (1) Установяването на нарушения
по чл. 64 се извършва от Контролния съвет.
(2) В случаите по ал. 1 Контролният съвет в 7-дневен срок изготвя становище по
направената проверка, което представя на
началника на академията.
Чл. 66. (1) Академията може да привлича изявени специалисти от практиката за
възлагане на преподавателска дейност при
условията и по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона
за висшето образование.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават
образователно-квалификационна степен „магистър“ или образователна и научна степен
„доктор“.
(3) Решение за привличането им взема
Факултетният съвет по предложение на началника/ръководителя на катедрата, за която
има необходимост. Решенията на Факултетния
съвет се утвърждават от Академичния съвет.
(4) Отношенията на лицата по ал. 1 с
академията се уреждат с граждански договор
за срок не повече от една година. Договорът
може да бъде подновяван по решение на Факултетния съвет.
Раздел II
Инструкторски състав
Чл. 67. (1) Инструкторският състав провежда обучение и предава актуален практически опит, придобит в национални и/
или международни щабове и/или органи на
международни организации, или от участие
в мисии и операции зад граница.
(2) На длъжност „инструктор“ или „старши
инструктор“ се назначават военнослужещи
при условията и по реда на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Раздел III
Административен персонал
Чл. 68. Административният персонал се
състои от военнослужещи и цивилни служители, заемащи административни длъжности
в основните, административните и обслужващите звена на академията.
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Чл. 69. (1) Назначаването на длъжност на
цивилните служители от административния
персонал и прекратяването на трудовите им
правоотношения с академията се извършват
при условията и по реда на Кодекса на труда.
(2) Условията, редът и критериите за заемането на длъжност от цивилни служители
от административния персонал и за тяхното
развитие и оценяване се определят в правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 70. Военнослужещите от административния персонал се назначават и освобождават от длъжност при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАЕМИ
Чл. 71. Обучаващите се в академията са
слушатели, студенти, докторанти и специализанти.
Чл. 72. (1) Офицерите, обучаващи се в
академията за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“, са слушатели.
(2) Обучаващите се за придобиване на
образователно-к ва лификационни степени
по специалности от други професионални
направления са студенти.
(3) Слушателите имат статут на студенти
по Закона за висшето образование.
(4) Статутът на студент в академията се
придобива при записване и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от
академията в случаите по Закона за висшето
образование по ред, определен в Правилника
за учебната дейност.
Чл. 73. (1) Докторанти са лицата, притежаващи образователно-квалификационна степен
„магистър“, които се обучават за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“.
(2) Статутът на докторант се придобива при
зачисляване и се прекратява при отчисляване
или отстраняване при условията и по реда на
действащото законодателство.
Чл. 74. Специализантите са лица, които
се обучават за придобиване или повишаване
на квалификацията си, без да придобиват
по-висока образователно-квалификационна
степен или нова специалност.
Чл. 75. (1) Условията и редът за приемане на
студентите, докторантите, обучаващи се чрез
самостоятелна подготовка без разрешение на
министъра на отбраната, и специализантите,
обучаващи се в курсове извън тези по чл. 25,
ал. 7, т. 10, се определят с Правилника за
учебната дейност, приет от Академичния съвет.
(2) Условията и редът за приемане на слушателите, докторантите – военнослужещи и
цивилни служители, обучаващи се в редовна
и задочна форма, както и чрез самостоятелна
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подготовка с разрешение на министъра на
отбраната, и специализантите, обучаващи се
в курсове по чл. 25, ал. 7, т. 10, се определят
с акт на министъра на отбраната.
Чл. 76. (1) При облекчени условия се приемат кандидат-студенти, успешно издържали
конкурсните изпити, както следва:
1. класираните с еднакъв бал, когато този
бал определя последното за приемане място
в класирането;
2. лица с трайни увреждания и намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. близнаци, кандидатствали едновременно
в едно и също професионално направление в
академията и единият от тях е приет;
4. военноинвалиди и военнопострадали;
5. кръгли сираци;
6. майки с три и повече деца.
(2) Основанията за приемане при облекчени условия по ал. 1, т. 2 – 6 включително
се доказват с документ.
Чл. 77. (1) Академията извършва обучение
на студенти и докторанти срещу заплащане при
условията на Закона за висшето образование.
(2) Броят на обучаемите и размерът на
сумата за заплащане на обучението по ал. 1
се определят от Академичния съвет.
(3) Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение срещу заплащане,
се записват/зачисляват със заповед на началника на академията.
Чл. 78. (1) Приемането на студенти за
обучение срещу заплащане се извършва при
условия и по ред, определени в Правилника
за учебната дейност.
(2) Приемането на докторанти за обучение
срещу заплащане се извършва при условия и
по ред, определени в Правилника за развитие
на академичния състав.
(3) Със студентите и докторантите, които
се обучават срещу заплащане, академията
сключва договор.
(4) Размерът на таксите за кандидатстване
и за обучение по ал. 1 – 3 се определят от
Академичния съвет при условията и по реда
на Закона за висшето образование.
Чл. 79. (1) Слушателите, студентите и
докторантите имат право:
1. да изучават избираеми и факултативни
учебни дисциплини при условия, определени
в учебния план за съответната специалност;
2. да избират и бъдат избирани в органите
за управление на академията и на нейните
основни звена в предвидените в Закона за
висшето образование случаи;
3. да получават квалифицирано ръководство
и помощ по време на своето обучение;
4. да ползват студентски общежития, столове, медицинско обслужване, намаление
при пътуване с градския и междуградския
транспорт, както и цялата база на академията
за учебна, научноизследователска, спортна и
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културна дейност и други придобивки при
условия, определени от държавата, и в съответствие с възможностите на академията;
5. да изразяват мнение за качеството на
учебния процес по ред, определен от Академичния съвет;
6. да участват в научноизследователската
дейност на академията, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните
им права;
7. да се сдружават в учебни, научни, културни и спортни общности за удовлетворяване на интересите си, както и да членуват
в международни организации, чиято дейност
не противоречи на законите на Република
България;
8. да получават стипендии.
(2) Студентите и докторантите имат право
да се преместват, прекъсват и продължават обучението си в друго висше училище,
факултет, специалност, степен или форма
на обучение в страната или в чужбина при
условия и ред, определени в Правилника за
учебната дейност.
Чл. 80. (1) Студентите имат право да се
обучават едновременно по повече от една
специалност в академията при условия и по
ред, определени в Правилника за учебната
дейност.
(2) Правото по ал. 1 не може да бъде
ползвано за обучение по специалности от
професионално направление „Военно дело“.
(3) Слушателите не могат да се обучават
едновременно по повече от една специализация
в професионално направление „Военно дело“.
Чл. 81. (1) Слушателите в случаите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България, и студентите имат право да
се обучават в академията по индивидуален
план за обучение.
(2) Записването на слушателите по ал. 1
се осъществява със заповед на началника
на академията по решение на Академичния
съвет въз основа на предложение на факултетен съвет.
(3) Разработването на индивидуалния план
се възлага на профилиращата катедра.
(4) Индивидуалният план за обучение се
приема от Факултетния съвет.
(5) Обучението на студентите по индивидуален план се извършва срещу заплащане
на такси при условия и по ред, определени
от Академичния съвет.
Чл. 82. (1) Слушателите имат право еднократно да прекъснат обучението си при
продължително отсъствие поради временна
неработоспособност или по служебни причини
по решение на министъра на отбраната.
(2) Независимо от ползването на правото по
ал. 1 слушателят може да прекъсне обучението
си и при ползване на отпуск за бременност и
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раждане, както и на отпуск за отглеждане на
малко дете до 2-годишна възраст.
(3) Прекъсването на обучението по служебни причини и продължаването му се извършват със заповед на министъра на отбраната.
(4) Прекъсването на обучението при прод ъ л ж и т ел но о т с ъс т вие пора д и времен на
неработоспособност до 3 месеца и продължаването му се извършват по ред, определен
от Академичния съвет.
(5) Прекъсването на обучението при продължително отсъствие поради временна неработоспособност над 3 месеца, както и по
ал. 2, и продължаването му се извършват със
заповед на министъра на отбраната.
Чл. 83. (1) Обучението на студент, преместил
се от частно висше училище, се извършва въз
основа на договор между студента и академията при условията и по реда, определени
в Закона за висшето образование.
(2) Таксата за обучението по ал. 1 се заплаща
от семестъра, в който е записан студентът.
Чл. 84. Слушателите, студентите и докторантите в редовно обучение ползват ежегодно
ваканция в размер, определен в учебния план
на специалността, но не по-малко от 30 дни в
рамките на една учебна година. Ваканцията на
слушателите и докторантите – военнослужещи, е за сметка на платения годишен отпуск.
Чл. 85. На слушателите и студентите се
издават слушателски (студентски) книжки,
удостоверяващи статута им на обучаеми в
академията.
Чл. 86. Специализантите се ползват с правата по чл. 79, ал. 1, т. 3 – 7.
Чл. 87. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаемите в академията е Съветът
на слушателите, студентите и докторантите.
Той се състои от представителите на слушателите, студентите и докторантите в Общото
събрание на академията.
(2) Организацията и дейността на Съвета
на слушателите, студентите и докторантите се
определят с приет от него правилник, който
се представя на Академичния съвет.
Чл. 88. (1) Обучаемите са длъжни:
1. да усвояват системно теоретичните знания и практическите умения по избраната
от тях специалност в определените срокове;
2. да спазват правилниците на академията
и другите актове, регламентиращи нейната
дейност;
3. да участват редовно във всички занятия
и мероприятия съгласно учебното разписание
и графика на учебния процес;
4. да се явяват на изпитите си в определените срокове;
5. да спазват изискванията на нормативните
актове, свързани със защитата на класифицираната информация;
6. да опазват имуществото на академията
и да възстановяват причинените щети;
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7. да поддържат хигиената в сградите на
академията и в прилежащите им територии;
8. да пазят и развиват традициите на академията;
9. да допринасят със своята подготовка и
гражданско поведение за издигане престижа
и авторитета на академията.
(2) Обучаемите, които са военнослужещи
и се обучават с разрешение на министъра
на отбраната, освен задълженията по ал. 1
са длъжни:
1. да носят униформа по време на учебните
занятия;
2. да носят дежурство в академията.
Чл. 89. (1) Обучаемите заплащат таксите за
обучението си на равни вноски, както следва:
1. студентите – до 15 дни след началото на
всеки семестър;
2. докторантите – не по-късно от един
месец от датата на заповедта за зачисляване
в докторантура, а впоследствие – на всеки
шест месеца.
(2) Специализантите, които не се обучават
за нуждите на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия,
заплащат такси в размер, определен от Академичния съвет, доколкото не е предвидено
друго в нормативен акт.
Чл. 90. (1) Студент, докторант или специализант се отписва при:
1. успешно завършване курса на обучение;
2. напускане или преместване.
(2) Слушателите се отписват при успешно
завършване на обучението в академията.
Чл. 91. Студент, докторант или специализант се отстранява от академията за определен
срок при:
1. предоставяне на неверни данни, въз
основа на които е приет в академията, или
подправяне на документи за студентското му
положение;
2. системно неизпълнение на задълженията по учебния план или правилниците на
академията;
3. осъждане на лишаване от свобода за
извършено умишлено престъпление от общ
характер;
4. незаплащане на таксата за обучение до
три месеца след определения срок.
Чл. 92. Слушателите се отстраняват от
академията със заповед на министъра на
отбраната:
1. за определен срок;
2. по дисциплинарен ред;
3. при прекратяване на договора за военна
служба.
Чл. 93. (1) Слушателите се отстраняват от
академията за определен срок при:
1. системно неизпълнение на задълженията по учебния план или правилниците на
академията;
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2. слаб успех;
3. преписване по време на изпит или тест.
(2) Отстраняването по ал. 1 се извършва
със заповед на министъра на отбраната по
предложение на началника на академията
след решение на Академичния съвет за срок
не по-малък от една година и не по-голям
от две години. В заповедта се посочва датата
на възстановяване на военнослужещия като
слушател.
Чл. 94. (1) Слушателите се отстраняват по
дисциплинарен ред при:
1. предоставяне на неверни данни, въз основа на които са приети в академията, или
подправяне на документи за статуса им на
слушатели;
2. възникване на основание за отстраняване за определен срок след възстановяване
на права като слушател.
(2) Отстраняването по дисциплинарен ред
се извършва от министъра на отбраната по
предложение на началника на академията
след решение на Академичния съвет.
Чл. 95. (1) Слушателите се отстраняват от
академията при прекратяване на договора за
военна служба.
(2) Отстраняването се извършва от министъра на отбраната въз основа на заповедта за
прекратяване на договора за военна служба.
Чл. 96. (1) Системно неизпълнение на задълженията по учебния план е налице при:
1. отсъствие на слушателите и студентите над 30 на сто от учебното време за един
семестър;
2. незаверен семестър;
3. получени слаби оценки по две и повече
дисциплини и/или при неизпълнение на две
и повече учебни задачи, включени в учебния
план.
(2) Семест ърът не се заверява, когато
обучаемият не е получил подпис по една или
повече от учебните дисциплини.
Чл. 97. При виновно неизпълнение на задължението за успешно завършване на обучението
в академията обучаемите – военнослужещи,
възстановяват на Министерството на отбраната разходите за издръжка и обучение за
периода, в който са били обучавани.
Г л а в а

п е т а

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Чл. 98. Формите на обучение в академията
са редовна, задочна и дистанционна.
Чл. 99. (1) Учебният процес в академията
се провежда във факултети, институти, департаменти и филиал по учебна документация за
всяка специалност, която обхваща:
1. квалификационна характеристика;
2. учебен план;
3. учебни програми на изучаваните дисциплини;
4. ежегоден график на учебния процес;
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5. индивидуален у чебен план за всеки
докторант.
(2) Учебната документация за дистанционната форма на обучение освен документите
по ал. 1 съдържа и:
1. списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението;
2. справочник за организацията на достъпа
до информационните ресурси;
3. списък на техническите и комуникационните средства;
4. система за изпитване и оценяване;
5. система за контрол на качеството на
обучението.
Чл. 100. (1) Квалификационната характеристика определя целите, обема от знания,
умения и компетентности, които се придобиват
по време на обучението.
(2) К ва лификационни те харак терист ик и на специалностите от професионално
направление „Военно дело“ се разработват
от заявителите на обучението съвместно с
представители на академията. Те се съгласуват със заявителя на обучението, приемат се
от Академичния съвет и чрез началника на
академията се предлагат за утвърждаване от
министъра на отбраната.
(3) Квалификационните характеристики на
специалност от останалите професионални
направления се разработват от академията и
се утвърждават от Академичния съвет.
Чл. 101. (1) Учебният план определя формата
и срока на обучение, учебното време, вида,
последователността на изучаване, наименованието, хорариума и кредитите на учебните
дисциплини, продължителността на семестрите и ваканциите, формите за проверка на
знанията при приключване на всяка учебна
дисциплина и при завършване на обучението.
(2) Учебните планове на специалностите
от професионално направление „Военно дело“
се приемат от Академичния съвет и чрез
началника на академията се утвърждават от
министъра на отбраната след съгласуване с
министъра на образованието и науката.
(3) Учебните планове на специалностите
от професионално направление „Военно дело“
се съгласуват и със заявителя на обучението,
и с началника на отбраната.
(4) Учебните планове на специалностите
от други професионални направления се утвърждават от Академичния съвет.
Чл. 102. (1) Учебната програма по всяка
дисциплина се организира в модули. В учебната програма се определят темите, формите, времетраенето и последователността на
учебното съдържание, както и начинът на
оценяване на обучаемите.
(2) Учебната програма за всяка дисциплина
от учебния план се разработва от съответната
катедра и се предлага от катедрения съвет за
приемане от съвета на основното звено.
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(3) Когато учебната програма включва
модули, които се водят и от катедри от друго
основно звено, тя се приема от Академичния
съвет.
Чл. 103. Редът за организирането и провеждането на учебната дейност се регламентира
с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 104. Академията поддържа вътрешна
система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния
състав, която включва и проучване мнението
на обучаемите най-малко веднъж за учебната
година.
Чл. 105. Функциите на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав включват дейности, допринасящи за осигуряване
качеството на обучението, както и проверка на
тези дейности за установяване изпълнението
на критериите на съответните образователни
стандарти.
Чл. 106. Структурата на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав включва
академична комисия по качеството на обучението, комисии по качеството на обучението в
основните звена и отговорници за качеството
на обучението в катедрите и научните секции.
Чл. 107. Комисията по качеството на обучението в основното звено е колективен орган
за управление на качеството на обучението
в звеното.
Чл. 108. Отговорниците за качеството на
обучението в катедрите и научните секции
са органи за управление на качеството на
обучението, осъществявано в катедрите. Те
се избират от катедрените съвети.
Чл. 109. Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав осигурява документирането,
оценяването и подобряването на качеството
на обучението по време на цялостния процес
на обучение на слушателите и студентите до
тяхната професионална реализация.
Г л а в а

ш е с т а

НАУЧНА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСК А ДЕЙНОСТ
Чл. 110. В академията се извършват научноизследователска и иновационна дейност и
приложни изследвания в областта на военните
аспекти на отбраната и сигурността и други
области на науката.
Чл. 111. Научноизследователската и иновационната дейност и приложните изследвания
се провеждат в съответствие с националната
политика в областта на научните изследвания, научната политика на Министерството
на отбраната и потребностите на системата
на националната сигурност на Република
България при условия и по ред, определени
в акт, приет от Академичния съвет.
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Г л а в а

с е д м а

ИЗДАТЕЛСК А И ИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ
Чл. 112. (1) С издателската си дейност
академията:
1. осигурява учебната, научната и научноизследователската си дейност с необходимите
печатни и на други технически носители
издания;
2. популяризира научните постижения на
академичния състав, на военната наука и на
научните изследвания в национален и международен план.
(2) Условията и редът за осъществяване на
издателската дейност в академията се уреждат
с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 113. (1) Информационната дейност в
академията има за цел да осигури необходимата информация на академичния състав и
на обучаемите за пълноценно изпълнение на
задълженията им и за осигуряване качеството
на обучението, както и публичност на постиженията на академията сред националните
и международните професионални и академични среди.
(2) Информационната дейност се осигурява чрез:
1. академична библиотека с автоматизирана
библиотечно-информационна система;
2. информационна система за управление
на качеството на обучението;
3. административно обслужване на обучаемите;
4. вътрешни компютърни мрежи;
5. интернет страницата на академията;
6. връзките с обществеността и популяризирането на дейността на академията в
публичното пространство.
Г л а в а

о с м а

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Чл. 114. Международната дейност обхваща:
1. сключване на договори за сътрудничество с чуждестранни образователни и научни
институции;
2. сдружаване с други висши училища от
чужбина;
3. обучение и повишаване на квалификацията на чуждестранни студенти, докторанти
и специализанти;
4. иницииране, организиране и участие
в меж дународни нау чни и образователни
проекти;
5. иницииране, организиране и участие в
международни научни форуми;
6. размяна на делегации и обмяна на опит;
7. обмен и мобилност на академичен състав
и обучаеми;
8. повишаване на квалификацията на академичния състав в образователни и научни
институции в чужбина;
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9. участие в международни организации на
висши военни и граждански училища.
Чл. 115. (1) Международната дейност на
академията се осъществява с решение на
Академичния съвет.
(2) Всички международни дейности, касаещи отбраната и сигурността на страната, се
съгласуват с министъра на отбраната.
Чл. 116. Академията развива международна дейност чрез двустранно сътрудничество
с други военни академии, военни училища,
институции и сходни учебни и научноизследователски организации, както и организации с предмет на дейност в приоритетни за
академията направления.
Чл. 117. Академията членува в международни организации и структури в съответствие с
решенията по чл. 25, ал. 7, т. 30 и 31 от този
правилник.
Г л а в а

д е в е т а

АКРЕДИТАЦИЯ
Чл. 118. Академията се акредитира като
висше училище по смисъла на Закона за вис
шето образование.
Чл. 119. Организацията на дейностите
по акредитацията и редът за изготвянето на
необходимите документи се определят със
заповед на началника на академията.
Чл. 120. Академията подава искане до
НАОА в следните срокове:
1. за институционална акредитация – 12
месеца преди изтичането на срока на предходната институционална акредитация, посочен
в решението на Акредитационния съвет на
НАОА;
2. за програмна акредитация на професиона лни нап равлени я, на спец иа лност и
от регулираните професии и на докторски
програми – 12 месеца преди изтичането на
срока на предходната програмна акредитация,
посочен в решението на Акредитационния
съвет на НАОА;
3. за акредитация на новооткрити основно
звено, филиал, професионално направление,
специалност от регулираните професии или
докторска програма – преди датата на изтичане на срока, посочен в решението на Акредитационния съвет на НАОА или съответната
постоянна комисия на агенцията.
Чл. 121. Искането за откриване на процедура за акредитация се придружава от:
1. доклад самооценка, съдържащ и количествена информаци я за изпълнението
на критериите на НАОА за съответния вид
процедура, и приложения към него;
2. доклад за изпълнението на задължителните препоръки на НАОА, дадени с решение
от предходната процедура и от осъществени
процедури за следакредитационно наблюдение
и контрол;
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3. протокол от решението на Академичния съвет за приемане на документацията
по т. 1 и 2;
4. информация от академията за нейната
структура в съответствие със Закона за вис
шето образование;
5. мотивирано предложение от академията
за съответния капацитет при акредитация на
професионално направление или на специалност от регулираните професии, разпределен
по образователно-квалификационни степени
и по форми на обучение.
Чл. 122. Исканията и придружаващите ги
документи се изготвят в съответствие със
стандартите, процедурите и свързаната с тях
документация, приета от Акредитационния
съвет на НАОА.
Чл. 123. Академията може да поиска от
НАОА оценяване на проекти за откриване
на основни звена, филиали, професионални
направления и специалности от регулираните
професии.
Чл. 124. За членове на постоянните комисии
на НАОА с решение на Академичния съвет
се номинират кандидати, които:
1. са хабилитирани лица;
2. са специалисти в областта на висшето
образование, за която се предлагат;
3. не заемат длъжностите „началник“ и
„заместник-началник“ на академията, „декан“
или „директор“ на департамент, институт
или филиал.
Г л а в а

д е с е т а

ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 125. Логистичното осигуряване на
академията се организира съгласно действащото законодателство, актовете на министъра
на отбраната и заповедите на началника на
академията.
Чл. 126. (1) Ръководството и контролът на
логистичното осигуряване в академията се
осъществяват от началника на академията.
(2) Изпълнението на логистичните дейности
в академията се възлага на структури, отговарящи за логистичното осигуряване.
(3) Структурите, отговарящи за логистичното осигуряване, се ръководят от началници,
непосредствено подчинени на заместник-началник на академията.
Чл. 127. (1) Инфраструктурата на академията включва предоставени за управление
или ползване недвижими имоти.
(2) Имотите се управляват и ползват според
тяхното предназначение съгласно действащото
законодателство.
Чл. 128. (1) Личният състав от академията
е длъжен да познава и спазва правилата за
пожарна безопасност.
(2) Експлоатацията на сградния фонд и видовете имущества се извършва в съответствие
с изискванията на противопожарните норми.
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(3) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират и провеждат със заповед на началника на академията
съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 129. Ръководството и координирането на
мероприятията за противопожарната безопасност се осъществяват от постоянно действащи
комисии и длъжностни лица, назначени със
заповед на началника на академията.
Г л а в а
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ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 130. (1) Планирането и разходването
на финансовите средства в академията се извършват въз основа на програмния принцип
за управление на ресурсите за отбрана, приет
от Министерството на отбраната.
(2) Академията участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране чрез
разработване на програмни меморандуми в
дългосрочен и средносрочен период.
Чл. 131. (1) Академията съставя, изпълнява,
приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се
формира от:
1. субсидии от държавния бюджет чрез
трансфер от бюджета на Министерството на
отбраната;
2. трансфер от други програми от програмната структура на Министерството на
отбраната за допълнително поставени задачи
на академията;
3. дарения, завещания и спонсорство;
4. собствени приходи от постъпления от
научноизследователска и експертно-консултантска дейност, от такси за кандидатстване
и обучение, от следдипломна квалификация и
от други дейности, свързани с учебния процес;
5. финансова помощ от общините;
6. преходен остатък от предходната година
съгласно действащото законодателство.
(3) Сроковете за изготвяне на годишния
бюджет се определят от началника на академията въз основа на указанията на министъра
на отбраната по планирането и разходването
на бюджета съгласно действащите нормативни
документи в областта на публичните финанси.
Чл. 132. Академията разработва самостоятелна счетоводна политика, съобразена със
счетоводната политика на Министерството
на отбраната, която се приема от Академичния съвет и се утвърждава от началника на
академията.
Чл. 133. Финансовото управление и контролът на разходите по бюджета на академията
се осъществяват в съответствие със Закона
за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и изградената система
за финансово управление и контрол, която се
приема от Академичния съвет.
Чл. 134. Разпределението на бюджета и
отчетите за изпълнението на бюджета на
академията се приемат от Академичния съвет.
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СИМВОЛИ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ
Чл. 135. (1) Символите на академията са
бойно знаме, печат и знак.
(2) Формата на знамето на академията
и редът за неговото връчване и използване
се определят от министъра на отбраната.
Знамето се съхранява по ред, определен от
Устава за войскова служба на Въоръжените
сили на Република България и заповед на
началника на академията.
(3) Печатът се съхранява и се поставя
на официални документи на академията по
ред, определен в заповед на началника на
академията.
(4) Знакът на академията се приема с решение на Академичния съвет и се учредява
със заповед на началника на академията.
Знакът се поставя на официални документи, плакети и табели по ред, определен от
началника на академията.
Чл. 136. (1) Празници на академията са:
1. Патронният празник на академията –
14 април;
2. Денят на народните будители – 1 ноември;
3. Денят на студентите – 8 декември.
(2) Патронният празник на академията
се чества с академично тържество. Денят е
свободен от учебни занятия.
(3) Празниците по ал. 1, т. 2 и 3 са почивни дни за академията.
Чл. 137. Академичните ритуали са:
1. т ържествено откриване на у чебната
година;
2. тържествено връчване на дипломите;
3. удостояване с почетното звание „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С.
Раковски“ и „Почетен професор на Военна
академия „Г. С. Раковски“.
Чл. 138. (1) Учебната година се открива с
ректорско слово на началника на академията.
(2) На тържественото откриване на учебната година се канят за изнасяне на академични лекции министърът на отбраната и
началникът на отбраната.
Чл. 139. (1) Тържественото връчване на
дипломите на слушателите випускници се
провежда при условията и по реда на уставите на въоръжените сили.
(2) Тържественото връчване на дипломите
на студентите випускници се провежда по
план, утвърден от началника на академията.
Чл. 140. (1) Академията провежда ритуал
за връчване на почетното звание „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С.
Раковски“ и „Почетен професор на Военна
академия „Г. С. Раковски“.
(2) Почетните звания по ал. 1 се присъждат на български и чуждестранни граждани
за значителни заслуги към военната наука
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и висшето военно образование, за принос в
развитието на научните и образователните
контакти на академията с национални и
чуж дестранни научни и образователни институции или за допринасяне повишаването
на авторитета на академията.
(3) Статутът на почетните звания „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С.
Раковски“ и „Почетен професор на Военна
академия „Г. С. Раковски“ се определят от
Академичния съвет.
(4) Присъждането на почетното звание
„Доктор хонорис кауза на Военна академия
„Г. С. Раковски“ и „Почетен професор на
Военна академия „Г. С. Раковски“ се извършва въз основа на решение на Академичния
съвет. Званието се присъж да еднократно.
(5) На удостоените със званието „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С.
Раковски“ и „Почетен професор на Военна
академия „Г. С. Раковски“ се връчват почетен знак и диплома.
Чл. 141. (1) Успешно завършилите курса
на обучение слушатели носят нагръден знак
на академията. Неговият статут се определя
с решение на Академичния съвет.
(2) С решение на Академичния съвет се
учредява нагръден знак, който се връчва
на успешно завършилите курса на обучение
ст уден т и. Негови я т стат у т се п риема от
Академичния съвет.
(3) Военнослужещите от академията имат
право да носят знак с образа на нейния патрон, приет от Академичния съвет.
(4) Нагръдните знаци по ал. 1 и 2 се закупуват от обучаемите.
Г л а в а
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СПОРТНА ДЕЙНОСТ
Чл. 142. (1) Спортната дейност в академията включва провеж дане на учебни занятия
по физическа подготовка и организиране
на индивидуални и колективни занимания.
(2) Провеждането на спортната дейност в
академията, както и проверката и оценката
на физическата подготовка на военнослужещите се извършват съгласно изискванията
на нормативните актове по физическа подготовка, възпитание и спорт в Република България, актовете на министъра на отбраната
по ръководство на физическата подготовка
и организиране на спортната дейност във
въоръжените сили.
Ч л. 143. Р ъководс т во т о на спор т ната
дейност в академията се осъществява от
началника на академията.
Ч л. 144. Провеж да не т о на спор т нат а
дейност в академията, както и проверката
и оценката на физическата подготовка на
военнослужещите от състава на академията
и на слушателите се извършват съгласно
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изискванията на нормативните актове по
физическа подготовка, възпитание и спорт в
Република България, актовете на министъра
на отбраната по ръководство на физическата
подготовка и организиране на спортната
дейност във въоръжените сили.
Чл. 145. Академията поддържа и развива
собствена спортна база.
Чл. 146. В свободното от учебен процес
и спортна дейност време спортната база
може да се предоставя за ползване и от
други юридически и физически лица след
сключване на договор с тях.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 2. В срок до шест месеца от влизането
в сила на този правилник академията привежда вътрешните си правилници, правила
и процедури в съответствие с него.
§ 3. До приемане на правилниците по § 2
се прилагат действащите правилници, доколкото не противоречат на този правилник.
§ 4. С влизането в сила на този правилник не се прекъсва мандатът на изборните
органи за управление на академията.
§ 5. Изпълнението на този правилник се
възлага на началника на Военна академия
„Г. С. Раковски“.
§ 6. Пра ви л н и к ът вл иза в си ла о т
15.05.2019 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
4132

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска
експертиза (oбн., ДВ, бр. 23 от 2018 г.; изм.,
бр. 66 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. функционални военномедицински комисии (ФВМК);“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. медицинска комисия от лекари специалисти от отделението по военномедицинска
експертиза за работа на вода (ОВМЕРВ) – Вар
на;“.
2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
§ 2. В чл. 4, т. 2 думите „чл. 2, ал. 1, т. 2 и
5“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2 и 6“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Медицинското освидетелстване за
годност за военна служба, респ. за служба в
доброволния резерв на лицата по чл. 3, т. 2,
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4, 6 – 9, се извършва от лекари специалисти
от ЦВМК; на лицата по чл. 3, т. 1 и 5 – от
лекари специалисти от ЦВМК и ФВМК, а за
лицата по чл. 3, т. 1, 3 и 8 (военнослужещи
и резервисти на плавателна длъжност) – от
медицинска комисия от ОВМЕРВ – Варна.“
2. В ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. индивидуално – инициирано от ЦВМК
с писмо-образец (приложение № 14) до командира/началника на военното формирование
или ръководителя на съответната структура,
със съгласието на освидетелствания военнослужещ, изразено в искане от командира/
началника на военното формирование или
ръководителя на съответната структура за
освидетелстване на индивидуалната годност
на военнослужещия по образец (приложение
№ 13);“.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. При определяне годността за летателна длъжност на освидетелстваните се
извършва специализирано авиопсихологично
изследване по методиката, посочена в приложение № 18.“
§ 5. В чл. 12, ал. 1 думите „чл. 2, ал. 1,
т. 4“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 5“.
§ 6. Създава се чл. 15а:
„Ч л. 15а. (1) Фу нк циона лни те военно медицински комисии по чл. 2, ал. 1, т. 3
се разкриват със заповед на началника на
ВМА от състава на МБА Л – гр. Пловдив,
МБАЛ – гр. Плевен, и МБАЛ – гр. Сливен,
към ВМА.
(2) Медицинската комисия от ОВМЕРВ –
Варн а, се формира от лекарите специалисти
от ОВМЕРВ – Варна.
(3) Председателят на ФВМК и на Медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна, е
лекар, военнослужещ или цивилен служител
с трудов стаж като лекар не по-малко от
10 години, с придобита клинична специалност.
(4) Лекарите от ФВМК и от Медицинската
комисия от ОВМЕРВ – Варна, имат придобита клинична специалност, като извършват
освидетелстване по специалността си, изготвят предложение за експертно решение и го
представят на общо заседание на ФВМК.
(5) Всяка ФВМК и Медицинската комисия
от ОВМЕРВ – Варна, притежават собствен
печат.“
§ 7. В чл. 16, ал. 1, след думите „Решенията
на ЦВМК“ се поставя запетая и се добавя
„на ФВМК и на медицинската комисия от
ОВМЕРВ – Варна“.
§ 8. Досегашната разпоредба на чл. 17 става
ал. 1 и се създава ал. 2:
„(2) Централната военномедицинска комисия, ФВМК и медицинската комисия от
ОВМЕРВ – Варна, използват общ регистър за
явилите се пред съответната комисия лица
по чл. 3, т. 1 и 5, достъпен за всяка от тях.“
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§ 9. В чл. 21, ал. 1 след думите „ЦВМК“
се поставя запетая и се добавя „ФВМК и
медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“.
§ 10. В чл. 22, ал. 1 след думите „ЦВМК“ се
поставя запетая и се добавя „и медицинската
комисия от ОВМЕРВ – Варна“.
§ 11. В чл. 25, ал. 1 думите „отдела по военномедицинска експертиза за работа на вода
(ОЕРВ) към ЦВМК в гр. Варна“ се заменят с
„медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“.
§ 12. В Приложение № 1 към чл. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В част I „Медицински стандарти за определяне годността за служба по заболявания
и състав“, в раздел „Специфични указания и
тълкувания“:
а) в клас IV, подклас „Затлъстяване и други
разстройства, поради прехранване (Е65-Е68)“,
в „Е66 Затлъстяване“ след думите „Втора
степен затлъстяване – БМИ 35 до 39,99“ се
добавя „Трета степен затлъстяване – БМИ
над 40,00;“
б) в клас V след заглавието на подклас
„Психични и поведенческ и разстройства,
дължащи се на употреба на психоактивни
вещества (F10-F19)“ се създава нов абзац:
„Този подклас се отнася за употребата на
алкохол и/или злоупотребата с наркотични
вещества или техни аналози, определени в допълнителната разпоредба на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
в съответствие с диагностичните критерии,
посочени в Международната класификация
на болестите за употреба на психоактивни
вещества.“;
ба) в абзац четвърти, изречение второ „При
необходимост се извършват целенасочени
психологични изследвания съгласно „Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и
авиопсихологично изследване за определяне
на пси холог и чната годност за летателна
длъжност“ (Приложение № 14).“ се заличава;
в) в клас V, подклас „Разстройства на лич
ността и поведението в зряла възраст (F60-F69)“
се правят следните изменения:
вa) абзац четвърти „При недостатъчно обективизиране на състоянието лицата по всички
графи подлежат на психологично изследване
в ЦВМК съгласно „Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на
психиатричния преглед и авиопсихологично
изследване за определяне на психологичната
годност за летателна длъжност“ (Приложение
№ 14).“ се заличава;
вб) абзац девети „При обективизиране на
състоянието да се използват и специализирани
психологични тестове и скали (Кинси, Сцонди)
съгласно (Приложение № 14).“ се заличава;
г) в клас V, подклас „Умствена изостаналост (F70-F79)“, абзац втори, думите „съгласно
(Приложение № 14)“ се заличават;
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д) в клас VI, подклас „Демиелизиращи
болес т и на цен т ра л ната нервна сис т ема
(G35-G37)“ се правят следните изменения и
допълнения:
да) в абзац четвърти, ред първи, след думите „По буква „б“ –“ се добавя „до 3,0 по
EDSS решението по графа 4 е по чл. 7, а по
останалите графи негодни.“;
дб) в абзац четвърти, ред втори, думите
„(до 3,0 по EDSS)“ се заличават, а след думите
„липса на рецидиви“ се добавя „освидетелстваните по графа 4“;
е) в клас VII, подклас „Болести на мускулите на окото, нарушения на бинокуларното
движение на очите, акомодацията и рефракцията (Н49-Н52)“, в „Н52 Нарушения на рефракцията и акомодацията“, тире четвърто
се изменя така:
„– кандидатите за определени специалности, отразени в приложение № 3, т. 7, са
годни при зрителна острота 0.7 за всяко око
без корекция, с корекция до 1.0.“;
ж) в клас Х, подклас „Други болести на
горните дихателни пътища (J30-J39), в „J32
Хроничен син узит“, абзац т рети, д у мите
„Барофункцията в БК-5000 м при скорост на
спускане – 25 м/с (за всички родове войски)“
се заличават;
з) в клас XIII, подклас „Артрози и други увреждания на ставите (М15-М25)“, в „(М15-М19)
Артрози и (М20-М25) Други увреждания на
ставите“, абзац четвърти, се създава изречение
второ: „Освидетелствани с дорзалната флексия
на глезенните стави от 10° до 24°, без артрозни
промени, вродени или придобити дефекти на
стъпалата са годни по всички графи.“;
и) в клас XVII, подклас „Други вродени
аномалии (Q38-Q89)“, в абзац дванадесети
се създава изречение трето: „При вродени
деформации на гръдния кош – Q67.6 Pectus
excavatum (вродени обущарски гърди), Q67.7
(вродени птичи гърди) и Q67.8 Други вродени
деформации на гръдния кош годността се определя не по формата на гръдния кош, а въз
основа на настъпилите смущения на органите
в гръдния кош – бял дроб, сърце, големи кръвоносни съдове, хранопровод, трахея и др.“;
й) в клас ХХI, подклас „Z 73.1 Акцентирани
личностни черти“, в абзац втори, изречение
трето „При недостатъчно обективизиране на
състоянието лицата по всички графи подлежат
на психологично изследване в ЦВМК съгласно „Методиката за клинично психологично
изследване за нуж дите на психиатричния
преглед и авиопсихологично изследване за
определяне на психологичната годност за
летателна длъжност“ (Приложение № 14)“
се заличава.
2. В част II „Медицински стандарти за
определяне годността за летателна длъжност
по заболявания и състав“, в раздел „Указания
и тълкувания на отделните рубрики при определяне годността за летателна длъжност“,
се правят следните изменения и допълнения:
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а) в клас V, след заглавието на подклас
„Психични и поведенческ и разстройства,
дължащи се на употреба на психоактивни
вещества (F10-F19)“ се създава нов абзац:
„Този подклас се отнася за употребата на
алкохол и/или злоупотребата с наркотични
вещества или техни аналози, определени в допълнителната разпоредба на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
в съответствие с диагностичните критерии,
посочени в Международната класификация
на болестите за употреба на психоактивни
вещества.“;
aа) в абзац четвърти, изречение второ „При
необходимост се извършват целенасочени
психологични изследвания съгласно Методиката за клинично психологично изследване за
нуждите на психиатричния преглед и авио
психологично изследване за определяне на
психологичната годност за летателна длъжност
(Приложение № 14).“ се заличава;
б) в клас V, подклас „Разстройства на лич
ността и поведението в зряла възраст (F60-F69)“
се правят следните изменения:
бб) в абзац трети, изречение трето „За обективизиране на състоянието лицата по всички
графи подлежат на психологично изследване
в ЦВМК съгласно „Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на
психиатричния преглед и авиопсихологично
изследване за определяне на психологичната
годност за летателна длъжност“ (Приложение
№ 14).“ се заличава;
в) в клас V, подклас „Умствена изостаналост (F70-F79)“, абзац втори, думите „съгласно „Методиката за клинично психологично
изследване за нуждите на психиатричния
преглед и авиопсихологично изследване за
определяне на психологичната годност за
летателна длъжност“ (Приложение № 14).“
се заличават;
г) в клас XII, подклас „Болести на кожните
придатъци (L60-L75)“, в L63.9“, в края след
думите „(акне некротика)“ се добавя ново
изречение:
„Освидетелствани кандидати за обучение
като РПУВД, с установена лека форма (папулопустулозна и др.) на акне, непречещо на
носенето на униформено облекло, се решават
като годни по графа 1.“;
д) в клас XIII, подклас „Артропатии (М00М25), в „(М15-М25) Артрози и други увреждания на ставите“ абзац трети се изменя така:
„За умерени нарушения по буква „б“ се
приемат:
раменна става
(комплексна) – 	 екстензия
40° – 0° –
абдукция
125° – 0° –
външна
ротация
60° – 0° –

флексия
125°
аддукция
90°
вътр.
ротация
60°
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лакътна става – 	екстензия
30° – 0° –
радио-улнарна
става – 	
супинация
60° – 0° –
гривнена става – 	е кстензия
50° – 0° –
рад. отвеждане
10° – 0° –
тазобедрена
става – 	
екстензия
0° – 0° –
абдукция
20° – 0° –
външна
ротация
20° – 0° –
колянна става – 	екстензия
0° – 0° –
глезенна става – 	д орзална
флексия
10° – 0° –
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флексия
100°
пронация
60°
флексия
60°
улн. отвеждане
20°
флексия
110°
аддукция
0°
вътр.
ротация
20°
флексия
110°
плантарна
флексия
20°

Ограниченията в движенията на ставите,
извън диапазона на умерените нарушения,
се отнасят съответно към букви „а“ и „в“ на
рубриките.
Освидетелствани кандидати за обучение
като РПУВД, с дорзална флексия на глезенните стави от 10° до 24°, без артрозни промени,
вродени или придобити дефекти на стъпалата,
са годни по графа 1.“;
е) в клас XX, подклас Z 73.1 „Акцентирани
личностни черти“, абзац втори, изречение
трето „Лицата по всички графи подлежат на
психологично изследване в ЦВМК съгласно
„Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед
и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна
длъжност“ (Приложение № 14).“ се заличава.
3. В част III „Медицински стандарти за
определяне годността за плавателна длъжност
по заболявания и състав“, в раздел „Указания
и тълкувания на отделните рубрики при определяне годността за плавателна длъжност“:
а) в клас V, след заглавието на подклас
„Психични и поведенческ и разстройства,
дължащи се на употреба на психоактивни
вещества (F10-F19)“ се създава нов абзац:
„Този подклас се отнася за употреба на
алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества или техни аналози, определени в допълнителната разпоредба на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
в съответствие с диагностичните критерии,
посочени в Международната класификация
на болестите за употреба на психоактивни
вещества.“;
aа) в абзац четвърти, изречение второ „При
необходимост се извършват целенасочени
психологични изследвания съгласно „Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед и
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авиопсихологично изследване за определяне
на пси холог и чната годност за летателна
длъжност“ (Приложение № 14).“ се заличава;
б) в клас V, подклас „Разстройства на личността и поведението в зряла възраст (F60F69)“ се правят следните изменения:
ба) в абзац трети, изречение трето „При
недостатъчно обективизиране на състоянието лицата по всички графи подлежат на
психологично изследване в ЦВМК съгласно
„Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед
и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна
длъжност“ (Приложение № 14).“ се заличава;
в) в клас V, подклас „Умствена изостаналост (F70-F79)“, абзац първи, във второто
изречение думите „съгласно (Приложение
№ 14)“ се заличават;
г) в клас XXІ, подклас Z 73.1 „Акцентирани личностни черти“, абзац втори, изречение
трето „При недостатъчно обективизиране на
състоянието лицата по всички графи подлежат
на психологично изследване в ЦВМК съгласно „Методиката за клинично психологично
изследване за нуждите на психиатричния
преглед и авиопсихологично изследване за
определяне на психологичната годност за
летателна длъжност“ (Приложение № 14).“
се заличава.
4. В част IV „Медицински стандарти за
определяне годността на екипажи на безпилотни летателни апарати по заболявания и
състав“, в раздел „Указания и тълкувания на
отделните рубрики при определяне годността
на екипажи на безпилотни летателни апарати
по заболявания и състав“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) в клас V, след заглавието на подклас
„Психични и поведенческ и разстройства,
дължащи се на употреба на психоактивни
вещества (F10-F19)“ се създава нов абзац:
„Този подклас се отнася за употреба на
алкохол и/или злоупотреба с наркотични
вещества или техни аналози, определени в допълнителната разпоредба на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите,
в съответствие с диагностичните критерии,
посочени в Международната класификация
на болестите за употреба на психоактивни
вещества.“;
аа) в клас V, подклас „Разстройства на
личността и поведението в зряла възраст
(F60-F69)“ се правят следните изменения:
аб) в абзац трети, изречение трето „За обективизиране на състоянието лицата по всички
графи подлежат на психологично изследване
в ЦВМК съгласно „Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на
психиатричния преглед и авиопсихологично
изследване за определяне на психологичната
годност за летателна длъжност“ (Приложение
№ 14).“ се заличава;
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б) в клас V, подклас „Умствена изостаналост
(F70-F79), в абзац втори думите „съгласно
(приложение № 14)“ се заличават;
в) в клас XIII, подклас „Артропатии (М00М25), в „(М15-М25) Артрози и други увреждания на ставите“ абзац трети се изменя така:
„За умерени нарушения по буква „б“ се
приемат:
раменна става
(комплексна) – 	 екстензия
флексия
40° – 0° – 125°
абдукция
аддукция
125° – 0° – 90°
външна
вътрешна
ротация
ротация
60° – 0° – 60°
лакътна става – 	екстензия
флексия
30° – 0° – 100°
радио-улнарна
става – 	
супинация
пронация
60° – 0° – 60°
гривнена става – екстензия
флексия
50° – 0° – 60°
рад. отвеждане улн. отвеждане
10° – 0° – 20°
тазобедрена
става – 	
екстензия
флексия
0° – 0° – 110°
абдукция
аддукция
20° – 0° – 0°
външна
вътрешна
ротация
ротация
20° – 0° – 20°
колянна става – 	екстензия
флексия
0° – 0° – 110°
глезенна става – 	д орзална
плантарна
флексия
флексия
10° – 0° – 20°

Ограниченията в движенията на ставите
извън диапазона на умерените нарушения
се отнасят съответно към букви „а“ и „в“ на
рубриките.
Освидетелствани кандидати с дорзалната
флексия на глезенните стави от 10° до 24°,
без артрозни промени, вродени или придобити дефекти на стъпалата са годни по графа
1,3,5,7,9.“;
г) в клас XX, подклас Z 73.1 „Акцентирани
личностни черти“, абзац втори, изречение
трето „Лицата по всички графи подлежат на
психологично изследване в ЦВМК съгласно
„Методиката за клинично психологично изследване за нуждите на психиатричния преглед
и авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна
длъжност“ (приложение № 14).“ се заличава.
§ 13. В приложение № 3 към чл. 5, ал. 3,
т. 1, в т. 7, в редове № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14 и 20, колона 3, думите „Зрителна
острота 0,8 на двете очи без корекция“ или
„Зрителна острота 1,0 без корекция на всяко
око“ се заменят със „Зрителна острота 0,7 за
всяко око без корекция, с корекция до 1,0“.
§ 14. В приложение № 4 към чл. 5, ал. 3,
т. 1 се правят следните изменения:
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1. В т. 1 след думите „ЦВМК“ се добавя
„във ФВМК и в медицинската комисия от
ОВМЕРВ – Варна“.
2. В т. 3.1 думата „токсиколог“ се заличава.
§ 15. В приложение № 5 към чл. 5, ал. 3,
т. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думите „ЦВМК“ се добавя „и
в медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“.
2. В т. 6.1 думата „токсиколог“ се заличава.
§ 16. В приложение № 10 към чл. 5, ал. 3,
т. 2, в т. 1 думите „Отдел по военномедицинска
експертиза за работа на вода (ОВМЕРВ) – Вар
на“ се заменят с „Медицинска комисия от
отделението по военномедицинска експертиза
за работа на вода (ОВМЕРВ) – Варна“.
§ 17. В приложение № 16 към чл. 5, ал. 5
думите „СЕКРЕТАР НА ЦВМК“ се заменят
със „СЕКРЕТАР НА ЦВМК (ФВМК, МЕДИЦИНСК А КОМИСИЯ ОТ ОВМЕРВ)“, а
думите „ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦВМК“ се заменят с „ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦВМК (ФВМК,
МЕДИЦИНСК А КОМИСИЯ ОТ ОВМЕРВ)“.
§ 18. Приложение № 18 към чл. 8 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 8

М ЕТОД И К А
за авиопсихологично изследване за определяне на
психологичната годност за летателна длъжност
І. Общи положения
1. Т
 ази методика определя условията, реда
и организацията за провеждане на авио
психологично изследване за определяне
на психологичната годност за летателна
длъжност.
2. А виопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна служба се извършва в Централната
военномедицинска комисия (ЦВМК).
3. А виопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за
летателна служба е задължителен елемент
от медицинската експертна дейност, при
който чрез методите на приложната психология експертът психолог извършва оценка
и комплексен анализ на психологичните
особености на освидетелстваното лице.
4. А виопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за
летателна длъжност има за цел да даде
актуална и прогностична оценка на психологическите способности на изследваното
лице да изпълнява безопасно, ефективно и
непрекъснато летателна длъжност.
5. А виопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за летателна
длъжност включва анализ на документи,
психологично тестуване и индивидуално
психологично интервю.
6. Н а авиопсихологично изследване за определяне на психологична годност за летателна
длъжност подлежат всички кандидати и
военнослужещи/резервисти на летателна
длъжност.
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7. В
 оеннослужещите на летателна длъжност
подлежат на психологично изследване в
следните случаи:
а) п ри мотивирана заявка от командира
на военното формирование;
б) з абол я ва не, свърза но с пси х и ч но т о
състояние (преживяна черепно-мозъчна
травма, състояния след преживян стрес,
невровег етат ивни см у щени я, язвена
болест, исхемична болест на сърцето,
хипертонична болест, чернодробни увреждания, въздушна болест при летателния състав, декомпенсационна болест);
в) с лед прекъсване на летателната длъжност
за срок, налагащ ново първоначално
медицинско освидетелстване;
г) п реживян служебен инцидент, предпоставки за инцидент;
д) усвояване от летателния състав на друга
материална част, предявяваща съществено различни изисквания от предишната;
е) п ри у пот реба на регламентирани от
медицинските стандарти медикаменти
по време на изпълнение на летателна
длъжност и управление на въздушното
движение.
8. Провеждането на авиопсихологично изследване при извънредни (контролни) прегледи за психологична годност за летателна
длъж ност е регламентирано в отделни
приложения на Наредбата за военномедицинската експертиза.
IІ. Организация на авиопсихологичното изследване при определяне на психологична годност
за летателна длъжност
1.	Психологичното изследване се извършва
от психолози с образователна степен „бакалавър“. При необходимост за извършване
на техническата обработка на тестовите
резул тат и се вк лючва п редвари телно
подготвен помощен персонал.
2.	Обемът на авиопсихологичното изследване
при определяне на психологична годност
за летателна длъжност се определя от:
а) задачите на конкретното изследване;
б) п редоставеното време за провеждане
на изследването;
в) н аличните възможности по отношение
на личен състав, апаратура, технически
средства, тестови методики и условия
за провеждане.
3.	Необходима документация при явяване за авиопсихологично изследване за
определяне на психологична годност за
летателна длъжност:
3.1. В оеннослужещите/резервистите представят: служебна и здравна документация
(характеристика от месторабота, здравнопроизводствена характеристика, авиолекарска характеристика, авиопсихологична
характеристика, справка от психолог,
сведение от близък, епикриза от стационарно лечение, решение на ЦВМК/ТЕЛК
и др.), съдържащи информация относно:
а) л ичностови особености, стресоустойчивост, прояви на емоционална неуравновесеност, странности в поведението,
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зат ру д нен и я в меж д ул и ч нос т ови т е
отношения, преживян тежък стрес;
б) у потреба на психоактивни вещества (да
се уточнят количеството на приемания
алкохол, интензивността на тютюнопушенето, употребата на медикаменти);
в) а спекти на социалното функциониране
(семейни отношения, спортна дейност,
правни нарушения, преживени злополуки и психотравми и др.);
г) п рофесионално развитие, справяне с
ежедневните професионални изисквания, служебни проблеми, надеждност,
прояви на умора, демотивация, прояви
на страх от полети, нарушени комуникативни и социално-делови умения,
изменения в характера и режим на
труд при продължителна летателна
дейност и др.;
д) п реж ивяно пси х и чно разст ройст во
(при информация за такова), диагноза
и резултатите от проведената терапия.
4.	Изисквания към лицата, които се явяват
за психологично изследване:
а) д а са в добра психична и физическа
кондиция;
б) д а са добре отпочинали, да не са гладни
и да не са употребили алкохол, психотропни вещества или медикаменти,
които могат да повлияят психичните
функции;
в) д а не са провеждали в същия ден натоварващи проби или офталмологичен
п реглед, свърза н с ц и к лоп лег и чен
ефект;
г) т ези лица, които не отговарят на условията, се отлагат за друго определено
време според съответните причини.
5.	Първоначалното авиопсихологично изследване за годност за летателна длъжност
се провежда в определен ден.
6.	Психологичното изследване се прекратява,
ако лицето:
а) у мишлено извършва действия, с които
пречи на изследването на останалите
лица;
б) с ъзнателно дава неверни данни или
прави опит да манипулира резултатите
от изследването;
в) п олучи влошаване на самочувствието
или здравословното състояние по време
на изследването;
г) с е яви в състояние, което възпрепятства провеждането на психологичното
изследване;
д) с е откаже по собствено желание от
изследването;
е) демонстрира непристойно или неетично
поведение по отношение на останалите
изследвани лица, изследващия и/или
членовете на комисията по подбора;
ж) а ко лицето е използвало (приело) психоактивно вещество.
7.	В случаите по т. 6, които са явна проява
на личностова дисхармония и демотивация, несъвместими с военната служба,
се извършва диагностично уточнение от
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експерт-психиатър. При влошаване на
самочувствието или здравословното състояние на изследваното лице случаите се
решават индивидуално според характера
и причините за влошаването.
8.	В случай че изследваното лице не може
да се яви за психологично изследване на
определената дата, експертната работна
група определя друга дата за психологично
изследване, ако лицето представи документ
за възпрепятстващите го обстоятелства.
9.	Лицето, подлежащо на авиопсихологично
изследване при определяне на психологична годност за летателна длъжност, подписва информирано съгласие за провеждане
на изследването. В случай че не желае да
участва в процедурата, бива уведомено, че
няма да получи психологично заключение,
като с личен подпис удостоверява отказа
си и информираността си за изхода от
процедурата.
10.	Резултатът от авиопсихологичното изследване за определяне на психологична
годност за летателна длъжност се обявява
на освидетелстваното лице, а при необходимост се изпраща по служебен път
до съответното военно формирование
(институция).
11.	Резултатът от авиопсихологичното изследване при определянето на психологична
годност за летателна длъжност важи само
за конкретния случай на явяване.
12.	Не се допуска вземане на решение по
медицинската годност или психологичната
годност за летателна длъжност само въз
основа на информация или заключения от
психологични изследвания, проведени от
специалисти извън определения експерт,
или в други специализирани институции.
13.	Не се допускат повторно психологично
изследване и определяне на психологична годност преди изтичане на срока на
експертното решение по годност та за
летателна длъжност.
14.	При несъгласие с резултата от психологичното изследване изследваното лице
може да подаде жалба в ЦВМК, по която
получава отговор в 30-дневен срок.
15.	Документация и съхраняване на данните:
15.1. Всички материали от проведените психологични изследвания – бланки, разпечатки,
попълнени въпросници, протоколи, копия
на допълнителна информация, файлове на
магнитни носители и др., се съхраняват в
НПЦВМЕАММ. Психологическата документация на лица, прекратили военната
си служба, се запазва за срок 10 години.
15.2. Достъпът до документацията и резултатите от психологичните изследвания е
забранен за външни лица.
15.3. И нформация за проведени психологични
изследвания се изисква само по служебен
път чрез началника на НПЦВМЕАММ.
Тя се дава по служебен път и във вид,
ненарушаващ изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация,
лекарската тайна, професионалната етика
и правата на изследваното лице.
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ІII. Провеждане на авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за
летателна длъжност
1.	Авиопсихологичното изследване за определяне на психологичната годност за
летателна длъжност е структурирано по
следния начин:
1.1. Анализ на документация.
1.1.1. И зследващият се запознава с информацията за психичното състояние на
изследваното лице, съдържаща се в
документни източници (характеристики, данни от годишни профилактични
прегледи, военна здравна книжка, личен
амбулаторен картон, епикризи от здравни заведения, сведение от психиатричен
диспансер, решения на ТЕЛК, писмени
сведения от близки и/или колеги, социално-психологическо проучване, данни от
средствата за обективен контрол, преки
наблюдения в тренажор, медицински
талони и др.).
1.2. Психологично изследване.
1.2.1.	Психологичното изследване на кандидати за приемане и на военнослужещи/
резервисти на летателна длъжност се
извършва с набор от пси холог и чни
методики и специализирани тестове
(Бланки № 2а и 2б).
1.2.2. З а всяка конкретна група от изследвани
лица по преценка на изследващия се
прилагат тези методики и тестове, които да дадат обективна информация за
сферата на личностово функциониране
и/или оперативните качества, които се
налага да бъде изследвани и оценени.
1.2.3.	О бщи изисквания към използваните
тестове:
а) д а отговарят на нуждите на конкретното психологично изследване;
б) д а съответстват на добрата психологична практика, възприета в Репуб
лика България;
в) да не допускат манипулиране на резултатите и разделение на изследваните
лица по възраст, пол, специалност,
образователен ценз, етническа или
религиозна принадлежност;
г) д а притежават нормално разпределение на тестовите балове и различителна сила;
д) д а са достоверни – при повторението
на теста да се получават точни и
сравними стойности.
1.3.	Психологични аспекти, оценявани при
изследването на кандидатите за летателна служба.
1.3.1.	И нтелектуално-мнестична сфера:
а) интелектуално ниво;
б) п аметови функции и други когнитивни процеси.
1.3.2. Личностна структура:
а) емоционална компетентност;
б) ф рустрационен толеранс и агресивни
тенденции;
в) з рялост на самооценката и когнитивно-поведенческа зрялост;
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г) устойчивост на поведението.
1.3.3. С
 оциално-психологично функциониране:
а) а даптивност; ефективност на защитните механизми;
б) ниво на личностен самоконтрол;
в) професионална мотивация;
г) е фективност на стратегии за справяне
с проблемни ситуации;
д) групова (екипна) съвместимост;
е) п рогнозиране на негативни последици
от собственото поведение;
ж) н иво на стрес; стратегии за справяне
със стреса.
1.3.4.	С пецифични психологични (личностни
и оперативни) качества и възможности,
необходими за летателна длъжност:
а) в ъ зп ри я т но -п р едс т а вн и фу н к ц и и
(пространствено възприятие и въображение, качества на вниманието);
б) с пецифични интелектуално-паметови функции (зрителна и оперативна
па ме т, мат емат и ческо лог и ческо
мислене, съобразителност);
в) психомоторни функции;
г) о риентация и поведенчески контрол
в специфични ситуации при натоварване в комплексна ситуация.
1.4.	Индивидуално психологично интервю.
1.4.1.	Целта на индивидуалното психологично
интервю е да даде допълнителна информация за изследваното лице.
1.4.2. И ндивидуалното психологично интервю
се провежда съобразно нуждите на конкретното изследване, без да се допуска
дискриминация на базата на етнически,
полов или религиозен принцип:
– з а явяващи се на първоначално авио
пси холог и чно изследване (Бланк и
№ 2а и 2б);
– з а военнослужещи/резервисти от летателния състав, явяващи се на годишен
преглед (Бланка № 3).
1.4.3.	И нтервюиращият следва да уточни ключови аспекти от личностното развитие
на изследваното лице: обща житейска
история, развитие и поведение в семейната и училищната среда, досегашна
професионална изява, социално-икономически статус, извънслужебни занимания, асоциални изяви. По преценка
на интервюиращия може да се задават
и допълнителни уточняващи въпроси
по типа на „отворено“ психологично
интервю. Това позволява да се постигне
по-голяма обективност и да се избегне
сугестивност при изследването:
– п ри първоначално психологично изследване на кандидати за летци-пилоти, ръководител-полети (щу рмани – УВД) изследващият провежда
задължително заключително интервю;
с кандидати за други специалности
то се провежда при необходимост от
по-широко обсъждане;
– психологичното изследване на лицата,
преминаващи на годишен авиомеди-
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цински преглед, включва психологично интервю и тестове по преценка на
изследващия;
– с лед навършване на 25-годишна възраст
на изследваните лица се извършва
разширено психологично изследване
на всеки пет години, като за лицата
до 35-годишна възраст приоритет се
дава на тестовете за оперативни качества, а за тези над 35 години – на
личностови тестове.
1.5.	Оценката на авиопсихологичната годност
се извършва въз основа на най-малко
два източника на информация от психологичното изследване.
ІV. Изготвяне на психологични заключения за
определяне на психологична годност за летателна длъжност
1.	Изготвянето и оформянето на психологичните заключения за определяне на
психологичната годност за летателна
длъжност се съобразява с действащите
военномедицински стандарти.
2.	Изготвянето на психологичните заключения за определяне на психологичната
годност за летателна длъжност се основава на обективни данни от цялостното
психологично изследване и преценка на
психологичните отклонения по съответните критерии:
3.	Заключения по психологичната годност
за летателна служба и предложения за
експертно решение.
3.1.	Резул тат и те от авиопси холог и чното
изследване се представят в сурови или
трансформирани балове, персентили,
стенове или в графичен вид. Резултатът
може да се коригира от данните след
интервюто и наблюдението от изследването. Лицата с оценки 4 стена се приемат
за гранични, но психологично подходящи. За прогностично благоприятни се
считат резултати от 5 и повече стена.
При кандидати за летателна длъжност
и ръководител-полети (щурмани – УВД)
крайният (обобщаващ) резултат се офор
мя на базата на деветстенова оценка
(Бланка № 4, Бланка № 5).
3.2.	Данните и заключението от авиопсихологичното изследване се нанасят в
бланка (Бланка № 2б,А, Бланка № 2б,Б).
3.3.	Предложението за експертно решение
по психологичната годност на изследвания се представя в един от следните
варианти:
3.3.1. Годен за ……………………………………………………..
(посочва се авиационната специалност
по съответната графа от Медицинските
стандарти)
3.3.2. Негоден за ……………………………………………........
(посочва се авиационната специалност по
съответната графа, рубрика или точка
от Медицинските стандарти; вписва се и
установената причина за психологическа
негодност)
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3.3.3. В
 забрана за летателна длъжност като РП
(щурман – УВД) със (без) изпълнение
на задълженията по наземната служба
(посочват се съответната графа, рубрика
или точка от Медицинските стандарти; уточняват се датата на контролния
преглед, необходимите придружаващи документи, както и евентуални указания за
лечебно-профилактичен режим и причината
за забраната)
3.3.4. При предложение за годност с евентуални
индивидуални ограничения се посочва
какви са те, например:
„ без инст ру к торска дейност“, „като
втори пилот“, „без фигурен пилотаж“,
„да изпълни .... (брой) полети, след
които да се яви на контролен преглед
в ЦВМК с подробни характеристики“,
„без денонощни дежурства“ и др.
(посочва се по коя графа, рубрика или точка
от Медицинските стандарти се дават съответните ограничения и психологичната
причина за тях)
3.4.	Предложенията „психологично негоден“ и „в забрана за летателна дейност
(работа)“ се представят за обсъждане
в ЦВМК, като при необходимост се
извършва диагностично уточняване от
експерт-психиатър.
V. Психологични тестове, схеми и протоколи
за изследване и оценка на психологичното
състояние
Използваните в методиката въпросници и
тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г.
за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания
и на периодичните здравни прегледи и методите
за тяхното провеждане на Министерството на
здравеопазването (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).
1. П сихологични тестове за кандидати за
летателна длъжност и военнослужещи/
резервисти на летателна длъжност:
а) Тестове за изследване на специфични оперативни качества:
· М аршрути – специфичен тест на К. Златарев за зрителна памет и наблюдателност.
· A M T – („Dr. Shu hfr ied“) – а да п т и вен
матричен невербален тест за оценка на
нивото на общата интелигентост, базиран
на дедуктивното мислене, независимо от
културални и социални фактори.
· A 3DW – („Dr. Shuhfried“) – адаптивен тест
за оценка на тридименсионалната пространствена ориентация и въображение.
· P ST – („Dr. Shuhfried“) – спец ифи чен
тест относно навигационни умения за
детайлна ориентация в тридименсионално
пространство в полет.
· С ъбиране на числа с превключване – за
оперативна памет и аритметично мислене,
устойчивост на вниманието, увереност.
· К омпаси – пространствено въображение
и ориентация по основните посоки на
двудименсионалното пространство.
· Непрекъснато смятане в автотемп и в
зададен темп – аритметично мислене,
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оперативна памет, устойчивост на вниманието, бдителност.
· M TA – („Dr. Shuhfried“) – ориентация в
механиката и технологиите (с анимирани
айтеми).
· S ignal Detection – („Dr. Shuhfried“) – за
преценка на способността за поддържане
на дълготрайно селективно внимание за
откриване на определени сигнали при
операторска дейност.
· 2 HAND – („Dr. Shuhfried“) – за визуалномоторна двуръчна координация и темп на
усвояване на двигателни навици.
· С убтестове на системата за психофизиологични изследвания „Плевен – 87“ – прости и сложни сензомоторни реакции в автои наложен темп, аритметични действия
в авто- и наложен темп, зрителна памет
и наблюдателност, реакция на движещ
се обект – общо 15 програми.
· Тестова система „Вихрен – 1“ и „Вих
рен – 2“ – с четири симултантни субтеста – определя оперативния капацитет
за справяне при обременяване в комплексна ситуация.
· А парат на Пиорковски – за бърза двигателна мобилизация и реакция на прост
сигнал с бърза динамика.
· Т ремометрия – за преценка на фината
коорд инация и емоционалната устойчивост.
· Л аби ри н т и н а C hapu is (по Меч ков Bayer) – в четири варианта, за разпределяемост на вниманието.
· 5 -те лабиринта (по Мечков) – за разпределяемост на вниманието.
· Логически тест – за определяне на способностите за намиране на количествени
взаимоотношения.
· Закономерности – невербален тест за способности за намиране на закономерности
в наблюдаваните символи.
· С имволно-цифров тест (по Мечков) – на
превключваемост на вниманието.
· П летеници на Платонов – за устойчивост
на вниманието и наблюдателност.
б) Тестове за изследване на личностови фактори и интелект:
· M MG – („Dr. Shuhfried“) – оценява мотивите на страх и надежда при персонална
селекция и други неклинични ситуации.
· 4 DPI – („Dr. Shu h fr ied“) – п р едс т а в я
личностовата структура относно вградимостта в социума.
· EPQ – екстраверсия, емоционална стабилност, психотизъм, социална желателност.
· G iessen-Test – за индивидуална и групова
диагностика.
· S TAY–γ–1,2 (C. Spielbеrgеr) – самооценка
на нивото на ситуативната и личностовата
тревожност.
· 16PF (R. Cattell) – 16-факторен личностов
въпросник.
· т ест на Bus Durkey – за преценка на агресивността.
· т ест на Taylor – за преценка на нивото
на тревожност.
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· т ест на Zung (с двата варианта) – за тревожност и за депресия.
· M MPI – за клинична и неклинична психологична диагностика.
· т ест на Frederick – за емоциона лната
зрялост.
· т ест на Божинова – за базисните темпераментови особености.
· т ест на Кокошкарова – за личностови
и невротични тенденции на личността.
· т ест на Майер Брикс.
· т ест на Сцьонди.
· т ест на Люшер.
· т ест на Корси.
· т ест на Лири.
· т ест на Raven – за определяне на IQ.
· т ест на Amtauer – за оценка на интелигентността.
· т ест на Wechsler – за преценка на IQ.
* Забележка. Изследователят може да допълва
интервюто според отговорите на изследваното лице.
Заключение: _________________________________
__________________________________________________
Дата: ……/…/……

Психолог: ….......…………………..
(подпис и фамилия)
4. Авиопсихологични изследвания.
4.а. Схема за психологично интервю на кандидати за летателна длъжност и военнослужещи/
резервисти на летателна длъжност:
С цел избягване на повлияване от сугестия
и запазване на максимална обективност и възможност за оценяване, както и сравнимост на
резултатите интервюто e тип „полустандартизирано-полуотворено“. То обхваща важни психобиографски данни от личностовото развитие на
подходящите за авиационната дейност психични
качества, а именно:
1) Обща история на живота – освен задължителните данни се изяснява дали кандидатът
е отглеждан от други хора освен от родителите
си, а за отслужилите военна служба – местослуженето, дисциплинарни наказания, адаптация
към военната среда и др.
2) Фамилна среда – обръща се внимание и
на преживени силни емоционални случки или
психични смущения, както и на поведенчески
особености в ранното детство и привързаности.
3) Училищен период – включва и причини,
поради които не е бил успешен ученик.
4) Социално-икономически статус – самостоятелни източници на издръжка, упражнявана
професия, социален статус на фамилията и др.
5) Развитие на аксиатиката – извънкласни
занимания, предпочитани теми на разговор,
основни интереси, предпочитан вид отдих, отношение към религията, основни привързаности,
участие в аероклуб и т.н.
6) Темп на натрениране и успеваемост.
7) Професионална ситуация – изучена професия и упражнявана професия.
8) Спортна дейност – системна и несистемна – задължително се изясняват личната мотивация и личностовата промяна от практикуван спорт.
9) Критични поведенчески инциденти – какви,
начин на справяне, трайност на емоционалната
реакция, последствия (притеснения, страхове,
вегетативни реакции, травми, заекване).
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10) Заболявания и злополуки.
11) Нарушения на правните норми – включва
и търсенето на предиспозиции към асоциални
действия (агресивност, непоносимост към обществените правила на поведение, несъобразяване
с околните, нетърпимост към чуждо мнение и
др. под.).
12) Мотивация и професионална ориентация:
а) съобразно базисните критерии – стремеж
към постижения, виталност, мобилност, готовност към нови знания и умения, възприемчивост
към отговорност;
б) съобразно индивидуалната динамика – развитие на мотивацията за авиационна професия в
различните възрастови периоди, съответствие на
мотивацията с личността, преживени разочарования и конфликти преди вземането на решение
за кандидатстване, за какви други професии има
готовност, отношение към военната служба,
очаквани трудности;
в) наличие на мотивациони фактори по Sir
Douglas Bond (само при пилоти).
13) Представа за собственото „Аз“.
14) Характерови особености – акцентира се
върху данните относно предпочитания към лидерство, общителност, степен на доверчивост,
степен на откритост, способност за взаимодействие, амбициозност, склонност към неувереност,
отношение към реда, степен на егоизма, чувство
за хумор.
15) Темперамент – издръжливост, устойчивост
към странични смущения, продължителност на
отрицателните преживявания, ниво на честолюбивост, приспособимост, разговорливост, енергичност, активност към новото, напрегнатост,
притеснителност, увереност, търпеливост, стил
на шофиране, качества на съня и др.
16) Способност за вземане на решение – флек
сибилност, креативност, доминантност, критичност, реалистичност, жизнен опит, евристичност.
17) Справяне със стрес – емоционална стабилност, флексибилност, готовност за привация,
управление на стреса.
18) Социабилност, екстравертираност, доминантност, емпатия, агресивност.
19) Зрялост – външни белези, емационална
реактивност, индивидуалност, свръхпокровителство от родител, реалистичност, изборност
на социалните връзки, самокритичност, усет
за хумор.
20) Агресивност.
21) Интелигентост – точност на мислите и
фразите, богатство на речта, схватливост, лицева
одухотвореност, мисловна помпозност, устойчивост на вниманието, чувствителност към обмяна
на мисли при разговор, успешност в ученето,
оценки по математика и физика, лингвистични
способности и т.н.
4.б. Първоначално авиопсихологично изследване:
На кандидат/ката за специалността ……………..
........................................................... № ………/……....…
(дата)
………………………………………...………………, ЕГН ………………
(трите имена)
(год.)
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А) Психологично интервю:
1. Обша история на живота
2. Фамилна среда:
3. Образование: 4. С оц иа л но -и коном и ческ и
статус:
5. Развитие на 6. Темп на нат ренирване и
аксиат иката:
успеваемост:
7. Професионална ситуац ия:
8. Спортна дей- 9. Критични поведенчески инност:
циденти:
10. Заболявания 11. Нарушения на правните
и злополуки:
норми:
12. Мотивация и професионална ориентация:
12.1. Мотивация:
Стремеж към постижения: Виталност:
Мобилност:

Активност към нови
знания и умения:

Вземане на отговорност:
12.2. Професионална ориентация:
А) Професионална Б) По Sir Douglas Bond:
ориентация:
I гр. ……..бр.
II гр. ……..бр.
III гр. …….. да/не
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Излишното се зачертава, а крайният резултат
се огражда!
ЗАБЕЛЕЖКИ: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Подпис: ................../............./
5. Интервю за годишен преглед (летателен
състав).
Трите имена и възраст
Длъжност
Специалност

Клас

Общо пролетени часове

Мат. част
За изтеклия период

Летателни инциденти или проблеми в подготовката
Спорт:
а) служебно – вид:.............. периодичност...........
б) индивидуално – вид: .... периодичност...........
Семейна
обстановка:

положение............. ; деца.............
занимание на съпругата ............
здравословни проблеми на членове на семейството или родителите.............................................

Тютюнопушене
Алкохолна употреба
Приемане на лекарства
Курсове и друга допълнителна форма на обучение

13. Себевъзприемане:
а) Представа за потенциалния „Аз“:
б) Представа за идеалния „Аз“:

Професионална нагласа за следващите 3 – 5
години

14. Характерови особе- 15. Тем перамен т ови
ности:
особености:
16. Способност за взема- 17. Справяне със стрес:
не на решение:

Промени във: теглото............................................
съня ................................................
навиците ........................................
Оплаквания (психични и соматични):

18. Групова вградимост: 19. Зрялост:

Намира ли промени в себе си? Не. Да – какви?

20. Агресивност:

Съпътстващи диагнози от други специалисти

21. Интелигентност:

Б) Обобщаващ протокол от изследването:
Риск:

МОТИВАЦИЯ
ГРУПОВА ВГРАДИМОСТ
0 – не
КОГНИТИВНИ КАЧЕСТВА
ЕМОЦ ИОН А Л Н И
КАЧЕСТВА
1 – умерен Т ОЛ Е РА Н Т НО С Т
К Ъ М Н А Т ОВ А Р ВАНЕ
2 – висок О П Е Р А Т И В Н И
С ПОС ОБНОС Т И
(общо)

12345 От на12345 блюдението:
12345
12345
12345

12345

РАННА ПРОГНОЗА: 0 – лоша, 1 – колеблива,
2 – добра.
Краен
резултат
1,2,3
в стенове:

4

5,6,7

8,9

ПОДПИС:

по гру- непод- III гр. II гр. I група (Фамилпи:
ходящ (гранино име)
чен)

Допълнителни данни (вкл. и от служебни документи и лица)
Дата:………………./….... г. Подпис: …………../……………../
6. Описание на психологичните отклонения:
Психологически проблем по сфери:
1. Интелектуално-мнестична сфера
– интелектуален дефицит
– паметови дисфункции
– други когнитивни проблеми
2. Личностова структура
– емоционална некомпетентност
– нисък фрустрационен толеранс
– ниско ниво на личн. самоконтрол
– агресивни тенденции
– незрялост на самооценката
– когнитивно-повед. незрялост
– неустойчивост на поведението
3. Социално-психологично функциониране
– неадаптивност
– неефективни защит. механизми
– слаба проф. мотивация
– неефективност на стратегии за
справяне с проблемни ситуации
– групова (екипна) несъвместимост
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– неумение за прогнозиране на негат.
последици от поведението
– наличие на стрес (остър, хрон.)
– нефект. стратегии за справяне със
стреса
– употреба на наркотици
– вредна употреба на алкохол

6. Възможност за компенсиране на психологично отклонение
компенсируемо
некомпенсируемо
7. Протокол от проведено клинично психологично изследване на кандидата за военна служба
(военнослужещия/резервиста).
Изследвано лице: …………………………….....................…
4. Поведенческа дисфункция
(трите имена)
ЕГН............................................................................
липсва
Длъжност: ……………………………........……, военно форминимална
мирование: ..............................................................…
слаба
1) Интелектуално-мнестична сфера (интелекумерена
туално ниво и когнитивни процеси)
изразена
...................................................................................
силно изразена
...................................................................................
мн. силно изразена
2) Личностова структура
...................................................................................
застрашаваща индивида (околните)
...................................................................................
5. Диагностична категория
3) Социално-психологично функциониране
Психосоц. проблем (начин на живот,
...................................................................................
проф. функциониране)
...................................................................................
Акцентирана личност
4) Заключение и прогностична оценка
...................................................................................
Личностово разстройство
...................................................................................
Непсихотично разстройство
Психотично разстройство
Дата: …………
Психолог: …..…….……
Умствена изостаналост
(
)
8. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за летци-пилоти):
Кандидат/ка ______________________________________________________________________________________________________
№ __________________________________________________________________________________________Дата ____________________________________
1.

Paths (Маршрути)

Er

St

2.

Trem
(Тремометрия)

Td

St

Terd

St

St

6.

7.

NAGT

COMPAS

A

St

Y%

St

B

St

A

St

Y%

St

Y%

St

Tr/Er

St

Op

St

Er

St

Ter

St

St
Erd

St

3.

Pyorkowsky

Tr

St

4.

2HAND

Ta

St

TaEr

St

5.

MTA-Sch

Ta%
Er

St

St
8.

SENT-V1

9.

TRAC

St
St

St

St

Ter/Er St
Er/Op St

Допълнителни данни и изследвания:

St

„Вихрен – 1“
По субтестове:

Vigilance

St

Operational Memory

St

Emotional Stability

St

Coping

St

Space Orient. a. Imagination

St

MTA-Multiple Task Ability

St

St

Крайна средна оценка: St
9. Резултати и оценки от тестовете за оперативни качества (кандидати за РП):
Кандидат/ка ______________________________________________________________________________________________________
№ __________________________________________________________________________________________Дата ____________________________________
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Допълнителни изследвания и данни

Крайна средна оценка St
10. Допълнителен лист (за авиопсихологично изследване):
Име.........................................................................................................................................................................
Дата.................................. Повод за изследването............................................................................................
От интервюто:

Н
р
н
в
и
2

и

р
От приложените документи:

н
и
н

д
г
„
в

Резултати от изследването:

Професионален статус и развитие след последното изследване:

к
г

я
г
Интерпретация:

к
М
п
№

Допълнителни данни и обсъждане:

н
и
д
щ

Заключение:

д
г
к
н

Предложение за експертизно решение:

и

„
Подпис: ___________________/___________________/
11. Използваните в методиката въпросници и тестове са съобразени с Наредба № 6 от 2003 г. за
реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на
периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане на Министерството на здраве
опазването (ДВ, бр. 35 от 2003 г.).“

3958

Министър:
Красимир Каракачанов

с
м
„
п
с

и
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване
на държавна служба в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 64 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 10 и 33 от 2015 г., бр. 61 от
2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 3, 26 и 78 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В състава на конкурсната комисия за
разследващи полицаи се включват и:
1. началник на отдел/сектор по направление на дейност разследване на престъпления
и/или главен разследващ полицай от съответната главна или областна дирекция на МВР;
2. началник на отдел по направление на
дейност разследване на престъпления и/или
главен разследващ полицай от Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП) – за конкурси
в областните дирекции на МВР.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При провеждане на етапите на конкурса комисията се подпомага от експертни
групи от:
1. специалисти в областта на психологията – служители на Института по психология – МВР;
2. специалисти в областта на физическата
култура и спорта от ЦБПС при Академията на
МВР – за изследване на физическата годност
по специализираната методика (приложение
№ 2);
3. началници на отдел/сектор по направление на дейност разследване на престъпления
и/или главни разследващи полицаи от главна
дирекция на МВР – в конкурси за разследващи полицаи в съответната главна дирекция;
4. началник на отдел по направление на
дейност разследване на престъпления и/или
главни разследващи полицаи от ГДНП – в
конкурси за разследващи полицаи в областните дирекции на МВР.“
4. В ал. 8 т. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 3а“ се добавя
„и чл. 22а, ал. 5“.
2. В т. 2 след думите „физическата годност“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „психологично изследване“ се добавя
„и изследване на професионалните знания и
практически умения на кандидатите за разследващи полицаи“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „и чл. 22а, ал. 5“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 4. В чл. 15, ал. 1, т. 5 се създава буква „в“:
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„в) Главна дирекция „Национална полиция“ – при конкурси за разследващи полицаи
в областните дирекции на МВР.“
§ 5. В чл. 18, ал. 1, т. 2а думата „централизиран“ се заличава.
§ 6. В чл. 19, ал. 2 думите „еднакви скали
и“ се заличават.
§ 7. Член 22а се изменя така:
„Чл. 22а. (1) На етап „Изпит за заемане
на длъжности, определени за разследващи
полицаи“ се изследват п рофесиона лни те
знания и практически умения в областта на
наказателното право, наказателния процес
и криминалистиката по специализираната
методика (приложение № 6).
(2) Етапът се провежда от съответната
експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 3 или 4.
(3) Ръководителят на експертната група
п редставя резул тат и т е п ред конк у рсната
комисия.
(4) Комисията обявява резултатите от етапа
„Изпит за заемане на длъжности, определени
за разследващи полицаи“ и допуска до участие
в следващия конкурсен етап кандидатите,
преминали елиминаторния праг.
(5) Резултатите от етапа на кандидат,
преминал елиминаторните прагове на двете
части от изследването по специализираната
методика (приложение № 6), са валидни за
период 12 месеца и по негово искане могат да
се ползват в други конкурси за назначаване
на длъжности за разследващи полицаи във:
1. съответната главна дирекция – когато
изпитът е проведен от експертна група по
чл. 7, ал. 6, т. 3;
2. областните дирекции на МВР – когато
изпитът е проведен от експертна група по
чл. 7, ал. 6, т. 4.
(6) Срокът по ал. 5 тече от датата на явяване на изпита.
(7) Резултати от части на етап, проведени от
експертна група по чл. 7, ал. 6, т. 4, се ползват
в конкурсни процедури за разследващи полицаи в различни областни дирекции на МВР,
за които кандидатът участва едновременно,
когато датите за провеждане на частите на
етапа са едни и същи.“
§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, изр. 2 след думата „структурата“
се добавя „по чл. 37 ЗМВР“.
2. В ал. 5 след думата „структура“ се добавя
„по чл. 37 ЗМВР“ и думата „овакантени“ се
заличава.
§ 9. В чл. 31 се създава ал. 8:
„(8) Предложенията и заповедите за назначаване по чл. 31, ал. 1, 3 и 4 се изготвят
и издават след изтичане на срока за обжалване на крайното класиране, а при подадена
жалба – след произнасяне на министъра на
вътрешните работи.“
§ 10. Приложение № 6 към чл. 22а, ал. 1
се изменя така:
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„ Приложение № 6

към чл. 22а, ал. 1

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИК А
за изследване на професионалните знания и
практически умения на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР на длъжности
за разследващи полицаи
1. Етапът „Изпит за заемане на длъжности,
определени за разследващи полицаи“ се провежда в две части – решаване на писмен тест и
писмено решаване на казус, които са анонимни.
2. При конкурси за разследващи полицаи в
областните дирекции на МВР датите и местата
за провеждане на частите на етапа се определят
от конкурсната комисия след предварително съг
ласуване с ръководителя на експертната група.
3. При явяването си за всяка част кандидатите
се легитимират с лична карта и се подписват в
присъствен списък.
4. Кандидат, който се яви след обявеното
начало на всяка част, не се допуска до участие
поради нарушаване на реда за провеждане на
етапа.
5. Кандидатите могат да пишат по време на
изпита само с химикал със син цвят.
6. При провеждане на изпита не се допускат
преписване, подсказване, използване на електронни устройства за комуникация, снимане, изнасяне
от помещението и нанасяне на отметки върху
отчетните карти и листовете с писмената работа.
7. За нарушение по т. 5 и 6 кандидатът се
отстранява от изпита и участието му в конкурса
се прекратява.
8. За всяка част експертната група разработва
по три варианта на тест и казус.
9. Преди началото на всяка част експертната
група обявява на кандидатите реда за провеждането є и системата за определяне на резултатите.
10. За първата част експертната група осигурява необходимия брой тестове, отчетни карти
за решаването на теста, подпечатани с печата
на структурата, в която се провежда изпитът,
бланки, малки непрозрачни и големи пликове.
11. На предоставената бланка всеки кандидат вписва: трите си имена, ЕГН, длъжност/и и
структура/и, за които кандидатства, номера на
изтегления вариант на тест и датата. Кандидатът
подписва бланката и собственоръчно я запечатва
в малкия плик.
12. Експертната група предоставя изтеглянето на изпитния вариант на тест на един от
кандидатите.
13. Тестът включва 30 затворени въпроса с три
възможни отговора, от които само един е верен.
14. Продъл ж ителност та на провеж дането
на теста е 60 минути, като началото и краят
се обявяват от ръководителя или от член на
експертната група.
15. При решаването на теста не се допуска
ползването на нормативни актове.
16. На отчетната карта се вписва само вариантът на тест. Отчетната картата има полета,
съответстващи на 30 въпроса с по три възможни
отговора („а“, „б“, „в“).
17. Кандидатът маркира своя отговор със
знак „Х“.
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18. Немаркиран отговор или маркирани повече
от един отговор на въпрос в отчетната карта се
счита за грешен отговор.
19. Кандидатът поставя отчетната карта и малкия плик в голям плик, запечатва собственоръчно
големия плик и го предава на ръководителя или
на член на експертната група. Предаването се
отразява в присъствения списък чрез полагане
на подпис от кандидата.
20. В присъствието на членове на експертната група ръководителят є разпечатва големите
пликове и поставя еднакви номера на малкия
и големия плик и на отчетната карта. До приключване оценяването на теста малките пликове
се съхраняват от ръководителя на експертната
група неразпечатани.
21. За всеки верен отговор на писмения тест
се дават по 0,5 точки.
22. Максималният брой точки, които може да
получи кандидат при решаването на теста, е 15.
23. Елиминаторният праг за преминаване
на първата част на етапа е най-малко 10 точки.
24. След оценяването на теста не се допускат
корекции в отчетната карта освен за отстраняване на явни фактически грешки.
25. След приключване на оценяването на тес
та в присъствието на членовете на експертната
група ръководителят разпечатва малките пликове
и идентифицира отчетните карти, като резултатите на кандидатите се отразяват в протокол.
26. Експертната група уведомява писмено
съответната/ите конкурсна/и комисия/и за резултатите на кандидатите от първата част на етапа.
27. След постъпване на резултатите от теста
комисията допуска до втора част на етапа кандидатите, преминали елиминаторния праг на
първата част, и обявява дата за провеждането му.
Комисията прекратява участието в конкурсната
процедура на кандидатите, които не са преминали
елиминаторния праг на първата част на етапа.
28. За втората част експертната група осигурява листове за решаване на казус, подпечатани
с печата на структурата, в която се провежда
изпитът, и необходимия брой бланки, малки
непрозрачни и големи пликове.
29. На предоставената бланка всеки кандидат вписва: трите си имена, ЕГН, длъжност/и
и структура/и, за които кандидатства, номера
на изтегления вариант на казус и датата. Кандидатът подписва бланката и собственоръчно я
запечатва в малкия плик.
30. Експертната група предоставя изтеглянето на изпитен вариант на казус на един от
кандидатите.
31. Продължителността на решаването на
казус е 120 минути, като началото и краят се
обявяват от ръководителя или от член на експертната група.
32. При решаване на казуса се допуска ползването на нормативни актове.
33. След обявяване края на втората част неизползваните листове се предават на експертната
група.
34. Кандидатът поставя листовете с писмената работа и малкия плик в голям плик, който
собственоръчно запечатва и го предава на ръ-
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ководителя или на член на експертната група.
Предаването се отразява в присъствения списък
чрез полагане на подпис от кандидата.
35. В присъствието на членове на експертната група ръководителят є разпечатва големите
пликове и поставя еднакви номера на малкия и
големия плик и на листовете с писмената работа. До приключване оценяването на писмените
работи малките пликове се съхраняват от ръководителя на експертната група неразпечатани.
36. Решението на казуса се оценява в цяло
число съобразно следните критерии:
36.1. отговори на поставените в казуса въпроси – от 0 до 7 точки;
36.2. познаване на относимата нормативна
база – от 0 до 5 точки;
36.3. последователност на изложението и логическа свързаност – от 0 до 3 точки.
37. Максималният брой точки, които може да
получи кандидат при решаването на казуса, е 15.
38. Елиминаторният праг за преминаване на
втора част на етапа е най-малко 10 точки.
39. Писмените работи се проверяват от двама
от членовете на експертната група, които независимо един от друг оценяват решението на казуса.
Оценката се определя като средноаритметична
стойност от оценките на проверяващите.
40. След оценяването на писмените работи
не се допускат корекции освен за отстраняване
на явни фактически грешки.
41. След приключване на оценяването в присъствието на членовете на експертната група
ръководителят разпечатва малките пликове и
идентифицира писмените работи, като резултатите на кандидатите се отразяват в протокол.
42. Експертната група уведомява писмено
съответната/ите конкурсна/и комисия/и за резултатите на кандидатите от втората част на етапа.
43. Комисията допуска до следващия етап
кандидатите, преминали елиминаторния праг
на втората част, и прекратява участието в конкурсната процедура на кандидатите, които не
са преминали елиминаторния праг на втората
част на етапа.
44. Резултатите от етапа на кандидатите,
преминали елиминаторните прагове на двете
части, се образуват като математически сбор от
оценките на писмения тест и решаването на казус.
45. Материалите от проведен от експертна
група по чл. 7, ал. 6, т. 4 етап се предоставят на
съответната конкурсна комисия с изключение
на списъците и протоколите по т. 3, 25 и 41.
Ако кандидат участва едновременно в две или
повече конкурсни процедури, ръководителят на
експертната група определя на коя комисия да
изпрати оригиналите на материалите от етапа,
а на останалите комисии се изпращат копия от
материалите.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Започналите и неприк лючили до
влизането на наредбата в сила конкурсни
процедури за назначаване на длъжности за
разследващи полицаи се довършват по досегашния ред.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

§ 12. Разпоредбата на чл. 22а, ал. 5 се
прилага за изследвания на професионалните
знания на кандидатите за разследващи полицаи, извършени след влизането в сила на
тази наредба.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
4006

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 447-ЕП
от 29 май 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 387,
ал. 1 и чл. 390, ал. 5 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
І. Обявява окончателните резултати от
произведените на 26 май 2019 г. избори за
членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на
СИК – 6 288 656.
2. Брой гласу ва л и изби рат ел и според
положените подписи в избирателните спис ъц и – час т І и час т ІІ, вк л юч и т ел но в
допълнителната страница (под чертата) –
2 095 575.
3. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове
от машинното гласуване – 2 095 561.
4. Общ брой на действителните гласове
(бюлетини и машинно гласуване) – 2 015 341:
4.1. Брой действителни гласове, подадени за кандидатите на партии, коалиции и
инициативни комитети – 1 954 291:
а) брой намерени в избирателната кутия
действителни гласове (бюлетини), подадени
за кандидати на партии, коалиции и инициативни комитети – 1 800 800;
б) брой действителни гласове от машинно
гласуване, подадени за кандидати на партии,
коалиции и инициативни комитети – 153 501.
4.2. Брой дейс т ви т ел н и гласове с о т белязвания в квадратчето „Не подкрепям
никого“ – 61 029:
а) брой намерени в избирателните кутии
действителни гласове (бюлетини) с отбелязвания „Не подкрепям никого“ – 55 192;
б) брой действителни гласове с отбелязване „Не подкрепям никого“ от машинното
гласуване – 5837.
5. Общ брой недейс т ви т елни гласове:
80 238.
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6. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими
кандидати според номерата в бюлетината:
№ 1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДН А ЕВРОПЕЙСК А
КЛАСА) – 22 421 действителни гласове; 322
недействителни гласове.
№ 2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 21 315 действителни гласове;
308 недействителни гласове.
№ 3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 143 830 действителни
гласове; 649 недействителни гласове.
№ 4 Ваня Руменова Григорова – независим
кандидат – 9320 действителни гласове; 219
недействителни гласове.
№ 5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 6051 действителни гласове; 183 недействителни гласове.
№ 6 ПП ВОЛТ – 3500 действителни гласове;
133 недействителни гласове.
№ 7 Николай Нанков Ненчев – независим
кандидат – 4222 действителни гласове; 139
недействителни гласове.
№ 8 Венислава Пламенова Атанасова – независим кандидат – 2925 действителни гласове; 104 недействителни гласове.
№ 9 ВЪЗХОД – 1855 действителни гласове;
116 недействителни гласове.
№ 10 КП Коалиция за България – 16 759
действителни гласове; 387 недействителни
гласове.
№ 11 Десислава Петрова Иванчева – независим кандидат – 30 310 действителни гласове;
389 недействителни гласове.
№ 12 ПП ГЕРБ – 607 194 действителни
гласове; 10 238 недействителни гласове.
№ 1 3 Д Е М О К РА Т И Ч Н А Б Ъ Л ГА РИ Я – ОБЕ Д И Н ЕН И Е (Д А Бъ л г ари я и
ДСБ) – 118 484 действителни гласове; 813
недействителни гласове.
№ 14 АТАКА – 20 906 действителни гласове;
582 недействителни гласове.
№ 15 Минчо Христов Куминев – независим
кандидат – 22 992 действителни гласове; 501
недействителни гласове.
№ 16 ПП ДОСТ – 7130 действителни гласове; 314 недействителни гласове.
№ 17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 2425 действителни гласове; 217 недействителни гласове.
№ 18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 474 160 действителни гласове; 9035 недействителни гласове.
№ 19 ПП Глас Народен – 6136 действителни
гласове; 234 недействителни гласове.
№ 20 Дви жение за права и свобо ди – ДПС – 323 510 действителни гласове;
6479 недействителни гласове.
№ 21 Движение ЗАЕДНО – 3731 действителни гласове; 197 недействителни гласове.
№ 22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 2370 действителни гласове; 146
недействителни гласове.
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№ 23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци –
70 830 действителни гласове; 872 недействителни гласове.
№ 24 Движение 21 – 4141 действителни
гласове; 137 недействителни гласове.
№ 25 Христо Симеонов Симеонов – независим кандидат – 3548 действителни гласове;
104 недействителни гласове.
№ 2 6 П П Д ВИ Ж ЕН И Е П РЕ ЗА РЕ Д И
БЪЛГАРИЯ – 3907 действителни гласове; 128
недействителни гласове.
№ 27 Възраждане – 20 319 действителни
гласове; 400 недействителни гласове.
ІІ. Разпределя мандатите между партиите и коалициите при изборите за членове
на Европейския парламент от Република
България, произведени на 26 май 2019 г.,
както следва:
1. Кандидатска листа № 12 – ПП ГЕРБ –
6 мандата
2. Кан ди датска листа № 18 – БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ – 5 мандата
3. Кандидатска листа № 20 – Движение за
права и свободи – ДПС – 3 мандата
4. Кандидатска листа № 3 – ПП
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 2 мандата
5. Кандидатска листа № 13 – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА
България и ДСБ) – 1 мандат
ІІІ. Не обявява за избран независим кандидат за член на Европейския парламент от
Република България.
І V. Обявява разпределението на предпочитани ята (преференциите) за отделни
кандидати по кандидатски листи, съгласно
приложението.
Председател:
Стефка Стоева
Зам.-председател:
Кристина Стефанова
Зам.-председател:
Силва Дюкенджиева
Зам.-председател:
Таня Йосифова
Секретар:
Севинч Солакова
Членове:
Александър Андреев

Бойчо Арнаудов

Георги Баханов

Димитър Димитров

Емил Войнов

Йорданка Ганчева

Катя Иванова

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

Николай Николов

Силвия Стойчева

Таня Цанева

Цветанка Георгиева
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Списък на кандидатите и получените от тях предпочитания
(преференции) според данни върху протоколи, анализирани от ЦИК
Дата: 29.05.2019 20:07:36
Обработени данни до момента: 100%
Национално ниво
1. ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА
КЛАСА)
Име на кандидата
1. Валери Симеонов Симеонов

Предпочитания

%

5693

25.39%

2. Гергана Величкова Микова

252

1.12%

3. Димитър Анастасов Карбов

350

1.56%

4. Валентин Кирилов Касабов

293

1.31%

5. Ивайло Вагенщайн Русинов

277

1.24%

6. Венера Божидарова Тодорова

161

0.72%

7. Георги Василев Манев

608

2.71%

85

0.38%

240

1.07%

73

0.33%

11. Йордан Апостолов Апостолов

208

0.93%

12. Димитър Славейев Канариев

184

0.82%

66

0.29%

8. Галина Асенова Василева
9. Петко Илиев Събев
10. Динко Енчев Димитров

13. Марияна Николаева Лефтерова
14. Йордан Цветанов Иванов

106

0.47%

15. Венцислав Ангелов Тоцев

64

0.29%

16. Йорданка Валериева Стефанова

38

0.17%

200

0.89%

17. Славчо Стоев Атанасов
Общо предпочитания за партия

8898

Общо гласове за партия

22421

2. ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ)
Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Румен Георгиев Чолаков

3523

16.53%

2. Никола Андреев Апостолов

1035

4.86%

3. Цветелина Цветанова Панчелиева

501

2.35%

4. Цветелина Георгиева Кузманова

509

2.39%

5. Теодор Драгомиров Кралев

519

2.43%

6. Любослава Божидарова Кирилова

211

0.99%

7. Данко Радославов Калапиш

371

1.74%

8. Димитър Дианов Георгиев

284

1.33%

9. Петър Георгиев Ангов

173

0.81%

10. Ана Иван Вилфан

257

1.21%

11. Лъчезар Цветанов Ценков

353

1.66%

12. Кристина Валентинова Велкова

189

0.89%

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

13. Антония Иванова Ненчева

154

0.72%

14. Владислав Христов Йотов

131

0.61%

81

0.38%

16. Антон Христов Марчев

117

0.55%

17. Пламен Даниславов Трифонов

208

0.98%

15. Димитър Николов Христов

Общо предпочитания за партия

8616

Общо гласове за партия

21315

3. ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Име на кандидата

Предпочитания

1. Ангел Чавдаров Джамбазки

%

49109

34.14%

2. Юлиан Кръстев Ангелов

5356

3.72%

3. Александър Маиров Сиди

4090

2.84%

4. Андрей Петров Слабаков

9425

6.55%

5. Димитър Атанасов Шивиков

2680

1.86%

6. Райна Лалова Дончева

2165

1.51%

7. Кристиян Антоний Шкварек

2279

1.58%

8. Мария Йорданова Цветкова

772

0.54%

2159

1.50%

10. Карлос Арналдо Контрера

682

0.47%

11. Христо Панчев Смоленов

423

0.29%

12. Теодора Кирилова Мичева

381

0.26%

13. Иво Колев Пазарджиев

428

0.30%

14. Цветомир Илиев Петров

1147

0.80%

15. Вергил Георгиев Кацов

1666

1.16%

16. Красимир Симеонов Червилов

132

0.09%

17. Румяна Георгиева Борисова

478

0.33%

9. Александър Георгиев Урумов

Общо предпочитания за партия

83372

Общо гласове за партия

143830

4. ИК за Ваня Руменова Григорова
Име на кандидата

Предпочитания

1. Ваня Руменова Григорова

%
0

0.00%

Общо предпочитания за партия

0

Общо гласове за партия

9320
5. партия на ЗЕЛЕНИТЕ

Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Владимир Димитров Николов

594

9.82%

2. Христо Христов Дунчев

102

1.69%

3. Илияна Сашкова Вакъвчиева

146

2.41%

4. Борислав Атанасов Даскалов

83

1.37%

5. Людмила Николова Велинова

230

3.80%
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88

1.45%

7. Светослава Иванова Горанова

113

1.87%

8. Тихомир Господинов Господинов

102

1.69%

81

1.34%

10. Евгения Пламенова Гергова

104

1.72%

11. Николай Емилов Груев

118

1.95%

12. Цвета Петрова Филипова

67

1.11%

13. Петър Валериев Китев

53

0.88%

14. Любомир Димитров Кьосев

32

0.53%

15. Бранко Кънчев Бабачев

43

0.71%

16. Иван Велев Иванов

26

0.43%

17. Иван Иванов Георгиев

67

1.11%

9. Христо Николов Христов

Общо предпочитания за партия

2049

Общо гласове за партия

6051
6. ПП ВОЛТ

Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Настимир Ананиев Ананиев

465

13.29%

2. Златимира Нинова Цолова

168

4.80%

3. Мартин Асенов Граматиков

76

2.17%

4. Венцислава Милчова Любенова

78

2.23%

5. Ивайло Георгиев Илиев

120

3.43%

6. Светла Станева Иванова

178

5.09%

7. Дани Ван Сантен Теодорус Херардус

74

2.11%

8. Маргарита Кръстева Кръстева

80

2.29%

9. Борислав Любомиров Тасев

58

1.66%

109

3.11%

11. Кристиян Радомиров Янкулов

42

1.20%

12. Красимира Томова Гергинова

38

1.09%

13. Васко Валериев Делирадев

41

1.17%

14. Йорданка Руменова Петрова

27

0.77%

15. Георги Методиев Стоичков

22

0.63%

16. Анна Вълкова Филипова

33

0.94%

10. Светла Лозанова Миланова-Христова

Общо предпочитания за партия

1609

Общо гласове за партия

3500

7. ИК за Николай Нанков Ненчев
Име на кандидата
1. Николай Нанков Ненчев
Общо предпочитания за партия
Общо гласове за партия

Предпочитания

%
0

0.00%
0
4222
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8. ИК за Венислава Пламенова Атанасова
Име на кандидата

Предпочитания

1. Венислава Пламенова Атанасова

%
0

0.00%

Общо предпочитания за партия

0

Общо гласове за партия

2925
9. ВЪЗХОД

Име на кандидата

Предпочитания

1. Емил Торком Мечикян

%

184

9.92%

93

5.01%

110

5.93%

4. Венера Михайлова Анастасова

22

1.19%

5. Лъчезар Александров Алексиев

22

1.19%

6. Трифон Георгиев Трифонов

27

1.46%

113

6.09%

8. Генади Петров Генадиев

23

1.24%

9. Теодор Димитров Страшимиров

59

3.18%

10. Генади Иванов Гатев

54

2.91%

11. Миглена Николаева Владова-Стрелковска

47

2.53%

12. Лъчезар Георгиев Заркин

39

2.10%

20

1.08%

41

2.21%

2. Марин Тодоров Вутов
3. Татяна Димитриевна Булару

7. Емануела Чавдарова Николова

13.
Антоанета
Анастасова

Георгиева

Ковачева-

14. Росица Николова Стоянова
Общо предпочитания за партия

854

Общо гласове за партия

1855

10. КП Коалиция за България
Име на кандидата
1. Боян Любомиров Дуранкев

Предпочитания

%

2514

15.00%

2. Пламена Пламенова Заячка

324

1.93%

3. Георги Недков Кючуков

167

1.00%

4. Александрина Георгиева КостадиноваСлавева

343

2.05%

5. Радан Василев Мирянов

338

2.02%

6. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева

103

0.61%

7. Красен Димитров Димитров

148

0.88%

8. Калина Найденова Найденова

212

1.26%

93

0.55%

10. Емил Светославов Стоименов

513

3.06%

11. Георги Светломиров Петров

305

1.82%

9. Боян Борисов Киров
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12. Антон Боянов Коджабашев

212

1.26%

13. Георги Костадинов Илчев

71

0.42%

14. Димитър Петров Петров

42

0.25%

15. Иван Петков Педев

41

0.24%

16. Любомира Ганчева Ганчева

86

0.51%

553

3.30%

17. Румен Йорданов Петков
Общо предпочитания за партия

6065

Общо гласове за партия

16759

11. ИК за Десислава Петрова Иванчева
Име на кандидата

Предпочитания

1. Десислава Петрова Иванчева

%
0

0.00%

Общо предпочитания за партия

0

Общо гласове за партия

30310
12. ПП ГЕРБ

Име на кандидата
1. Мария Иванова Габриел

Предпочитания

%

82536

13.59%

2. Андрей Андреев Ковачев

9357

1.54%

3. Андрей Гришев Новаков

9218

1.52%

4. Ева Константинова Майдел

7432

1.22%

5. Асим Ахмед Адемов

7220

1.19%

6. Александър Йорданов Александров

13752

2.26%

7. Лиляна Павлова Павлова

27313

4.50%

8. Емил Йорданов Радев

24168

3.98%

9. Ивелина Веселинова Василева

16391

2.70%

10. Марин Ташев Захариев

5909

0.97%

11. Иво Кирилов Ралчовски

4911

0.81%

12. Младен Николов Шишков

13724

2.26%

13. Николай Стефанов Диков

6051

1.00%

14. Камен Светлозаров Костов

2514

0.41%

15. Йоана Георгиева Йончева-Фильова

1892

0.31%

16. Жечо Дончев Станков

2497

0.41%

17. Илия Димитров Лазаров

4451

0.73%

Общо предпочитания за партия

239336

Общо гласове за партия

607194

13. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ)
Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Радан Миленов Кънев

34735

29.32%

2. Стефан Любомиров Тафров

13794

11.64%
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3. Албена Симеонова Върбанова

2479

2.09%

4. Мария Йорданова Спирова

4675

3.95%

5. Цецка Георгиева Бачкова

589

0.50%

6. Росен Мирославов Богомилов

768

0.65%

7. Алина Добромирова Добрева

966

0.82%

8. Димитър Стойчев Филипов

884

0.75%

9. Тома Георгиев Белев

2587

2.18%

10. Емил Александров Георгиев

1818

1.53%

11. Владимир Бонов Славенски

512

0.43%

12. Васил Костадинов Гюров

1732

1.46%

13. Сева Тони Памукчиева

1053

0.89%

14. Павел Димитров Попов

481

0.41%

15. Даниела Стоянова Божинова

227

0.19%

16. Михаил Александров Панайотов

386

0.33%

17. Стоян Александров Михалев

551

0.47%

Общо предпочитания за партия

68237

Общо гласове за партия

118484
14. АТАКА

Име на кандидата
1. Георги Николов Димов

Предпочитания

%

3826

18.30%

2. Мариета Стойнова Караджова

263

1.26%

3. Христо Спасов Спасов

123

0.59%

4. Анна Юриева Лицова-Ангелова

217

1.04%

5. Пламен Стоянов Пенев

327

1.56%

6. Димитър Славов Димитров

183

0.88%

71

0.34%

146

0.70%

25

0.12%

10. Ивет Христова Деветашка

109

0.52%

11. Цветомир Василев Колчаков

130

0.62%

12. Георги Коцев Шахънов

68

0.33%

13. Радослав Иванов Иванов

78

0.37%

437

2.09%

15. Цветомир Миленов Цветанов

72

0.34%

16. Константин Марков Константинов

42

0.20%

129

0.62%

7. Борис Русев Вълев
8. Илиан Любомиров Георгиев
9. Иван Бойков Инков

14. Емил Антонов Благоев

17. Димитър Павлов Величков
Общо предпочитания за партия
Общо гласове за партия

6246
20906
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15. ИК за Минчо Христов Куминев
Име на кандидата

Предпочитания

1. Минчо Христов Куминев

%
0

0.00%

Общо предпочитания за партия

0

Общо гласове за партия

22992
16. ПП ДОСТ

Име на кандидата

Предпочитания

1. Бюлент Бахриев Хасанов

%

286

4.01%

2. Юзджан Фикрет Тургут

58

0.81%

3. Танер Фикри Алимолла

79

1.11%

4. Ферит Джевдетов Садъков

16

0.22%

5. Мехмед Махмуд Шабан

22

0.31%

6. Анифе Мустафа Добринишка

56

0.79%

7. Чидем Юмют Ахмедова

16

0.22%

8. Хасан Гюнеров Хасанов

28

0.39%

9. Нуршен Виждан Тургут

11

0.15%

10. Ружди Юсеин Кайалъ

23

0.32%

11. Юмер Сабахтин Юмер

26

0.36%

12. Синан Вайдет Гаваз

10

0.14%

13. Айгюл Кезимова Джамбазова-Юсуф

21

0.29%

14. Айтен Мустафова Мустафова

16

0.22%

15. Халим Нурсетов Ахмедов

37

0.52%

16. Беркант Хасан Ходжа

72

1.01%

17. Румен Боянов Райчев

34

0.48%

Общо предпочитания за партия

811

Общо гласове за партия

7130
17. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Име на кандидата

Предпочитания

1. Петър Николаев Клисаров
2. Борис Цочев Цанков

%

366

15.09%

67

2.76%

Общо предпочитания за партия

433

Общо гласове за партия

2425
18. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Име на кандидата
1. Елена Николова Йончева

Предпочитания

%

82009

17.30%

2. Петър Бойков Витанов

3601

0.76%

3. Цветелина Маринова Пенкова

2670

0.56%

13958

2.94%

4. Иво Христов Петков

С Т Р.
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30268

6.38%

3757

0.79%

7. Деница Златкова Златева

16444

3.47%

8. Румен Василев Гечев

10819

2.28%

4435

0.94%

20986

4.43%

11. Димитър Иванов Данчев

2081

0.44%

12. Тодор Димитров Стоилов

1241

0.26%

13. Валери Мирчев Жаблянов

1408

0.30%

973

0.21%

15. Десислав Петров Тасков

1357

0.29%

16. Крум Георгиев Дончев

2278

0.48%

17. Емил Ценов Георгиев

1861

0.39%

6. Иван Кръстев Кръстев

9. Момчил Стефанов Неков
10. Велизар Пенков Енчев

14. Мариела Тодорова Модева

Общо предпочитания за партия

200146

Общо гласове за партия

474160
19. ПП Глас Народен

Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Венета Константинова Маджистрели

987

16.09%

2. Ален Попович

131

2.13%

3. Здравко Костов Костов

132

2.15%

4. София Петкова Георгиева

70

1.14%

5. Ангел Йорданов Ангелов

79

1.29%

6. Росен Маринов Костов

42

0.68%

7. Красимир Владимиров Куцаров

50

0.81%

8. Борислав Николаев Маринов

51

0.83%

9. Красимир Димитров Гешев

80

1.30%

10. Ивелин Иванов Найденов

29

0.47%

11. Веселин Цветелинов Цанов

71

1.16%

12. Наташа Димитрова Николаева

45

0.73%

13. Златко Кръстев Атанасов

39

0.64%

14. Иван Димитров Симеонов

24

0.39%

15. Николай Стоев Николов

35

0.57%

16. Моника Младенова Константинова

51

0.83%

17. Борис Любомиров Събев

66

1.08%

Общо предпочитания за партия

1982

Общо гласове за партия

6136
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20. Движение за права и свободи - ДПС
Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Мустафа Сали Карадайъ

12007

3.71%

2. Делян Славчев Пеевски

6306

1.95%

3. Илхан Ахмет Кючюк

4377

1.35%

4. Искра Димитрова Михайлова-Копарова

3565

1.10%

5. Атидже Байрямова Алиева-Вели

2591

0.80%

6. Севим Исмет Мусак

2479

0.77%

7. Станислав Димитров Анастасов

2241

0.69%

8. Сюлейман Шабан Сюлейман

2037

0.63%

9. Антоанета Венциславова Асенова

1026

0.32%

10. Гюлфие Адемова Парушева

2786

0.86%

11. Петър Пандушев Чобанов

2745

0.85%

12. Сюзан Сейфетинова Мехмедова

1795

0.55%

13. Синан Шукриев Пехливанов

1080

0.33%

14. Танер Нихатов Кабилов

1343

0.42%

15. Сунай Фахри Якуб

1623

0.50%

16. Ертен Белгинова Анисова

1749

0.54%

17. Цветан Иванов Енчев

4115

1.27%

Общо предпочитания за партия

53865

Общо гласове за партия

323510
21. Движение ЗАЕДНО

Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Александър Трифонов Томов

337

9.03%

2. Динко Георгиев Динков

107

2.87%

3. Ганчо Тодоров Ганчев

29

0.78%

4. Мария Андонова Пиргова

61

1.63%

5. Искра Богданова Христова-Балканска

48

1.29%

6. Иван Костадинов Станков

29

0.78%

7. Радослав Йорданов Радославов

34

0.91%

8. Тони Димитров Баждаров

80

2.14%

9. Николай Петров Минков

15

0.40%

10. Александър Цветанов Гарибов

34

0.91%

11. Цветомир Стоянов Цветков

44

1.18%

12. Любомир Кирилов Дончев

54

1.45%

13. Илияна Андонова Петрова

25

0.67%

14. Камен Нейков Горанов

8

0.21%

15. Петър Георгиев Петров

24

0.64%

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

16. Соня Стефанова Урумова

19

0.51%

17. Димитър Александров Митев

64

1.72%

Общо предпочитания за партия

1012

Общо гласове за партия

3731

22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Евгения Златева Банева

145

6.12%

2. Динко Петров Велев

104

4.39%

3. Николай Василев Шарков

20

0.84%

4. Александър Александров Георгиев

36

1.52%

5. Георги Иванов Георгиев

51

2.15%

6. Владимир Николов Живков

35

1.48%

Общо предпочитания за партия

391

Общо гласове за партия

2370

23. ВОЛЯ – Българските Родолюбци
Име на кандидата

Предпочитания

1. Веселин Найденов Марешки

%

12954

18.29%

2. Орхан Ахмедов Исмаилов

3110

4.39%

3. Георги Пламенов Соколов

866

1.22%

4. Емил Емилов Атанасов

297

0.42%

5. Кольо Петков Парамов

840

1.19%

6. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц

483

0.68%

7. Боряна Любенова Георгиева

1678

2.37%

8. Станимир Йорданов Цолов

622

0.88%

9. Димитър Бойков Топалов

333

0.47%

10. Мартина Евгениева Йорданова

309

0.44%

11. Кристина Димитрова Костова

446

0.63%

12. Тихомир Петров Пейчев

522

0.74%

13. Мария Петрова Колева

425

0.60%

14. Сузана Николова Николова

434

0.61%

15. Владимир Христофоров Аксиев

610

0.86%

16. Янко Георгиев Янков

221

0.31%

17. Андон Димов Дончев

2970

4.19%

Общо предпочитания за партия

27120

Общо гласове за партия

70830
24. Движение 21

Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Данаил Валериев Георгиев

320

7.73%

2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

191

4.61%

75

1.81%

3. Иван Димитров Янев
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4. Драгомир Георгиев Ошавков

46

1.11%

5. Светлозар Стоянов Златев

139

3.36%

6. Пламен Маринов Ралчев

181

4.37%

7. Павлина Ангелова Ковачева

54

1.30%

8. Боряна Стефанова Петкова

48

1.16%

9. Иван Николаев Събев

34

0.82%

10. Вяра Гришина Зафирова

45

1.09%

11. Емил Николов Тарасов

41

0.99%

12. Александър Денчев Денев

50

1.21%

13. Димитър Радославов Веселинов

28

0.68%

14. Иван Ангелов Вацев

24

0.58%

15. Юлия Тотева Малешкова

20

0.48%

16. Благовест Георгиев Георгиев

41

0.99%

17. Гергана Неделчева Георгиева

91

2.20%

Общо предпочитания за партия

1428

Общо гласове за партия

4141

25. ИК за Христо Симеонов Симеонов
Име на кандидата

Предпочитания

1. Христо Симеонов Симеонов

%
0

0.00%

Общо предпочитания за партия

0

Общо гласове за партия

3548

26. ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“
Име на кандидата

Предпочитания

%

1. Димитър Кирилов Байрактаров

689

17.64%

2. Николай Тихомиров Бареков

202

5.17%

Общо предпочитания за партия

891

Общо гласове за партия

3907
27. ПП „Възраждане“

Име на кандидата
1. Цончо Томов Ганев

Предпочитания

%

2269

11.17%

2. Велислав Руменов Христов

225

1.11%

3. Петър Николаев Петров

131

0.64%

4. Петър Иванов Иванов

125

0.62%

5. Владимир Павлинов Павлов

512

2.52%

6. Иван Ангелов Спирдонов

133

0.65%

7. Валери Иванов Сираков

169

0.83%

8. Искра Михайлова Михайлова

234

1.15%

64

0.31%

9. Димчо Димитров Димчев

С Т Р.
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10. Тамаш Йеньо Секереш

65

0.32%

11. Деян Николаев Николов

99

0.49%

12. Йордан Христов Тодоров

54

0.27%

13. Калин Николаев Калинов

72

0.35%

14. Николай Георгиев Дренчев

111

0.55%

15. Златан Ванев Василев

188

0.93%

16. Пламен Панайотов Пасков

931

4.58%

2400

11.81%

17. Костадин Тодоров Костадинов
Общо предпочитания за партия

7782

Общо гласове за партия

20319
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РЕШЕНИЕ № 456-ЕП
от 31 май 2019 г.

относно обявяване на избраните членове
на Европейския парламент от Република
България
На основание чл. 387, ал. 2 във връзка с
чл. 354, ал. 1, т. 6 и 7 от Изборния кодекс,
Решение № 447-ЕП от 29 май 2019 г., Решение
№ 451-ЕП от 30 май 2019 г., Решение № 452-ЕП
от 30 май 2019 г. и Решение № 455-ЕП от 31
май 2019 г. Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява избраните за членове на Европейския парламент от Република България
от изборите на 26 май 2019 г., както следва:
1. Александър Йорданов Александров от
кандидатската листа на партия „ГЕРБ“
2. Ангел Чавдаров Джамбазки от кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
3. Андрей Андреев Ковачев от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“
4. Андрей Гришев Новаков от кандидатската
листа на партия „ГЕРБ“
5. Андрей Петров Слабаков от кандидатската листа на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
6. Асим Ахмед Адемов от кандидатската
листа на партия „ГЕРБ“
7. Атидже Байрямова Алиева-Вели от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ“
8. Ева Константинова Майдел от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“
9. Елена Николова Йончева от кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
10. Иво Христов Петков от кандидатската
листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
11. Илхан Ахмет Кючюк от кандидатската
листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА
И СВОБОДИ“

12. Искра Димитрова Михайлова-Копарова
от кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
13. Мария Иванова Габриел от кандидатската листа на партия „ГЕРБ“
14. Петър Бойков Витанов от кандидатската
листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
15. Радан Миленов Кънев от кандидатската
листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
16. С ерг ей Д м и т риеви ч С та н и шев о т
кандидатската листа на коалиция „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ“
17. Цветелина Маринова Пенкова от канди датската листа на коа лици я „БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ“.
На избраните членове на Европейския парламент от Република България да се издадат
удостоверения.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Зам.-председател:
Кристина Стефанова
Зам.-председател:
Силва Дюкенджиева
Секретар:
Севинч Солакова
Членове:
Александър Андреев

Бойчо Арнаудов

Георги Баханов

Димитър Димитров

Емил Войнов

Йорданка Ганчева

Катя Иванова

Мария Бойкинова

Мирослав Джеров

Николай Николов

Силвия Стойчева

Таня Цанева

Цветанка Георгиева
4273
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-364
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2 от Закона
за хората с увреждания утвърждавам Списък на
медицинските изделия, предназначени за хората
с увреждания, както следва:
1. Протези за долни и горни крайници, включително с електронно устройство.
2. Ортези и ортопедични апарати, изработени
по индивидуална мярка.
3. Ортопедични обувки и приспособления за
корекция:
а) ортопедични обувки и/или апаратобувки по
индивидуална мярка;
б) индивидуални коригиращи приспособления
и стелки.
4. Принадлежности за ползване на протези:
а) протезни рула;
б) протезни чорапи;
в) протективни чорапи;
г) козметични ръкавици;
д) обувки за протези.
5. Слухови апарати с индивидуална отливка
към тях:
а) цифрови слухови апарати;
б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път;
в) очила по костен път;
г) очила по костен път за едностранно или
двустранно слухопротезиране;
д) програмируеми цифрови слухови апарати
за едностранно или двустранно слухопротезиране;
е) програмируеми цифрови слухови апарати.
6. Говорен апарат.
7. Заместващи и козметични средства:
а) очни протези;
б) гръдна епитеза;
в) протези за нос и уши.
8. Перука.
9. Очила:
а) обикновени или тъмни;
б) бинокулярни, бифокални, специални оптични средства (телескопични, лупи, екран и
бинокловидни).
10. Говорещ термометър за телесна температура.
11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки.
12. Бели и сензорни бастуни за слепи лица.
13. Инвалидни колички:
а) рингови, с чужда помощ, с едностранно
задвижване, с регулиращ се гръб и други;
б) акумулаторни колички;
в) детска рингова инвалидна количка;
г) детска инвалидна количка.
14. Комбиниран стол за тоалет и баня.

15. Специализирани помощни средства и принадлежности:
а) антидекубитална възглавница и/или дюшек;
б) масички за инвалидни колички, щипки за
захващане на предмети от разстояние, стеснители
за инвалидни колички.
16. Вертикализатор от седнало в изправено
положение за деца с увреждания.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-01-189
от 9.03.2018 г. и Заповед № РД-01-355 от 4.05.2018 г.
на министъра на труда и социалната политика.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Министър:
Б. Петков
4124
ЗАПОВЕД № РД-01-365
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с § 8 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за хората
с увреждания и чл. 68, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за хората с увреждания
определям максимални размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на
помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия за хората с увреждания,
както следва:
1. Протези за долни/горни крайници, включително с електронно устройство, изработени по
поръчка:
№
по
ред

Мярка

Целева
помощ
в лв.

Подколянна модулна проБрой
теза

1680,00

Модулна протеза при час1.2. тична ампутация на хо- Брой
дилото

1680,00

Бедрена модулна протеза с
1.3. коляно с ключ и стъпало с Брой
движение

3280,00

Модулна протеза с бедрен
Брой
маншет

3280,00

Бедрена модулна протеза с
1.5. коляно с движение и дина- Брой
мично стъпало

3580,00

Модулна протеза при малБрой
формация на долен крайник

3580,00

Модулна подлакетна коз1.7. метична протеза за горен Брой
крайник

1620,00

Модулна протеза при часБрой
тична ампутация на длан

1620,00

Модулна надлакетна коз1.9. метична протеза за горен Брой
крайник

2260,00

1.1.

1.4.

1.6.

1.8.

Наименование на
изделието

С Т Р.
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2. Ортези и ортопедични апарати, изработени
по поръчка:
№
по
ред

Наименование на
изделието

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.

Ортеза за долен крайник
2.1. подколянна скелетна към Брой
ортопедични обувки

118,00

Ортеза за долен крайник
2.2. подколянна скелетна към Брой
сандал

266,00

2.3.

Ор т еза корек ц ион на за
Брой
„0“ Байне

137,00

2.4.

Ор т еза корек ц ион на за
Брой
„X“ Байне

137,00

Ортеза подколянна кожена
2.5. с шнуровка към ортопе- Брой
дични обувки
О р т е за под кол я н на ко 2.6. ж е н а с ш н у р о в к а к ъ м Брой
са н да л

ВЕСТНИК
№
по
ред

Наименование на
изделието

БРОЙ 44
Целева
Мярпомощ
ка
в лв.

2.20.

Тутор за колянна става с
Брой
две шини – кожен

298,00

2.21.

Тутор за колянна става с
Чифт
една шина – кожен

487,00

Тутор за глезенна става –
Брой 196,00
кожен
3. Ортопедични обувки и приспособления за
корекция, изработени по поръчка:
2.22.

№
по
ред

Наименование на
изделието

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.

324,00

Ортопедични обу вк и до
3.1. № 16 с микропореста гума Чифт
до 5 см тапа

104,00

473,00

Ортопедични обу вк и до
3.2. № 16 с микропореста гума Чифт
над 5 см тапа

116,00

Ортопедични обу вк и от
3.3. № 17 до № 24 с микропо- Чифт
реста гума до 5 см тапа

136,00

Ортопедични обу вк и от
3.4 № 17 до № 24 с микропо- Чифт
реста гума над 5 см тапа

162,00

Ортеза надколянна кожена
с ъс седа л и щ на опора с
2.7.
Брой
ключ в колянната става
към ортопедични обувки

403,00

Ортеза надколянна кожена
с ъс седа л и щ на опора с
2.8.
Брой
ключ в колянната става
към сандал

618,00

3.5.

Ортопедични обувки към
Чифт
шина на Томас

176,00

Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора
2.9.
Брой
в кол я н ната с та ва к ъм
ортопедични обувки

190,00

338,00

Ортопедични обу вк и от
3.6. № 25 с микропореста гума Чифт
до 5 см тапа

Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора
2.10.
Брой
в кол я н ната с та ва к ъм
сандал

Ортопедични обу вк и от
3.7. № 25 с микропореста гума Чифт
над 5 см тапа

209,00

487,00

Ортопедични обувки с корЧифт
ково легло с продължение

238,00

2.11.

Шина на Томас към ортоБрой
педични обувки

151,00

275,00

2.12.

Ортеза за колянна става –
Брой
пластмасова без движение

Ортопедични обувки тип
3.9. „Налъм“ с микропореста Чифт
гума

92,00

3.10.

223,00

Ортеза за кол янна ста2.13. ва – пластмасова с дви- Брой
жение

Ортопедични обу вк и за
Чифт
диабетно стъпало

136,00

3.11.

Апарат обувка (вътрешна
Брой
обувка)

170,00

Ортеза за колянна и тазо2.14. бедрена става към орто- Брой
педична обувка – кожена

551,00

Ортеза за колянна и та2.15. зобедрена става към сан- Брой
дал – кожена

700,00

2.16.

Ортеза за горен крайник –
Брой
кожена

184,00

2.17.

Ортеза за горен крайник –
Брой
пластмасова

56,00

2.18.

Тутор за тазобедрена стаБрой
ва – кожен

331,00

2.19.

Ту тор за тазобед рена и
Брой
колянна става – кожен

366,00

3.8.

И н д и ви д у а л н и ко ри г и3.12. ращи приспособления и Чифт 49,00
стелки
4. Ремонти на медицински изделия, изработени
по поръчка:
№
по
ред

Мярка

Целева
помощ
в лв.

4.1. Смяна на токове

Чифт

12,00

4.2. Смяна на ходила

Чифт

17,00

4.3.

Смяна на колан за кожена
Чифт
протеза

18,00

4.4.

Смяна на ластик за коляБрой
ното

Наименование на
ремонтните работи

17,00

БРОЙ 44
№
по
ред

Наименование на
ремонтните работи

ДЪРЖАВЕН
Мярка

ВЕСТНИК

Целева
помощ
в лв.

№
по
ред
4.30.

4.5.

См яна на презрамка за
Брой
надколянна протеза

19,00

4.6.

Тапициране на горна гилза
Брой
за подколянна протеза

32,00

4.7. Демонтиране и смяна ЗИЦ Брой

10,00

Демонтиране и смяна на
4.8. горна гилза на подколянна Брой
протеза

110,00

Демонтиране и смяна на
4.9. долна гилза на подколянна Брой
протеза

107,00

37,00

Демонтиране и смяна на
4.11. долна шина на подколянна Брой
протеза

48,00

Мярка

Смяна на долна перонална
Брой
шина

4.31. Закърпване на ЗИЦ

Целева
помощ
в лв.
38,00

Брой

6,00

Брой

12,00

Брой

22,00

Брой

11,00

Брой

28,00

Брой

2,00

4.37. Смяна на коленен модул

Брой

305,00

4.38. Обличане на стъпало

4.32.

4.33.
4.34.
4.35.

Демонтиране и смяна на
4.10. горна шина на подколянна Брой
протеза

Наименование на
ремонтните работи

С Т Р. 1 0 3

4.36.

Смяна на права каишка за
подколянна пластмасова
бедрена протеза
Смяна на каишка за подколянна пластмасова бедрена
протеза
Смяна на ключ на надколянна протеза
Смяна на козметична ръкавица
Смяна на протезен чорап
на тръбно-скелетна протеза

Брой

10,00

Обличане на гилза на про4.39.
Брой
теза

29,00

4.40. Обличане на щекла

Брой

8,00

Брой

6,00

Брой

17,00

Брой

17,00

Брой

54,00

Брой

11,00

Брой

17,00

Брой

14,00

4.12.

Коригиране на подколянна
Брой
дървена протеза с корк

11,00

4.13.

Коригиране на бедрена дърБрой
вена гилза с корк

16,00

Демонтиране и смяна на
4.14.
Брой
щекла

36,00

Демонтиране и смяна на
4.15.
Брой
глезен малък с ос

40,00

Демонтаж и смяна на ос
4.16.
Брой
с гайка

11,00

Демонтаж и смяна на стъ4.17. пало с глезен и щекла – ко- Брой
жена протеза

112,00

Демонтаж и смяна на глеБрой
зен двоен

23,00

4.19. Демонтаж и смяна на витло Брой

5,00

4.47.

10,00

4.48. Изкърпване на гилза

Брой

7,00

4.49. Поправка на стъпало

Брой

20,00

Смяна на облекло на под4.50.
Брой
колянна протеза

40,00

4.18.

4.20. Демонтаж и смяна на лагер Брой

4.41.

4.21. Демонтаж и смяна на обръч Брой

7,00

Демонтаж и смяна на ключ
4.22. на надколянна кожена про- Брой
теза

5,00

4.23. Демонтаж и смяна на гуми Брой

4,00

4.24. Демонтаж и смяна на табан Брой

11,00

Изолация на ортопедични
4.25.
Брой
подложки

2,00

4.26.

Скъсяване на кожена проБрой
теза

16,00

Уд ъ л ж а ва не на кожена
4.27.
Брой
протеза

47,00

Демонтаж за заварка на
4.28. счупена шина, монтиране Брой
на същата

13,00

4.29. Занитване на шина

8,00

Брой

4.42.
4.43.
4.44.
4.45.
4.46.

Смяна на длан на мишечна
протеза
Смяна на шарнир на апарат
„X“ и „О“ Байне
Обшиване, облекло на протеза
Смяна на двуосов коленен
шарнир
Смяна на ключ на скелетна
ортеза
Поправка на облекло при
дезартикулация
Обличане на сандал с коркова подложка

4.51. Маскировка на протеза

Брой

Смяна на длан на предмиБрой
шечна протеза
Тапициране на каишка за
4.53.
Брой
апарат

4.52.

7,00
6,00
8,00

4.54. Смяна на шина на апарат Брой

53,00

4.55. Смяна на токалък

Брой

5,00

4.56. Смяна на каишка

Брой

5,00

Смяна на предпазител на
4.57.
Брой
подколянна протеза
Смяна на предпазител на
4.58.
Брой
надколянна протеза
4.59.

Смяна на предпазител на
Брой
буфери

7,00
7,00
8,00

С Т Р.
№
по
ред
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Мярка

Целева
помощ
в лв.

Брой

6,00

Смяна на облекло на надБрой
колянна протеза

55,00

Наименование на
ремонтните работи

4.60. Поправка на облекло
4.61.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
№
по
ред

Наименование на
ремонтните работи

4.89. Смяна на ос в коляното

БРОЙ 44
Мярка

Целева
помощ
в лв.

Брой

11,00

4.90. Смяна на троханта кожена Брой

17,00

4.91. Смяна на троханта метална Брой

14,00

4.92.

Боядисване на стъпало и
Брой
щекла

5,00

4.62. Маскиране ЗИЦ

Брой

5,00

4.63. Смяна на стъпало „Сач“

Брой

79.00

Смяна на немско стъпало
Брой
„Сач“ с пръсти

182.00

4.93.

Изкърпване на дунапрен –
голяма поправка

Брой

14,00

Брой

5,00

Тапициране на кош-дезар4.66.
Брой
тикулация пластмасов

4.94.

Брой

8,00

26,00

Изкърпване на дунапрен –
малка поправка

Натегляне и тапициране на
4.67.
Брой
плаваща гилза

4.95.

29,00

48,00

Смяна на щекла на дървена
Брой
протеза

4.96. Скъсяване на горна гилза

4.68.

Тапициране на подколянна
Брой
пластмасова протеза

34,00

4.97.

4.69.

Смяна на бедрена гилза
Брой
дървена – ламинирана

428,00

4.70.

Смяна на бедрена дървена
Брой
гилза

376,00

Смяна на подколянна дър4.71. вена гилза и монтирани Брой
шини

356,00

Смяна на стъпало с щекла
4.72.
Брой
и глезенно-дървена протеза

115,00

4.64.

4.65. Облепване на обръч

См яна на копчена ПТБ
4.73.
Брой
протеза
4.74. Удължаване на щекла

Брой

Брой

13,00

Смяна на каишка на бедреБрой
на протеза

6,00

4.98. Смяна на вентил на протеза Брой

7,00

Смяна на колан на протеза
4.99.
Брой
с мускулно крепление

10,00

Смяна на възглавница на
4.100. протеза с мускулно кре- Брой
пление

10,00

Смяна на обръч на протеза
Брой
с мускулно крепление

8,00

4.101.

4.102. Смяна на плаваща гилза

Брой

52,00

8,00

Смяна на пружина на пла4.103.
Брой
ваща гилза

6,00

12,00

4.104. Направа на тапа на апарат Брой

30,00

4.105.

Изработване на мека приБрой
емна гилза

60,00

4.75. Удължаване на долна гилза Брой

17,00

4.76. Удължаване на горна гилза Брой

25,00

Скъсяване на долна гилза –
Брой
дървена

12,00

4.106.

Поправка на „Сайм“ проБрой
теза

216,00

Брой

8,00

4.107.

7,00

4.79. Поправка на спукана гилза Брой

12,00

Корекция на пластмасова
Брой
приемна гилза

Стесняване на горна гилза
4.80.
Брой
на дървена протеза

12,00

4.108.

Ламиниране на кош за дез
Брой
артикулация

185,00

4.81. Разширяване на горна гилза Брой

6,00

4.109.

Смяна на болт за „Сач“
Брой
стъпало

8,00

4.82.

Стесняване на подколянна
Брой
дървена гилза

12,00

4.110.

Смяна на приемна гилза на
Брой
ПТБ и КГМ протеза

280,00

4.83.

Разширяване на подколянБрой
на дървена протеза

6,00

205,00

Смяна на шина на долна
4.84. дървена гилза подколянна Брой
протеза

Смяна на немско стъпало
4.111. „Сач“ с пръсти към пласт- Брой
масова протеза

36,00

4.112.

Ламинация на пластмасова
Брой
протеза

90,00

4.85.

Смяна на щекла на ПТБ
Брой
протеза

30,00

4.113.

Смяна на стъпало „Сач“ на
Брой
пластмасова протеза

96,00

4.86.

Смяна на кош на дезартиБрой
кулация – пластмасов

348,00

191,00

Смяна на дунапрен на бе4.87. дрена тръбно-скелетна про- Брой
теза/ортеза

Смяна на приемна гилза на
4.114. подлакътна и надлакътна Брой
протеза

36,00

4.115.

Смяна на шина на ПТБ
Брой
протеза

66,00

Поправка на кош на дезарБрой
тикулация

17,00

4.116.

Корекция на детски обувки
Брой
неортопедични

18,00

4.77.

4.78. Скъсяване на щекла

4.88.

БРОЙ 44
№
по
ред

Наименование на
ремонтните работи

Корекция на ортопедични
обувки
Смяна на презрамка на
4.118. предлакътна кинематична
протеза
Смяна на презрамка на
4.119. надлакътна кинематична
протеза
С м я н а н а п л ас т мас ова
4.120. гилза на тръбно-скелетна
протеза
Смяна на подколянна дър4.121.
вена гилза – ламинирана
См яна на а л у миниева
4.122.
щекла
4.123. Лакиране на гилза
Смяна на копчета на горна
4.124.
дървена гилза
Ремонт на апарат обувка
4.125.
(вътрешна обувка)
Ремонт на модулни протези:
Смяна на мека и твърда
гилза или смяна на сили4.126.
конов лайнер за подколянна
модулна протеза
Смяна на стъпало или смяна на заключващ механи4.127.
зъм за подколянна модулна
протеза
Смяна на тръба или смяна
4.128. на вакуум тапа за подколянна модулна протеза
Смяна на козметика или
смяна на силиконова на4.129.
коленка за подколянна модулна протеза
Смяна на твърда гилза или
4.130. смяна на силиконов лайнер
за бедрена модулна протеза
Смяна на стъпало или смяна на заключващ механи4.131.
зъм за бедрена модулна
протеза
Смяна на тръба или смяна
4.132. на двоен адаптор за бедрена
модулна протеза
Смяна на козметика или
4.133. смяна на ринг за гилза за
бедрена модулна протеза
Смяна на коляно с ключ за
4.134.
бедрена модулна протеза
Смяна на коляно без ключ
4.135.
за бедрена модулна протеза
Смяна на колан за бедрена
4.136.
модулна протеза
4.117.

ДЪРЖАВЕН
Мярка

Целева
помощ
в лв.

Брой

32,00

Брой

24,00

Брой

13,00

Брой

328,00

Брой

390,00

Брой

26,00

Брой

7,00

Брой

14,00

Брой

71,00

Брой

1080,00

Брой

456,00

Брой

112,00

Брой

305,00

Брой

1080,00

Брой

456,00

Брой

112,00

Брой

355,00

Брой

812,00

Брой

1035,00

Брой

158,00

Смяна на вакуум тапа за
4.137.
Брой
бедрена модулна протеза

26,00

ВЕСТНИК
№
по
ред

Наименование на
ремонтните работи

С Т Р. 1 0 5
Мярка

Целева
помощ
в лв.

Смяна на твърда гилза или
смяна на силиконов лайнер
4.138. за модулна подлакетна коз- Брой 1080,00
метична протеза за горен
крайник
С м я на на р ък а ви ца з а
модулна подлакетна коз4.139.
Брой 245,00
метична протеза за горен
крайник
Смяна на твърда длан или
смяна на заключващ меха4.140. низъм за модулна подлакет- Брой
366,00
на козметична протеза за
горен крайник
Смяна на тръба за модул4.141. на подлакетна козметична Брой
67,00
протеза за горен крайник
См яна на козметика за
модулна подлакетна коз4.142.
Брой 113,00
метична протеза за горен
крайник
Смяна на твърда гилза или
смяна на силиконов лайнер
4.143. за модулна надлакетна коз- Брой 1080,00
метична протеза за горен
крайник
С м я на на р ък а ви ца з а
модулна надлакетна коз4.144.
Брой 245,00
метична протеза за горен
крайник
Смяна на твърда длан или
смяна на заключващ меха4.145. низъм за модулна надлакет- Брой 366,00
на козметична протеза за
горен крайник
Смяна на колан или смяна
на лакътен модул за модул4.146.
Брой 349,00
на надлакетна козметична
протеза за горен крайник
Смяна на тръба за модул4.147. на надлакетна козметична Брой
67,00
протеза за горен крайник
См яна на козметика за
модулна надлакетна коз4.148.
Брой 113,00
метична протеза за горен
крайник
5. Принадлежности за ползване на протези:
№
Наименование на
по
изделието
ред
5.1. Протезни рула
5.2. Протезни чорапи
5.3. Протективни чорапи
Козметични ръкавици за
5.4.
протези за горен крайник
Акумулаторни батерии за
5.5. протеза за горен крайник
с електронно устройство

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.
Брой
7,00
Брой
5,00
Брой
32,00

5.6. Обувки за протеза

Брой

24,00

Брой

384,00

Чифт

36,00

С Т Р.
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6. Слухови апарати с индивидуална отливка
към тях:
№
по
ред

Наименование на
изделието

Мярка

Целева
помощ
в лв.

Цифрови слухови апаБрой
170,00
рати
Джобни слухови апа6.2. рати по костен и възБрой
308,00
душен път
6.3. Очила по костен път
Брой
444,00
Програмируеми цифрови слухови апа6.4. рат и за оси г у рен и
Брой
480,00
лица в трудоспособна
възраст
Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или
6.5.
двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
6.5.1. Едностранно
Един брой 800,00
6.5.2. Двустранно
Два броя 1600,00
Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двуст ранно
слухопротезиране на
лица, ползвали про6.6.
грамируеми цифрови слухови апарати
за едностранно или
двустранно слухопротезиране, като деца,
учащи и студенти:
6.6.1. Едностранно
Един брой 480,00
6.6.2. Двустранно
Два броя 960,00
Бат ери и за сл у хов
6.7.
Брой
1,20
апарат
По фактура, но не
повече от остатъчната стойност по
максималния разРемон т н а с л у хов
6.8.
мер за целевата поапарат
мощ на сл у хови я
апарат до изтичане
на експлоатационния срок
7. Говорен апарат:
6.1.

№
по
ред
7.1.

7.2.

Целева
помощ
в лв.
Говорен апарат
Брой
1236,00
По фактура, но не
повече от остатъчната стойност по макРемонт на говорен сималния размер за
апарат
целевата помощ на
слуховия апарат до
изтичане на експлоатационния срок
Наименование на
изделието

ВЕСТНИК

БРОЙ 44

8. Заместващи и козметични средства:
№
Наименование на
по
изделието
ред
8.1. Очни протези
8.2. Гръдни епитези
8.3. Протези за нос и уши
9. Перука:

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.
Брой
96,00
Брой 144,00
Брой 120,00

№
Наименование на
по
изделието
ред
9.1. Перука
10. Очила:

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.
Брой 128,00

№
по
ред
10.1.

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.
Обикновени или тъмни Брой
36,00
Бинокулярни, бифокални,
специални оптични сред10.2.
Брой 144,00
ства (телескопични, лупи,
екран и бинокловидни)
11. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки.
Бели и сензорни бастуни за слепи лица:
№
по
ред
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

Наименование на
изделието

Наименование на
изделието

Патерици:
канадки;
подмишечни.
Бастуни:
регулируем;
нерегулируем;
ортопедичен;
регулируем триопорен;
регулируем четириопо11.2.5.
рен.
Бели и сензорни бастуни
11.3.
за незрящи лица
11.4. Ходилки (проходилки)
12. Инвалидни колички:
№
по
ред
12.1.

12.2.

Мярка

12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

Наименование на
изделието
Рингови инвалидни колички
Рингови инвалидни колички, с чужда помощ,
с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб
и/или др.
Акумулаторни колички –
производство от ст рани – членки на ЕС
Комплект акумулаторни
батерии
Детска рингова инвалидна количка
Детска инва лидна количка

Мярка

Целева
помощ
в лв.

Брой
Брой

14,00
11,00

Брой
Брой
Брой
Брой

11,00
8,00
11,00
36,00

Брой

48,00

Брой

22,00

Брой

72,00

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.
Брой

350,00

Брой

486,00

Брой

3019,00

Брой

280,00

Брой

800,00

Брой

800,00

БРОЙ 44
№
по
ред

12.7.
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Целева
Мярпомощ
ка
в лв.
По ф а к т у р а ,
но не повече
от остатъчната стойност по
ма кси ма л н и я
Основен ремонт на инразмер за цевалидна количка
левата помощ
на количката
до изтичане
на експлоатационния срок
Наименование на
изделието

12.8. Комплект гуми, лагери
По фактура
13. Комбиниран стол за тоалет и баня:
№
по
ред
13.1.

Наименование на
изделието

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.

Комбиниран стол за тоБрой
алет и баня

200,00

Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня
13.2. и комбиниран вариант
(комбиниран стол за тоалет и баня)

По ф а к т у р а ,
но не повече
от остатъчната стойност по
ма кси ма л н и я
размер за целевата помощ
до изтичане
на експлоатационния срок

13.3. Комплект гуми, лагери

По фактура

14. Специа лизирани помощни средства и
принадлежности:
№
по
ред

Наименование на
изделието

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.

А н т и дек уби та лна въ зБрой
главница

43,00

14.2. Антидекубитален дюшек Брой

120,00

А н т и дек у би т а лен д ю 14.3. шек – с пом па и въ з- Брой
душни камери

220,00

14.4.

Масичка за инвалидна
Брой
количка

48,00

14.5.

Щипки за захващане на
Брой
предмети от разстояние

12,00

14.6.

Стеснители за инвалидБрой
ни колички

12,00

14.7.

Приспособления на лек
автомобил за инвалиди
до
с т райни у вреж дани я, Брой
1440,00
ч ие т о п ри д ви ж ва не е
затруднено

14.1.

ВЕСТНИК
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15. Говорещ термометър за телесна температура:
№
по
ред

Наименование на
изделието

Целева
Мярпомощ
ка
в лв.

Говорещ термометър за
Брой
60,00
телесна температура
16. Вертикализатор от седнало в изправено
положение за деца с увреждания:
15.1.

№
по
ред

Наименование на
изделието

Целева
Мяр- помощ
ка
в лв.
лева

Вертикализатор от седна16.1. ло в изправено положение Брой 850,00
за деца с увреждания
Настоящата заповед отменя Заповед № РД01-508 от 19.06.2018 г. на министъра на труда и
социалната политика, съгласувана с министъра
на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4125

Министър:
Б. Петков

ЗАПОВЕД № РД-01-366
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1
от Закона за хората с увреждания утвърждавам
Списък на помощните средства, приспособления
и съоръжения за хората с увреждания, както
следва:
1. Акумулаторни батерии за протеза за горен
крайник с електронно устройство.
2. Батерии за слухов апарат.
3. Акумулаторни батерии за инвалидни колички.
4. Приспособления за управление на лек
автомобил от лица с дисфункция на горни и/
или долни крайници.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД01-328 от 4.04.2008 г. и Заповед № РД-01-514 от
9.06.2008 г. на министъра на труда и социалната
политика.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4126

Министър:
Б. Петков

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 240
от 15 март 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи-
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ката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 10 съгласно протокол № 3
от 18.02.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, чл. 73 от Административно
процесуалния кодекс, протоколи от изпитване
№ 18.39299R1 от 10.12.2018 г. и 18.39299R1b от
6.12.2018 г., издадени от лаборатория IISG (UL),
Италия, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на сгъваема
кошара за пътуване марка „Babyono“, модел
293\02, баркод 5904341209908, произход Полша,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Дистрибуторите да организират незабавното
и ефективно изтегляне от пазара и изземването
от потребителите на описаната в заповедта стока
по реда, условията и в сроковете, визирани в
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоката
съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изиск вани ята за
безопасност съгласно стандарт EN 716-1:2017, по
клауза 4.4.2 „Дупки, пролуки и отвори вътре в
детското легло“, тъй като има прекалено големи
отвори, съответно: на един ъгъл от четирите ъгъла на продукта, когато основата е в най-високото
положение и между основата в най-високото є
положение и страната, където е възможно да се
вкара 65 мм сонда без никаква сила.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от нараняване на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

4149

Председател:
Д. Маргаритов
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ЗАПОВЕД № 241
от 15 март 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 10 съгласно протокол № 3 от
18.02.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,
чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протоколи от изпитване № 18.39371 от 3.12.2018 г.
и № 18.39371b от 28.11.2018 г. от лаборатория IISG
(UL), Италия, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на слинг за носене на бебе, марка „Caboo“, модел „Caboo+organic
cotton“, със съответните кодове и баркодове в зависимост от цветовете: баркод 500461253709 – код
152 589; баркод 50 6 01232 56772 – код 13959 2 ,
б а р к о д 5 0 6 0 4 61 2 5 411 9 – к о д 1 5553 4 , б а р к о д 5 0 6 0 4 61 2 5 4 0 9 6 – к о д 1 555 8 6 ; б а р к о д 5 0 6 0 4 61 2 5 414 0 – к о д 1 5 6 5 8 3 , б а р к о д
5060123256765 – код 155586, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за без
опасност съгласно CEN/TR 16512:2015 „Изделия за
отглеждане на малки деца. Указания за безопасност на детски слингове“ по следните показатели:
– клауза 5 „Опасности от задавяне и поглъщане“ поради отделянето на малки части (отделяне
щифта на ципа);
– клауза 9 „Структурна цялост“, тъй като
разтягането на лентите е повече от максимално
допустимото от стандарта от 20 мм.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от нараняване на малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
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обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 207
от 18 април 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило писмо с вх. № САГ16-ГР00-706-[6]/5.07.2017 г.
от кмета на район „Нови Искър“ с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване на УПИ – „за озеленяване“, от нов кв. 264а за създаване на нов
УПИ І – „за КПС, трафопост и озеленяване“;
ИПР за УПИ IX, УПИ X и УПИ XI от кв. 264,
м. Гр. Нови Искър, кв. Славовци; ИПУ Р за
улица по о.т. 1299 – о.т. 1298а – о.т. 1286; ПИ с
идентификатори 00357.5362.710, 00357.5362.711,
0 0357.5362 .70 8, 0 0357.5362 .65, 0 0357.5362 .117,
00357.5362.107, 00357.5362.89 и 00357.5058.36 по
КККР на гр. Нови Искър.
Към заявлението са приложени: скица-предложение (мотивирано предложение) с исканото
изменение на П У П; комбинирана ск ица по
смисъла на чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; АОС; заявление от Йорданка Костова; заявление от Светла
Димитрова; декларации за съгласие от Анна
Минова, Зоя Иванова, Йорданка Костова, Васил
Ружев и Юлия Герова; документи за собственост;
удостоверения за наследници.
Заявлението и мотивираното предложение са
разгледани от отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО, както следва:
„УП“, „БДПП“ и „ПНО“.
Със Заповед на главния архитект на CO
№ РА50-782 от 23.11.2017 г. е разрешено изработването на проекта за ПУП по смисъла на чл. 135,
ал. 5 от ЗУТ.
Заповедта е изпратена до кмета на район
„Нови Искър“ за сведение и изпълнение с писмо
изх. № САГ17-ГР00-2664/27.11.2017 г.
С писмо изх. № РНИ17-ВК08-371/5.12.2017 г.
главният архитект на район „Нови Искър“ уведомява НАГ, че заповедта е разгласена по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
С в ъ з л а г а т е л н и п и с м а и з х . № С А Г 17ГР00-2664-[2] и № САГ17-ГР00-2664-[3]/26.03.2018 г.
главният архитект на СО възлага на „ГИС – София“ – ЕООД, изработването на ПУП – ИПР
и ПЗ за създаване на нов УПИ – „за инженерна инфраструктура“, в нов кв. 264а, ИПР на
УПИ IX, X, XI, кв. 264, и ИПУР за улица по
о.т. 1229 – о.т. 1298а до о.т. 1286 и прилежащите
УПИ от кв. 264, на м. Гр. Нови Искър, кв. Славов
ци, както и специализирана кадастрална карта в
необходимия обхват.
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С п рием но -п реда ват елен п ро т окол о т
11.06.2018 г. е предадена специализираната кадастрална карта за устройствената разработка и
проектът за ПУП.
С решение на ОЕСУТ, протокол № ЕС-К43/8.06.2018 г., т. 2, е приета специализираната
кадастрална карта и с писмо изх. № САГ17ГР00-2664-[6]/27.06.2018 г. е изпратена на АГКК.
С п и с м а и з х . № С А Г 17-Г Р 0 0 -2 6 6 4 -[7 ] и
№ САГ17-ГР00-2664-[8]/10.08.2018 г. са изпратени
обявления до „Държавен вестник“ за съобщаването на проекта и писмо до района с приложения
проект.
С писмо изх. № РНИ17-ТК00-137-[8]/8.10.2018 г.
главният архитект на район „Нови Искър“ уведомява НАГ, че са приключили процедурите по
съобщаването на проекта, при което е постъпило
едно възражение. Към писмото са приложени:
ПУП; обявление в ДВ, бр. 69 от 2018 г.; съобщение; констативен протокол; възражение; становище от районната администрация по проекта
и възражението.
Проектът е разгледан от отделите „БДПП – ИМ
и КТ“ и „ПНО“ при НАГ – СО.
Проектът е изпратен до Агенция „Пътна инфраструктура“, като са представени условия, при
които агенцията съгласува същия.
Пр едс т а в ено е с т а нови ще с и з х. № Т У2073/7.07.2014 г. от „Софийска вода“ – АД, съг
ласно което идейният проект се приема.
Към проекта има представено съгласуване
от „ЧЕЗ Разпределение Българи я“ – А Д, от
16.12.2014 г.
Представено е геодезическо заснемане и експертна оценка на трайната дървесна растителност,
заверени по смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
от отдел „БДПП“ при НАГ на 1.10.2018 г.
Проектът и възражението са докладвани в
ОЕСУТ на заседание на 30.10.2018 г. С решение
по т. 1 (допълнителна) на протокол № ЕС-Г-82
проектът е приет и е предложено да се издаде
административен акт за одобряването му след
представянето на положително становище от
РИОСВ – София, на удостоверение по чл. 65, ал. 5
от Наредбата за ССПКККР и след показване на
ограничителна застроителна линия по смисъла
на чл. 26 от Закона за пътищата.
При разглеждането на проекта от ОЕСУТ
възражението, подадено от собственик в ПИ
с идентификатор 00357.5362.710, не е уважено
с мотива, че с проекта са спазени нормите и
изискванията на ЗУТ, ЗУЗСО и Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ, предложеното решение е
максимално икономично осъществимо и целесъобразно, както и че към възражението не са
приложени документи за собственост, скици и
мотивирано предложение за различно устройствено решение.
С писмо изх. № 13378-7116/30.11.2018 г. на
директора на РИОСВ – София, е представено
писмено становище, от което е видно, че не е
необходимо провеждането на процедура по реда
на глава втора от наредбата за ОС.
Представено е удостоверение по смисъла
на чл. 65, ал. 5 от Наредбата за ССПКККР с
изх. № 25-77242/4.04.2019 г.
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Проектът е коригиран по изискването на отдел „БДПП – КТ“, като в част „ПЗ“ е нанесена
ограничителна застроителна линия в съответствие
с нормата на чл. 26 от ЗП.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на ПУП – ИПРЗ и
ИПУР е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно – кметът на район „Нови Искър“ като упражняващ правата на собственост на Столична
община върху поземлен имот с идентификатор
00357.5058.36, и със съгласието на собствениците на имоти с идентификатори 00357.5362.708
и 00357.5362.711, заинтересовани по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ съгласно
приложените документи за собственост, скици
и декларации.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, приложено задание и мотивирано
предложение, разрешено е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересувани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащите подробни устройствени планове
за територията са утвърдени със Заповед № РД50-09-234 от 12.06.1984 г. на главния архитект на
София по отношение на кв. 264 и Заповед № 507
от 14.03.1967 г. по отношение на УПИ – „за озеленяване“, в новосъздадения кв. 264.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2012 г. на
изпълнителен директор на АГКК.
С изработения проект за подробен устройствен план се предвижда изменение на плана за
регулация за УПИ – „за озеленяване“, по плана
на с. Александър Войков от 1967 г., като от него
се отделя нов УПИ І – „за инженерна инфраструктура (КПС, трафопост и озеленяване)“.
Новият УПИ е отреден за имота от актуалната
кадастрална карта и за функция, която не противоречи на предвижданията на зона „Оз1“ по
ОУП на СО/2009 г.
С г орно т о с а сп а з ен и и зиск ва н и я т а н а
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ.
За осигуряването на транспортен достъп до новообразувания общински УПИ І – „за инженерна
инфраструктура (КПС, трафопост и озеленяване)“,
се налага изменение на уличната регулация, а
именно – отпадането на улица по о.т. 1286 – о.т.
1287 – о.т. 1298б – о.т. 1298а – о.т. 1298 – о.т. 1299
и създаването на нова улица по о.т. 1286 –
о.т. 1299ж – о.т. 1299е – о.т. 1299в – о.т. 1299б –
о.т. 1299г – о.т. 1299 и на нова задънена улица по
о.т. 1299в – о.т. 1299д.
ИПУР води до изменение на плана за регулация на УПИ IX-707, УПИ X-708 и УПИ XI-710 от
кв. 264 от плана на м. Гр. Нови Искър, кв. Славовци, район „Нови Искър“. За УПИ XII-709
се предвижда само корекция на границата му
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с УПИ XI-710, предмет на разработката, предвид привеждане на регулационните граници по
имотн и. Не се предвижда преотреждането му
или друго изменение на ПУП за него, тъй като
към настоящото производство няма заявление
от собствениците му в този смисъл.
Създават се нови УПИ ІХ-65 – „за жилищно
строителство“, УПИ X-708 – „за жилищно строи
телство“, УПИ ХІ-710 – „за жилищно строителство“, УПИ XII-709, УПИ ХV-711 – „за жилищно
строителство“, У ПИ Х V І-710 – „за ж илищно
строителство“, от кв. 264, м. Гр. Нови Искър,
кв. Славовци.
За да се осигури лице на всеки нов УПИ към
улична регулация, се предлага провеждането
на нови улици по о.т. 1286 – о.т. 1299ж – о.т.
1299е – о.т. 1299в – о.т. 1299б – о.т. 1299г – о.т.
1299 и по о.т. 1299в – о.т. 1299д, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81,
ал. 4 от ЗУТ.
Основание за одобряване на ПУП – ИПР е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с
ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 във връзка с чл. 108, ал. 2
от ЗУТ.
Видно от плана за застрояване (ПЗ) и приложената към него обяснителна записка в проекта
за нов УПИ I-36 – „за инженерна инфраструктура
(КПС, трафопост и озеленяване)“, кв. 264а, се
предвижда зона за застрояване на инженерна инфраструктура, която е показана с ограничителни
строителни линии.
УПИ – „за озеленяване“, попада в устройствена зона „Оз1“ съгласно т. 16 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, като предвиденото
застрояване и отреждане за УПИ е допустимо в
тази устройствена зона.
Планът за застрояване цели осигуряване на
възможност за застрояване в новообразувани
УПИ ХV-711 – „за жилищно строителство“, и
У ПИ Х V І-710 – „за ж илищно строителство“,
кв. 264, като се предвижда ново свободно като
начин и ниско като характер застрояване на три
етажа с кота корниз до 10 м.
С проекта е предвидено ситуиране на сградите
при спазени изисквания по чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и
чл. 32 от ЗУТ. Предвиденото застрояването е с
жилищно предназначение.
Предвид горното с проекта на план за застроя
ване не се допускат намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Имотите попадат в урбанизирана територия в устройствена зона „Жм“ съгласно т. 4 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, като
предвиденото застрояване и отреждане за УПИ е
допустимо в тази устройствена зона.
Планът за застрояване цели осигуряване на
законосъобразно и целесъобразно застрояване в
съответствие с максимално допустими функции
съгласно предвижданията на ОУП на СО.
Паркирането е осигурено с предвиждане на
места за паркиране в границите на урегулирания
поземлен имот.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 43,
ал. 1 от ЗУТ.
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Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 16.12.2014 г., от „Софийска
вода“ – АД; приложено е становище от директора на РИОСВ – София, съгласно което не е
необходимо провеждането на процедура по глава
втора от наредбата за ОС. Представено е удостоверение по смисъла на чл. 65, ал. 5 от Наредбата
за ССПКККР с изх. № 25-77242/4.04.2019 г. и е
представено геодезическо заснемане и експертна оценка на трайната дървесна растителност,
заверени по смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Предвид факта, че с проекта за изменение
на уличната регулация се предвижда мероприятие на публичната собственост – прокарване на
нови улици по о.т. 1286 – о.т. 1299в – о.т. 1299 и
по о.т. 1299в – о.т. 1299д, при което се отнемат
части от имоти, собственост на физически лица,
то компетентен за одобряване на проекта за
ПУП съгласно чл. 21, ал. 7 от ЗОС е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с ал. 2 и
ал. 2, т. 2 и 6, чл. 81, ал. 4, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 43, ал. 1, чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 108, ал. 5, чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, устройствена зона по т. 16 и 4
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г- 82/30.10.2018 г., доп.
т. 1, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Изменение на п лана за рег улац и я на
УПИ – „за озеленяване“, по плана на с. Александър Войков от 1967 г. за създаване на нов
УПИ I-36 – „за инженерна инфраструктура (КПС,
трафопост и озеленяване)“, от кв. 264а (нов)
по плана на м. Гр. Нови Искър, кв. Славовци,
по имотните граници на ПИ с идентификатор
00357.5058.36 от КККР на гр. Нови Искър; изменение на плана за улична регулация за отпадане
на улица по о.т. 1286 – о.т. 1287 – о.т. 1298б –
1298а – о.т. 1298 – о.т. 1299; изменение на плана за
регулация на УПИ IX-707, УПИ Х-708, УПИ XI710, УПИ XII-709 от кв. 264 на м. Гр. Нови Искър,
кв. Славовци, за създаване на нови УПИ IX65 – „за жилищно строителство“, УПИ Х-708 – „за
жилищно строителство“, XI-710 – „за жилищно
строителство“, УПИ ХІІ-709, УПИ ХV-711 – „за
ж илищно ст роителство“, У ПИ Х V І-710 – „за
жилищно строителство“, от кв. 264, м. Гр. Нови
Искър, кв. Славовци, район „Нови Искър“, и
нова улица по о.т. 1286 – о.т. 1299ж – о.т. 1299е –
о.т. 1299в – о.т. 1299б – о.т. 1299г – о.т. 1299; нова
задънена улица по о.т. 1299в – о.т. 1299д, по зелените и кафявите линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Гр. Нови Искър,
кв. Славовци, кв. 264а, УПИ І-36 – „за инженерна
инфраструктура (КПС, трафопост и озеленяване)“,
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и УПИ ХV-711 – „за жилищно строителство“,
и УПИ ХVІ-710 – „за жилищно строителство“,
кв. 264, съгласно приложения проект с корекциите в зелен цвят, без допускане на намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и/или сгради, включително през
дъно и през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
След влизане в сила на административния
акт в информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столичната
община да се отрази графичната част на ПУП в
одобрения обхват.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.
Председател:
Е. Герджиков
4062
РЕШЕНИЕ № 208
от 18 април 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (НАГ – СО) е постъпило предложение вх. № ТП-07-00-3/1.08.2013 г. от
Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община
(писмо изх. № 2600-8368/5/31.07.2013 г. на СО), в
което се иска изработване на ПУП за трасета на
ВиК мрежи и съоръженията към тях за територии
главно извън урегулираните територии.
ПУП е необходим във връзка с инвестиционните намерения на СО да кандидатства за
финансиране със средства по ОП „Околна среда“
2014 – 2020 г.
За обекта е изготвен идеен проект за „Инженерна инфраст ру кт у ра“ на к в. Гнил яне и
ЛПСОВ – район „Нови Искър“, приет от ЕТИС
при СО с решение по протокол от 25.10.2012 г. и
с предложение за изготвяне на ПУП за терени
извън регулация в необходимия обхват, за главните канализационни колектори и за отвеждащия
към ЛПСОВ.
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Към преписката са приложени мотивирано
предложение за искания ПУП и задание за изработването му по смисъла на чл. 125 от ЗУТ.
Устройствената процедура е разрешена с Решение № 143 по протокол № 58 от 13.03.2014 г.
на Столичния общински съвет.
С писмо вх. № САГ16-ТП00-439-[3]/10.08.2018 г.
в НАГ са внесени проект за изменение на плана
за регулация (ИПР) и парцеларен план (ПП) с
обяснителни записки.
Проектът е разгледан и е съгласуван от отделите в НАГ.
Отдел „БДПП – ВиК“ при НАГ изразява становище, че е необходимо в проекта за парцеларен
план на „ЛПСОВ, ОПС и трафопост“ да се отрази
защитната зона на КПС 5.
С писмо на НАГ изх. № САГ16-ТП00-439-[4]/
20.08.2018 г. проектът е изпратен за съобщаване
по смисъла на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ в район
„Нови Искър“.
Върнат е в НАГ с писмо на главния архитект
на района изх. № РНИ18-ТК00-142-[7]/12.11.2018 г.
Към писмото са приложени: проект за ПУП – ИПР
и ПП; разписен лист; обратни разписки; копия
от писмени съобщения; констативен протокол.
Видно от писмото възражения и предложения по
проекта и процедурата не са постъпили.
Проектът е докладван в ОЕСУТ. Разгледан
е и с решение по т. 17 от протокол № ЕС-Г3/15.01.2019 г. е върнат за отразяване на сервитута
на защитната зона на КПС 5 и за представяне на
надлежно заверена документация по смисъла на
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Служебните предложения към проекта са
изпълнени, като е представена декларация за
липса на висока дървесна растителност, заверена
по смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО от отдел
„БДПП“ при НАГ – СО, и в чертежа на проекта
за парцеларен план е отразена защитната зона
на помпената станция.
Проектът заедно с приложените писмени
доказателства са съгласувани от отделите „Уст ройствено планиране“, „Благоуст ройствени
дейности и публични пространства“ – КТ и ИМ,
и „Геодезически и кадастрални дейности“ при
НАГ – СО.
Проект ът отново е док ладван в ОЕСУ Т,
като с решение по т. 3 от протокол № ЕС-Г22/26.03.2019 г. е приет с предложение да се издаде
административен акт за одобряването му.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проекта за подробен устройствен план е направено от заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от
ЗУТ, а именно – Столична община чрез зам.кмета по ресор „Инвестиции и строителство“
Ирина Савина.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, приложено е задание и мотивирано
предложение, разрешено е изработването на
проект за ПУП – ПП и ИПР от компетентния
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за това орган, внесеният проект е съобщен на
всички заинтересувани лица, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият регулационен план за УПИ I от
кв. 125, предмет на изменението на ПР, е одобрен
със Заповед № РД-50-09-234 от 12.06.1984 г. на
главния архитект на София.
С проекта за изменение на плана за регулация
се предвижда в УПИ І – „за училище, спорт и
озеленяване“, от кв. 125 от плана на м. Гр. Нови
Искър, кв. Гниляне, да се отрази сервитутът на
бъдещия тласкател и главен канализационен колектор I ∅ 1800, който ще отвежда отпадъчните
води от канализационната мрежа на кв. Гниляне до бъдещата ЛПСОВ, намираща се в ПИ с
идентификатор 00357.5295.81. С настоящия проект
се предлага и допълване на функционално предназначение на УПИ I, а именно – „за училище,
спорт, озеленяване и техническа инфраструктура“.
Местоположението и промяната във функцията
на УПИ е показана на чертежа в кафяв цвят съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2001 г.
за ОСУП.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 2 във
връзка с ал. 2 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
С изработения проект за парцеларен план се
предвиждат съоръжения на инженерната инфраструктура за ПИ с идентификатори 00357.5295.81,
0 0357.5295.408, 0 0357.5295.174, 0 0357.5354.946,
00357.5295.74 и 00357.5295.75 от КККР на гр. Нови
Искър, а именно – ЛПСОВ, ПС, трафопост и
тласкатели, предвид което основание за одобряване на ПУП – ПП е чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-3 от 11.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Транспортният достъп до поземлените имоти, предмет на парцеларния план, е осигурен
от действащата с основния ПРЗ на м. Гр. Нови
Искър, кв. Гниляне, улична регулация.
За УПИ I от кв. 125 не се предвижда изменение
по отношение лицето му към улична регулация,
с което също е осигурен транспортният достъп.
По ОУ П на СО т расетата попадат в устройствени зони – „Ссб“ – „Земеделска зона“,
„Тзв“ – „Терени за зелени връзки“, „Тти“ – „Терени
за транспортна инфраструктура“. Прокарването
на техническа инфраструктура е допустимо в тези
устройствени зони съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 44, 34 и 25.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
СРИОСВ.
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Представена е декларация за липса на висока
дървесна растителност, заверена от отдел „БДПП“
при НАГ по смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
на 16.01.2019 г.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Изпълнени са предписанията, дадени от отделите на НАГ – СО, при разрешаване на устройствената процедура.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ органът, компетентен да
одобри проекта за подробен устройствен план, е
Столичният общински съвет.
С оглед обезпечаване цялостното функциониране на обекта в неговата цялост ПП и ИПР се
одобряват с един административен акт поради
взаимната им свързаност и неделимост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във
връзка с ал. 2, чл. 108, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 8, т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, устройствена категория по
т. 25, 34 и 44 от приложението към чл. 3, ал. 2 и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-22/26.03.2019 г., т. 3,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
на УПИ І – „за училище, спорт и озеленяване“,
кв. 125, м. Гр. Нови Искър, кв. Гниляне, за преотреждането му в УПИ І – „за училище, спорт
и техническа инфраструктура“, и определяне на
сервитутна ивица на тласкател и главен канализационен колектор I ∅ 1800 по кафявите и
червените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Проект за парцеларен план – „за ЛПСОВ
(локална пречиствателна станция за отпадни
води), ПС (помпена станция) и трафопост“ в ПИ
с идентификатори 00357.5295.81, 00357.5295.408,
00357.5295.174 и 00357.5354.946 от КККР на гр. Нови
Искър и „за тласкател ∅ 280“ в ПИ с идентификатори 00357.5295.74, 00357.5295.75 и 00357.5295.76
от КККР на гр. Нови Искър по червените линии,
цифри и текст съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община.

4063

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 1103
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Добричкият
общински съвет одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Подземна кабелна линия за електрозахранване на обект
за преработка на мляко и производство на млечни
продукти, кланица, транжорна и предприятие за
месопреработка в ПИ № 019003 от съществуващ
БКТП „6-Овчарово“ в ПИ № 013071 през ПИ
№ 000014 – полски път, ПИ № 000020 – пасище,
ПИ № 000081 – полски път, и ПИ № 013070 – нива,
в землището на с. Овчарово, община Добричка“.

4076

Председател:
Пл. Станчев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1031
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 44
от 2013 г.) и своe Решение № 863 от 26.09.2017 г.
Общинск и ят съвет – г р. Казанлък, реши да
се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.505.151 с площ 1303 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: ул. Рахил
Душанова, Казанлък; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс;
съседи: 35167.505.153, 35167.505.166, 35167.505.154,
35167.505.145, 35167.505.1815, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 33 900 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък, срещу квитанция
за платена цена за тръжната документация в
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в
касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG 07
SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44
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70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4081

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1033
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 44
от 2013 г.) и своe Решение № 522 от 27.07.2017 г.
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на поземлен имот с идентификатор 83106.501.980
с обща площ 1243 кв. м по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед № РД-18-94 от 29.12.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, адрес: ул. Ген.
Мирски, с. Шейново, община Казанлък; трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м); при съседи: 83106.501.1229, 83106.501.981,
83106.501.1228, 83106.501.979, при следните условия:

ВЕСТНИК
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1. Начална тръжна цена – 10 030 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 12 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В сл у чай на липса на кан ди дат и на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4082

Председател:
Н. Златанов

БРОЙ 44
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РЕШЕНИЕ № 1034
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44
от 2013 г.) и своe Решение № 1426 от 24.09.2015 г.
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши да се
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, както следва:
І. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868
с обща площ 852 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес: ул. Изгрев
№ 57, кв. 658, гр. Казанлък; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг производствен, складов
обект, при съседи: 35167.505.8869, 35167.505.8862,
35167.505.8867, 35167.505.9119.
І І. Поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
35167.505.8862 с обща площ 1111 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, адрес: ул. „Изгрев“ № 61, кв. 658, гр. Казанлък; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
производствен, складов обект, ведно с построените върху него сгради: сграда с идентификатор
35167.505.8862.1, на един етаж, със застроена площ
455 кв. м, с предназначение „Промишлена сграда“, и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2,
на един етаж, със застроена площ 154 кв. м, с
предназначение „Промишлена сграда“, при съседи: 35167.505.7864, 35167.505.7877, 35167.505.8867,
35167.505.8868, 35167.505.8869, 35167.505.8863, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена:
№

Обект

Пазарна
оценка, лв.
без ДДС

І.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

21 000

ІІ.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8862

59 155,30

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове до
дена на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция
за платена цена за тръжната документация в
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размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в
касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG 07
SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44
70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в стая 29 на Община Казанлък с начални
часове, както следва:
Час на
търга

№

Обект

І.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8868

9,00

ІІ.

Поземлен имот с идентификатор
35167.505.8862

11,00

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.

4083

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1035
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44
от 2013 г.) и своe Решение № 520 от 27.07.2017 г.
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Общинският съвет – гр. Казанлък, реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба
на поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085
с площ 2585 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния
директор на АГКК, изм. със заповед № 18-5604
от 13.07.2016 г. на началника на СГКК – Стара
Загора, адрес: Казанлък; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608,
35167.501.9081, 35167.501.9084, при следните условия:
1. Начална тръжна цена 69 800 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция
за платена цена за тръжната документация в
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в
касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG 07
SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44
70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
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8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 15 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4084

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1036
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп.,
ДВ, бр. 44 от 2013 г.) и своe Решение № 174 от
9.04.2012 г. Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6 с площ
430 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: Казанлък, ул. Никола Петков
№ 37А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.76, и представлява дискотека, която включва: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене; брой нива
на обекта: 1, съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под
обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена 180 100 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция
за платена цена за тръжната документация в
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в
касата в ЦИУ при Община Казанлък или по
банков път, преведена по следната сметка: BG 07
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SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44
70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4085

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1037
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите (приета с
ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44
от 2013 г.) и своe Решение № 864 от 26.09.2018 г.
Общинск и ят съвет – г р. Казанлък, реши да
се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на поземлен имот с идентификатор
27499.501.3179 с площ 600 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-97 от 2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес: ул. Бузлуджански конгрес, кв. 53Б, с. Енина; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект,
ведно със сграда с идентификатор 27499.501.3179.1
със застроена площ 189 кв. м, брой етажи: 1,
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предназначение: сграда за търговия, конструкция:
масивна, при съседи: 27499.501.3112, 27499.501.3106,
27499.501.3103, при следните условия:
1. Начална тръжна цена 54 550 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация –
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек ларация по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
4086
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РЕШЕНИЕ № 1041
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във
връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, открива
процедура за приватизация и определя метод за
извършване на приватизацията – публичен търг
с явно наддаване, на общински нежилищен имот:
поземлен имот с идентификатор 35167.501.359
с площ 1272 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 2015 г. на изпълнителния директор
на АГКК, адрес: ул. Стара планина, Казанлък;
трайно предназначение на територият а: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот
за жилищни нужди, при съседи: 35167.501.309,
35167.501.293, 35167.501.358; по подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 876 от 2009 г.
на кмета, представлява урегулиран поземлен имот
(УПИ) III – „За спорт и ОДО“, кв. 3 на гр. Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи
паропроводи.
Председател:
Н. Златанов

4087

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1138
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Русе, представляващ нежилищен имот с
площ 70,82 кв. м, заедно с 2,155 % идеални части
от общите части на сградата с адрес: Русе, ж.к.
Дружба 2, бул. Гоце Делчев № 22, бл. 5, вх. 1,
ет. -1, предмет на АОС № 8581/14.05.2018 г. Самостоятелният обект се намира в сграда № 5,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.4.2570.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 32 500 лв.;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
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Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 – „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
9. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
10. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

4075

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 474
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
за улица с ос.т. 48-52-57-60-58-55-41 по плана на
с. Златолист – Белог у шка, община К ирково,
област Кърджали.
С изменението на плана се заличават: отсечка
от посочената улица с ос.т. 55-41; пешеходна алея
между ос.т. 55-41 и 41-39; намалява се ширината
на уличната регулация от 9 м, новообразуваната
улица с ос.т. 45-48а-52а-52в-57а-60а-60-60в-58а58в-55а-55в-55с става с ширина 6 м; в края на
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новообразуваната улица при ос.т. 55с е предвидено
уширение – обръщало.
Изменението на уличната регулация води до
изменение на плана за регулация за квартали
15 и 17, като площите от намалената ширина на
улицата се придават към урегулирани поземлени
имоти І-30, V-38, VІ-37, 56, Х-41, ХІ-31 и ПИ пл.сн.
№ 36 от кв. 15 и УПИ VІІ-54, VІІІ-54 и ПИ пл.сн.
№ 197 от кв. 17 по плана на с. Златолист – Белогушка, община Кирково, област Кърджали.
Регулационните линии на УПИ към новообразуваната улица се изместват по новообразуваната
улична регулация.
Номерата на засегнатите урегулирани поземлени имоти (УПИ) от кв. 15 и 17 по плана на
с. Златолист – Белогушка се запазват.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица пред съответния административен съд по местонахождението на
недвижимия имот чрез кмета на община Кирково.

4077

Председател:
С. Рамадан

ОБЩИНА С. МИРКОВО,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 534
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Мирково, реши:
1. Одобрява окончателен проект за общ устройствен план на община Мирково ведно с
правилата и нормативите за неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Мирково да
предоставя ежегодно доклад за изпълнението
на общия устройствен план в неговия обхват и
предложения за измененията му, ако такива се
налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

3991

Председател:
П. Данкин

ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 54
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2,
т. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – с. Никола Козлево, одобрява
попълнения и оцифрен кадастрален план на
с. Църквица, община Никола Козлево, област
Шумен.

4016

Председател:
Ф. Сали
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35. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-51 от 23.05.2019 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 12 броя подобекта, при условията на
чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4129
38. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС52 от 23.05.2019 г. за обект: Аварийни ремонтновъзстановителни дейности на виадукт „Потоп“
при км 19+260 на Автомагистрала „Хемус“, при
условията на чл. 60 от АПК. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4130
2. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000380/27.05.2019 г. възлага
на „Лесстрой 76“ – ЕООД, ЕИК 200936122, адрес
за кореспонденция: Ихтиман, ул. Свети Климент
Охридски № 2, представлявано от Юлиян Костадинов Попов, следните недвижими имоти: поземлен
имот, намиращ се в с. Борика, община Ихтиман,
Софийска област, представляващ дворно място с
площ 528 кв. м, съставляващ УПИ V-118 в кв. 7
по регулационния план на селото, утвърден със
Заповед № АБ-01 от 1985 г. на кмета на община
Ихтиман; граници на имота по скица: улица,
УПИ IV-118, УПИ IX-118 и УПИ ІІІ-117; поземлен
имот, намиращ се в с. Борика, община Ихтиман,
Софийска област, представляващ дворно място с
площ 533 кв. м, съставляващ УПИ IX-118 в кв. 7
по регулационния план на селото, утвърден със
Заповед № АБ-01 от 1985 г. на кмета на община
Ихтиман, ведно с построените в имота паянтова
жилищна сграда и паянтова стопанска сграда с
навес, които са полуразрушени и неизползваеми;
граници на имота по скица: улица, УПИ IV-118,
УПИ V-118 и УПИ ІІІ-117.
4058
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82. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000378/27.05.2019 г. възлага на „КО и КО 2011“ – ООД, ЕИК 200375205,
адрес за кореспонденция: ул. Иван Неделчев
№ 6, гр. Бяла черква, представлявано от Донка
Любомирова Илчева, следния недвижим имот:
сграда, представляваща професионално-учебен
център с лаборатория, състоящ се от два корпуса:
едноетажен и двуетажен; сградата е със сглобяема,
скелетна и рамова стоманобетонна конструкция,
РЗП 1432 кв. м; разположена е върху терен извън
регулация, намиращ се в област Велико Търново,
община Павликени, гр. Бяла черква, ул. Росица
№ 1, с граници: юг – птичарник и стара карие
ра, запад – мелнична вода, север – мера, и изток – р. Росица и мера.
4059
4. – Нов български университет – София, обявява следните конкурси за прием 2019/2020 г. на
редовни докторанти със стипендия: 3.9. Туризъм
(ДП „Туризъм“), тема: „Иновативни маркетингови
подходи за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Черноморския регион“ („Innovative
Marketing Approaches to Increase the Competitiveness
of tourism in the Black Sea region“) – едно място;
3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“),
тема: „Отговорност на държавата за вреди“ – едно
място; 4.6. Информатика и компютърни науки (ДП
„Информатика“), тема: „Изследване на методи и
средства за интегриране на панорамни изображения и среди за виртуална реалност (Research
on methods and tools for integration of panoramic
images and virtual reality environments)“ – едно
място. Необходими документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна
докторантура със стипендия по определената
тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
идеен проект по обявената тема за дисертация;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърски факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 103.
4073
5. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти с такса: 3.7. Администрация и управление (ДП „Бизнес администрация“), тема:
„Дигита лна т рансформаци я на ли дерството
(Digital Transformation of Leadership)“ – едно място;
3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – три
места; 3.1. Социология, антропология и науки за
културата (ДП „Антропология“) – едно място;
3.6. Право (ДП „Гражданско и семейно право“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Граждански
процес“) – едно място; 8.1. Теория на изкуствата
(ДП „Изк уствознание и визуа лни изследвания“) – две места; 8.2. Изобразително изкуство
(ДП „Визуално-пластични изкуства“) – три места;
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8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – три места. Необходими документи: молба
до ректора на НБУ за допускане до конкурса за
редовна докторантура с такса, автобиография;
диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“; идеен проект за
дисертация; списък с публикации по темата на
дисертацията (ако има такива). Приемната процедура включва кандидатдокторантски изпити
по специалността (писмен и устен); изпит по
чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите
се подават до 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърски
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618
София. За повече информация: тел. 02/8110 103.
4074
1. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурси за следните академични длъжности: професор в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Почвознание“ – един; доцент в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Института за
гората – БАН, бул. Св. Климент Охридски № 132.
4089
1. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна
специа лност „Селек ци я и семепроизводство
на културните растения“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки – ИТТИ – с. Марково, тел.: 032 672 364; документи в ЦА на ССА. тел.: 02 812 7560.
4060
2. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство
по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – ИТТИ – с. Марково. тел.: 032 672 364;
документи – в ЦА на ССА, тел. 02 812 7560.
4061
709. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Разширение на газопреносната инфраструктура
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“, етап: „Линейна част“, част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на
територията на с. Брестак, община Вълчи дол,
област Варна. Проектът е изложен в сградата на
Община Вълчи дол, стая № 203. На основание
чл. 128, ал. 5 и чл. 156а от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
на подробен устройствен план до общинската
администрация.
4295
15. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна
линия 1 kV от сектор „Разпределително поле“
в съществуващо електромерно табло (монтирано пред ПИ 55155.19.257), извод „Б“ на БКТП
„Арион“, до ново електромерно табло пред ПИ с
идентификатор 55155.19.192, местност Азмъка, землище гр. Пазарджик. Новопроектираното трасе
на кабелна линия 1 kV започва от съществуващо
електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 55155.19.370 – НТП за селскостопански,
горски и ведомствен път, пресича ПИ с идентификатор 55155.19.369 – отводнителен канал, навлиза в ПИ с идентификатор 55155.19.354 – НТП
за селскостопански, горски и ведомствен път,
до достигане на ново електромерно табло пред
ПИ с идентификатор 55155.19.192, който следва
да бъде захранен, местност Азмъка, землище
гр. Пазарджик, съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Дължината на проектното трасе е 187,55 м.
Засегната площ е 0,363 дка – общинска собственост, и 0,012 дка – държавна собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3946
18. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване
на с. Синитово и Варов завод в землището на
с. Огняново, община Пазарджик. Проектното
трасе започва от съществуващ кранов възел на
разпределителен газопровод за Пазарджик, намиращ се северозападно от АГРС „Пазарджик“
в землището на с. Синитово. След 10 м в посока
изток се разполага площадка за съоръжение
ГРП в общинско пасище. От площадката на
ГРП трасето продължава в източна посока, като
пресича ПИ 66559.6.161 с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, след 70 м чупи на
юг и върви около 30 м през общинско пасище,
чупи на северозапад и навлиза в път с идентификатор 66559.6.154, пресича имоти 66559.6.163 с
НТП – за селскостопански, горски и ведомствен
път, 66559.6.143 и 66559.6.142, и двата с НТП – за
местен път. Установява се в ПИ 66559.4.60 с
НТП – за селскостопански, горски и ведомствен
път, и върви в него около 1150 м. В района на
кръстовище на общински пътища PAZ1325 и
PAZ1135 започва разпределителен газопровод за
с. Синитово, който върви в продължение на 744 м
до регулацията на с. Синитово. Разпределителният газопровод за Варов завод „Огняново – К“
продължава на юг, като пресича напоителен
канал, жп линия Пазарджик – Пловдив, пасище,
отводнителен канал, селскостопански път, след
това чупи на югоизток и се установява в ПИ
66559.100.12 с НТП – за селскостопански, горски
и ведомствен път. Продължава на изток, като
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пресича общински имоти с НТП – пасище, местен
път и отводнителен канал, и се установява в ПИ
66559.21.129 с НТП – за селскостопански, горски и
ведомствен път. След достигането на кръстовище
на общински път PAZ1325 и местен път чупи на
югоизток, пресича общински имоти – отводнителен канал, местен път, пасище, като заобикаля
южно подлез под общинския път. Насочва се
на север в ПИ 66559.20.90 с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, след което
чупи на изток и се установява в ПИ 66559.20.91 с
НТП – за селскостопански, горски и ведомствен
път, пресича канал и селскостопански път и пак
продължава на изток в ПИ 66559.19.55 с НТП – за
селскостопански, горски и ведомствен път. След
няколко метра се установява в ПИ 66559.15.108 – с
НТП за селскостопански, горски и ведомствен
път, чупи на юг, след това чупи на изток и
върви по селскостопански път до достигане на
землищна граница Синитово – Огняново. Разпределителният газопровод продължава на изток
в землището на с. Огняново в ПИ 53335.142.22 с
НТП – за селскостопански, горски и ведомствен
път, след 260 м чупи на север, върви 220 м, чупи
на изток и след няколко метра чупи на югоизток,
като се установява в ПИ 53335.142.33 с НТП – за
селскостопански, горски и ведомствен път, пресича пасище и се установява в ПИ 53335.145.17 с
НТП – за селскостопански, горски и ведомствен
път, до достигането на площадка за съоръжение
ГРИП – Варов завод „Огняново – К“. Дължината
на трасето на разпределителния газопровод е
8140 м, засегнатата площ е 17,745 дка – общинска
публична и държавна собственост. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
4048
1. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Шевърляк в землището на
гр. Перник, община Перник, приет с протокол
№ 1-17 от 22.04.2019 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за имот с пл. № 55871.250.41. 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
проекта и придружаващата го документация до
кмета на Община Перник. За справки – ет. 12,
стая 15.
3947
17. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе на обект: „Изместване на ВЕЛ
20 kV „Оранжерии“ – отклонение за ТП Кулата – 3
в поземлени имоти с идентификатори 40539.91.4 и
40539.22.69 по КККР“, местност Кавако, землище
с. Кулата, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат подземно през
поземлени имоти с идентификатори 40539.22.69,
40539.22.224, 40539.22.140 по КККР на неурбанизирана територия от землище с. Кулата, 40539.91.5
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(стар номер 91.4, 91.3), 40539.889.9902 от урбанизираната територия на с. Кулата и 40539.95.1 по
КККР на БДЖ „Дупница“, подробно описани
в приложен регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, неразделна част към плана.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4024
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража в землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на трасе на кабелно
отклонение и водопроводно отклонение за ПИ
56722.701.3242, намиращ се в местността Стража в
землището на гр. Плевен. Проектът се намира в
стая № 98 на общината и може да бъде прегледан
в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до информационния център
при Община Плевен, зала „Катя Попова“.
4031
4. – Община Разград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 702 от
30.04.2019 г. на Общинския съвет – Разград, е
одобрен подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизирана
територия – трасе за прокарване на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения на
„Нетуоркс България“ – ЕООД, Русе, на територията на община Разград (в землищата на
с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево). Трасето е с обща дължина 15 900 м и минава през
17 имота, в т.ч. 16 общинска собственост – 15
имота, представляващи полски пътища, и през
1 имот, представляващ пасище, мера, и през 1
имот – държавна собственост, представляващ
път – III клас. Одобреният подробен устройствен
план е изложен в стая 202 на Община Разград
и съгласно чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от
датата на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по одобрения подробен
устройствен план до кмета на община Разград.
3911
32. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и план за улична регулация
на кв. 23, кв. 24, кв. 25а, кв. 26, кв. 27 и кв. 28
по плана на гр. Симитли, улица от о.т. 69 до
о.т. 70, улица за хлебозавода от о.т. 69, улица
в кв. 25 от о.т. 68 до пресичането є с път I-1
(Е 79), улица Предел от о.т. 504 до о.т. 500, както
и за обособяване на новопроектираното трасе
на АМ „Струма“ Лот 3.1, включително пътен
възел и пътни връзки с път II-19 и план-схеми
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на засегнатите инженерни мрежи. Проектът е на
разположение в Техническия отдел в сградата на
ОбА – Симитли. Съгласно 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 Община Симитли.
3950
17. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане за трасе на eл. кабел 1 kV от ТП „Хотела“, извод СН „Лифта“, ПС „Комуна“, намиращ
се в ПИ 67338.303.248, до съществуващ КРШ-1,
намиращ се в ПИ 67338.303.1075 и преминаващ
през ПИ 67338.303.248 с НТП „производство на
електроенергия“, ПИ 67338.303.1075 с НТП „широколистна гора“ и през съществуваща РVС тръба
в ПИ 67338.303.76 – територия на транспорта,
всички държавна собственост, местност Карандила, землище гр. Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4098
64. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застроя
ване за частично изменение на застроителния и
регулационен план в строителен кв. 313. Квартал
313 се разделя на два нови квартала – 313 и 425,
променя се трасето на улица с ОТ 561-920-921,
гр. Троян, община Троян. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до
12 ч. всеки работен ден.
3913
215. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
план за застрояване за ЧИ на ЗРП на кв. Божковци,
Трявна, касаещ УПИ I – за стопански дейности,
УПИ ІІ-1987, УПИ ІІІ-1988, УПИ IV-1989 и УПИ
IX-2291 от кв. 4, улица с о.т. 6 – о.т. 17 и УПИ
II – за кметство и трафопост, от кв. 3. Проектът
е изложен за разглеждане в стая № 207, ет. 2 в
сградата на Община Трявна. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4030
419. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе и сервитут на тласкател от
КПС ,,Лозенец“ в ПИ 44094.502.258 по КККР на
с. Лозенец до ПСОВ ,,Лозенец“ в ПИ 44094.12.6
по КККР на с. Лозенец. Проектът се съхранява
в дирекция „Устройство на територията“ и може
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да бъде предоставен за разглеждане по всяко
време на работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
3969
420. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе и сервитут на водопровод в участъка от
напорен водоем с обем 700 m 3 до кв. Василико
и южната част на града – кв. Белият бряг, в
гр. Царево, област Бургас. Проектът се съхранява
в дирекция „Устройство на територията“ и може
да бъде предоставен за разглеждане по всяко
време на работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
3970
421. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе и сервитут на водопровод в участъка от
напорен водоем Царево до разпределителната
мрежа на гр. Царево, област Бургас. Проектът се
съхранява в дирекция „Устройство на територия
та“ и може да бъде предоставен за разглеждане
по всяко време на работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ недоволните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
3971
422. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за изграждане на трасе за външно кабелно ел.
захранване за обект на ,,Мобилтел“ – ЕАД – ,,Базова станция № BGS0315.A000 Навигация нова“,
в ПИ 10094.502.37 в землището на с. Варвара,
община Царево. Проектът се съхранява в дирекция „Устройство на територията“ и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ недоволните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
3972
235. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект: „Външен водопровод от
ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, намиращ се на
територията на община Ямбол и община „Тунджа“,
преминаващ през поземлени имоти 35028.8.70,
35028.9.101, 35028.9.137, 35028.9.193, 35028.21.234,
35028.22.165, 35028.31.242, 35028.31.243, 35028.31.244,
35028.40.28, 35028.8.71, 35028.8.72, 35028.9.119,
35028.9.197, 35028.12.75, 35028.11.664 и 35028.12.61
по КККР в землището на с. Кабиле, община
„Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
4078
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите
на чл. 7, 8, чл. 10, ал. 2 и 3, чл. 11, т. 5, чл. 14,
т. 4, чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 32 от Наредбата за
търговската дейност на територията на община
Банско, приета с Решение № 307 по протокол
№ 18 от 28.12.2016 г., изменена и допълнена с
Решение № 567 по протокол № 30 от 28.11.2017 г.,
е образувано адм. дело № 429/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.07.2019 г. от 10,30 ч.
4070
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на Васил Чекански и Мирослав
Каназирев – прокурори при Районната прокуратура – Разлог, и по оспорване на областния
управител на област с административен център
Благоевград на Решение № 934 по протокол № 48
от 28.02.2019 г., потвърдено с Решение № 947 по
протокол № 49 от 28.03.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, с искане оспореното решение
да бъде прогласено за нищожно, алтернативно
отменено като незаконосъобразно, е образувано
адм. дело № 367/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.07.2019 г. от 10,30 ч.
4108
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районната прокуратура – Карнобат,
против чл. 56, ал. 1 и 2, чл. 57, ал. 1 и 2 и чл. 58,
ал. 1 – 3 от Наредбата за местните данъци на
територията на община Карнобат, приета от
Общинския съвет – гр. Карнобат, с Решение
№ 31.1 от 29.02.2008 г., изм. с Решение № 450.1. от
31.01.2011 г., изм. с Решение № 44.1 от 31.01.2012 г.,
изм. с Решение № 308.1 от 20.12.2013 г., изм. с
Решение № 416.1 от 24.07.2014 г., изм. с Решение
№ 182 от 30.09.2016 г., изм. с Решение № 450 от
30.01.2019 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1040/2019 г. 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.
4118
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, с който се
оспорва чл. 7 от Наредбата за поддържане и
опазване на обществения ред в община Поморие, приета с Решение № 1022 от Общинския
с ъве т – г р. Поморие, по п ро т окол № 47 о т
5.02.2019 г. По подадения протест е образувано адм. дело № 1056/2019 г. Всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
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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. Делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 11.07.2019 г.
от 11 ч.
4143
Административният съд – Варна, шестнадесети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Районната прокуратура – Провадия, срещу § 8 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 14
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Провадия. По протеста
е образувано адм. д. № 1178/2019 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХVІ състав. Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
4.07.2019 г. от 9 ч. Съгласно чл. 182, 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.
4067
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава за направено оспорване по протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – Варна, на
основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185, ал. 2
и чл. 149, ал. 5 от АПК срещу чл. 40, ал. 4 от
Наредбата на Общинския съвет – гр. Аксаково,
за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със
земеделски земи от общинския поземлен фонд на
Община Аксаково, по което е образувано адм. д.
№ 1119/2019 г. по описа на Административния
съд – Варна, V състав.
4139
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава,
че е постъпил протест от зам. окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Велико
Търново, с искане за отмяна на Наредбата за
у правлението, стопанисването и ползването
на горски терени – общинска собственост на
Община Лясковец, приета с Решение № 196 от
27.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец.
Образувано е адм. д. № 280/2019 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 5.07.2019 г. от 9,30 ч.
4092
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест на заместник окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против разпоредбите на Наредбата за
изграждане, поддържане и опазване на зелената
система на община Велико Търново, приета с
Решение № 388 от 13.11.2008 г. на Общинския
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съвет – гр. Велико Търново. С протеста се иска
отмяната на цялата наредба, като алтернативно
се иска отмяната на разпоредбите на чл. 15, ал. 1
досежно израза „които заемат до 25 % от имотите с площ до 5000 кв. м и 10 % от имотите с
площ над 5000 кв. м“, чл. 17, ал. 1 и чл. 50, ал. 3
досежно израза „…или упълномощено от него
лице…“. Образувано е адм. дело № 303/2019 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Заинтересованите страни могат да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна в производството на основание
чл. 189, ал. 2 от АПК до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 5.07.2019 г. от 9,30 ч.
4136
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите на Наредбата за управление на горските
територии, собственост на Община Елена, приета
с Решение № 33 по протокол № 3 от 4.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Елена. С протеста
се иска отмяната на разпоредбите на чл. 47,
ал. 2 и чл. 90, ал. 4 от наредбата. Образувано
е адм. дело № 306/2019 г. на по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна в
производството на основание чл. 189, ал. 2 от
АПК до първото съдебно заседание. Делото е
насрочено за 12.07.2019 г. от 9,30 ч.
4137
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 45, ал. 1 и чл. 46, ал. 6 в частта
относно „…събиране, транспортиране…“, както
и чл. 56, ал. 2 и 3, чл. 81, 82 и 84 от Наредбата
за управление на отпадъците, поддържане и
опазване на чистотата на територията на община
Враца, по който е образувано адм.д. № 368/2019 г.
по описа на Административния съд – Враца,
насрочено за 16.07.2019 г. от 10,30 ч.
4066
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с което
са протестирани разпоредбите на чл. 9, ал. 2 и
чл. 60, т. 1 във връзка с чл. 9, ал. 1 от Наредба
№ 1 за обществения ред в община Криводол,
по което е образувано адм. д. № 367/2019 г. по
описа на Административния съд – Враца, насрочено за 9.07.2019 г. от 10,30 ч.
4141
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил
протест на Станка Димитрова – прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик, против
разпоредбите на чл. 15, ал. 2, т. 1 и т. 3, букви
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„е“ и „ж“ и чл. 31, ал. 6 от Наредбата за реда
за управление на горските територии на Община Панагюрище, приета с Решение № 362 от
20.06.2013 г. на Общинския съвет – гр. Панагюрище. По оспорването е образувано адм. д.
№ 566/2019 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з. на
19.06.2019 г. – 9,45 ч.
4135
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 2, ал. 1 в частта относно „….и разрешение
за разкопаване…“, ал. 2, 3 и 4, чл. 3, ал. 3 и 4,
чл. 4, ал. 2, пр. 3, чл. 10, ал. 1 в частта относно
„…и разрешение за разкопаване…“, ал. 3 и 4 от
Наредба № 17 за реда и условията за разкопаване
на елементите от техническата инфраструктура
на община Левски, приета с Решение № 178 от
29.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Левски,
по който е образувано адм. д. № 479 по описа
на Административния съд – Плевен, за 2019 г.
4093
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 7,
ал. 3, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 41, ал. 3
от Наредбата за реда и условията за установяване
на жилищни нужди за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен
фонд на Община Долна Митрополия, приета с
Решение № 246 от 30.03.2005 г. по протокол № 17
от 30.03.2005 г. на Общинския съвет – гр. Дол
на Митрополия, изменена с Решение № 151 от
31.05.2012 г. на ОбС – гр. Долна Митрополия,
по който е образувано адм. д. № 484 по описа
на Административния съд – Плевен, за 2019 г.
4094
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е подаден протест от
прокурор в Окръжната прокуратура – Плевен,
срещу чл. 19 и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1
за поддържане и опазване на обществения ред
и хигиена на община Искър, приета с Решение
№ 33 от 6.09.1996 г., изм. с Решение № 454 от
31.08.2006 г. на Общинския съвет – гр. Искър,
тъй като са приети в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е
образувано адм. д. № 556 по описа за 2019 г. на
Административния съд – Плевен.
4140
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П л о вд и в , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от А ПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1410 по описа за 2019 г. на Административния съд – Пловдив, ХХVІІІ състав, по протест
на Окръжната прокуратура – Пловдив, против
чл. 28, ал. 2, чл. 39, ал. 1, 2 и 3, чл. 40, ал. 3,
т. 1, чл. 44, ал. 2, т. 1 и 4, чл. 60, ал. 7 от Наредба № 17 за реда за управление на горските
територии – собственост на Община Садово.
4065
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 228/2019 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник на
Община Доспат, приета с Решение № 336 по
протокол № 24 от 27.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, в нейната цялост, насрочено
за 19.06.2019 г. от 13,50 ч.
4138
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 6, ал. 4,
пр. 2 от Наредбата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на
Община Антоново, приета с Решение № 47 по
протокол № 7 от 29.03.2012 г. на ОбС – гр. Антоново, изменена и допълнена с Решение № 115 по
протокол № 13 от 13.09.2012 г. и Решение № 157
по протокол № 19 от 21.12.2012 г. По протеста
е образувано адм.д. № 95/2019 г. по описа на
А дминистративния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.06.2019 г. от 10,30 ч.
4064
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
„Рейсър ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Кремиковци, представлявано от Юрий Сидоров, против чл. 26
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Търговище, приета с
Решение № 5 по протокол № 22 от 28.03.2013 г.
По жалбата е образувано адм. д. № 109/2019 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: жалбоподател „Рейсър ауто“ – ЕООД,
и ответник Общинският съвет – гр. Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.06.2019 г. от 10,30 ч.
4096
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите
на чл. 5, т. 3 и 3а, чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения
ред, имуществото, чистотата и околната среда
на тери тори я та на общ ина „Ту н д жа“ – Ямбол, приета с решение по протокол № 11 от
30.07.2004 г., последно изменена и допълнена с
Решение № 658 от 31.07.2018 г. по протокол № 40
от 31.07.2018 г., по което е образувано адм. д.
№ 193/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 4.07.2019 г. от 9,30 ч.
4095
Варненският районен съд, XLIX състав, призовава Ларс Магнус Мартинсен, гражданин на
Норвегия, роден на 28.03.1988 г., с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 4.06.2019 г. от 10 ч. и
резервни дати: 9.07.2019 г. от 10 ч. и 17.09.2019 г.
от 10 ч., като ответник по гр. д. № 9312/2018 г.
по описа на Варненския районен съд, XLIX със-
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тав, заведено от Андриана Красимирова Баева
с правно основание на иска чл. 127 и 132 от
СК и чл. 323 от ГПК и пр. Ответникът следва
да се яви в PC – Варна, в канцеларията на деловодството на 49-и състав в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея, по чл. 131 от ГПК.
При неявяване книжата ще се смятат редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4133
Районният съд – гр. Елена, уведомява Айше
Османова Чибукова, с неизвестен адрес, че срещу нея е заведено гр. д. № 47/2019 г. по описа
на Районния съд – гр. Елена, от ищец Осман
Мустафов Османов от с. Бойковци, община
Елена, срещу Айше Османова Чибукова, Зийнеб
Османова Чибукова от с. Бойковци, община
Елена, Сали Османов Османов от с. Бойков
ци. община Елена, и Фатме Османова Баллъ
от с. Бойковци, община Елена – ответници, с
предмет – иск за делба на недвижими имоти.
В деловодството на съда на адрес: гр. Елена,
ул. Йеромонах Йосиф Брадати № 2, се намират
исковата молба и приложенията ведно с молба
с приложения, молба с приложение и разпореждане от 23.05.2019 г. и съобщение, които
може да получи в деловодството на Районния
съд – гр. Елена, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
При неявяване на ответницата Айше Османова
Чибукова или упълномощено от нея лице в съда
в указания двуседмичен срок, за да получи препис от исковата молба и приложенията, съдът
ще є назначи особен представител и делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4134
Казанлъшкият районен съд призовава Дамег ул Абд ул лаевна Сарсенбаева, родена на
22.12.1962 г., без адресна регистрация в страната
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в
съда в открито съдебно заседание, насрочено
на 15.07.2019 г. в 8,45 ч., в зала № 2 на втория
етаж, като ответница по гр.д. № 1029/2019 г.,
заведено от Иван Русев Карастоянов – чл. 49
СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4068
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 1 състав, призовава Едис Планич, роден
на 1.01.1991 г., гражданин на Република Сърбия,
с последен адрес: гр. Прийеполе, да се яви в
съда в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
като ответник по гр. д. № 203/2019 г., заведено
от Борислава Кирилова Борисова, за връчване
на искова молба и приложения към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК (иск за развод
по чл. 49 от СК). При неявяване на ответника
или упълномощено от него лице в указания срок
съдът ще му назначи особен представител и делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4097
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 76
ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело
№ 1900/2018 г. по описа на съда по постъпила
на 17.12.2018 г. искова молба на Комисията за
отнемане на незаконно придобитото имущество
с правно основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 111 448,93 лв.:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Росен Пеев Стамов:
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ БМ В “, м о д е л
„520Д“, с pег. № А 6996 КН, цвят светлосив
ме та л и к , № W BA N X11050CX86816 на рама,
№ 204D483036516 на двигател, дата на първа
регистрация 26.04.2007 г., придобит на 7.06.2011 г.
с договор за покупко-продажба на МПС.
Пазарна стойност към настоящия момент –
12 200 лв.
– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, е pег. № А 1558 KB, цвят черен
металик, № W V WZZZ3BZXP473565 на рама,
№ AFN854761 на двигател, дата на първа регистрация 29.03.1999 г., придобит на 8.09.2011 г. с
договор за покупко-продажба на МПС.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 2500 лв.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ БМ В “, м о д е л
„530Д“, с pег. № СА 3332 РХ , ц вя т чер ен,
№ WBANC71090B649852 на рама, № 306D241105696
на двигател, дата на първа регист раци я
2.12.2005 г., придобит на 22.02.2013 г. с договор
за покупко-продажба на МПС.
Пазарна стойност към настоящ момент –
12 500 лв.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ БМ В “, м о д е л
„520Д“, с pег. № СА 5558 НМ, цвят сив мет а л и к , № W B A N X 110 8 0 C X 8 9 3 6 8 н а р а м а ,
№ 204D480736594 на двигател, дата на първа регистрация 10.01.2008 г., придобит на 14.12.2010 г.,
с договор за покупко-продажба на МПС.
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 200 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„МЛ 280 ЦДИ 4 МАТИК“, с pег. № СА 3535
MB, цвят черен, № WDC1641201A299479 на рама,
без номер на двигател, дата на първа регистрация 27.11.2007 г., придобит на 26.08.2011 г.
с договор и споразумение с „Пиреос лизинг
България“ – ЕАД.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 16 600 лв.
– Джет „Хонда“, модел ARX150, с pег. № А
0 4 4 0, с фабр. № H PSF 03 0 0D8 0 8 , конс т ру кция – стъклопласт, двигател „Хонда“ – бензин с
фабр. № SW0SE000046, придобит на 10.02.2012 г.
Пазарна стойност к ъм настоящи я момент – 5200 лв.
– С у мат а в ра змер 3515,93 л в., п р едс т авл яваща вноск и на каса и преобразу ваната
по сметката су ма чрез т рансфер от сметка
№ BG79BPB179374069026301 по разплащателна
сметка № BG52BPBI79374069026302 в левове в
„Юробанк България“ – АД.
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– Сумата в размер 933 лв., представляваща
погасителни вноски по разплащателна сметка
№ 20879283 в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Росен Пеев
Стамов:
– Сумата в размер 7700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Шевролет“,
модел „Авео“, с peг. № А 2201 KB, цвят жълт,
№ KL1SF697J7B188986 на рама, № F14D3572452K
на двигател.
– Сумата в размер 17 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Е320 ЦДИ“, с pег. № А 4848 МА, цвят
черен металик, № WDB2110261A364347 на рама,
№ 64896130035144 на двигател.
– Сумата в размер 2200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „Ровър“, модел
„75“, с pег. № А 3892 М А , ц вя т све тлоси н
мета лик, № SA R R JZLLZ Y M118958 на рама,
№ 25K4FL10125779 на двигател.
– Сумата в размер 15 100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фиат“, модел „Линеа“, с pег.
№ А 5466 КТ, цвят жълт, № ZFA32300003084843
на рама, № 350А10004576720 на двигател.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2019 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото, предмет на делото,
могат да встъпят в процеса, като предявят иск
пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.
4131
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-10 състав, т.д. № 739/2019 г., на основание
чл. 679, ал. 3 във връзка с ал. 2 от ТЗ призовава
кредиторите от събрание на кредиторите на
„Курило – Метал“ – АД (н), ЕИК 121020367, по
т.д. № 185/2017 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-5 състав, да се
явят в открито съдебно заседание на 9.07.2019 г.
от 13,30 ч. по т.д. № 739/2019 г. по описа на
Софийския градски съд, търговско отделение,
VІ-10 състав, образувано по искане на кредитора „Банка ДСК“ – ЕАД, ЕИК 121830616, на
основание чл. 679 от ТЗ за отмяна на решенията
на събрание на кредиторите на „Курило – Метал“ – А Д (н), ЕИК 121020367, проведено на
11.04.2019 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.
4105

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общест
вено-полезна дейност „СВЕТОВНА ШОТОК АН
КАРАТЕ-ДО ФЕДЕРАЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ – Со
фия, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

с чл. 29 от устава на сдружението и решение
от 23.05.2019 г. свиква редовно общо събрание
на 12.07.2019 г. в 10 ч. в София на адрес: район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 352, вх. В, ет. 4,
ап. 80, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен доклад за дейността на сдружението
за 2018 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за 2018 г. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 32 от устава
на сдружението при липса на кворум общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове на сдружението да се явят.
4127
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Български П.Е.Н. Център“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
17.07.2019 г. в 12 ч. в София, пл. Славейков № 4,
Столична библиотека, стая № 604, при следния
дневен ред: 1. изменение на устава на сдружение
„Български П.Е.Н. Център“; 2. освобождаване
на членове на управителния съвет; 3. избиране на нови членове на управителния съвет; 4.
промяна на адреса на сдружение „Български
П.Е.Н. Център“; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се отложи с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да се явят.
4091
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Колдп ийз танцово театрална компания“ – Со
фия, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на сдружението свиква общо отчетно-изборно събрание на 30.07.2019 г. в 18 ч. в София,
ж.к. Дианабад, бл. 47, вх. Е, ап. 92, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителя за дейността
на сдружението през 2018 г.; 2. избор на нов
УС на сдружението; 3. промени и изменения в
устава на сдружението; 4. други.
4148
6. – Управителният съвет на Спортен клуб
по коневъдство и конен спорт „Тракенен“ – Кос
тинброд, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете
на 30.07.2019 г. в 16 ч. на адреса на сдружението – Институт по животновъдни науки, зала
№ 2, Костинброд, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. отчет за дейността
на сдружението през 2019 г.; 3. избор на нови
членове и председател на УС; 4. промени в устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
4072
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„АЛСК Тракия – 96“ – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава свиква общо събрание на 17.07.2019 г. в 14,30 ч. в
сградата на СУ „Васил Левски“ – пансион № 1,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава
на сдружението; 2. приемане работата на УС и
избор на нов управителен съвет; 3. прекратяване пълномощията на ревизионната комисия;
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4. приемане на ГФО за 2018 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25,
ал. 5 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе на същото място в 15,30 ч. при
същия дневен ред.
4090
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Баскетболен к луб „Марица“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1, т. 1
от устава по своя инициатива свиква редовно
общо събрание на сдружението на 27.07.2019 г. в
11 ч. в Пловдив, бул. Марица № 122, ет. 2, офис
№ 3 – БАСС, при следния дневен ред: 1. доклад
и отчет за дейността на УС и на сдружението и
годишен финансов отчет; 2. приемане на решение
сдружение „Баскетболен клуб „Марица“ – Пловдив, да се влее без ликвидация в сдружение
„Спортен к луб по баскетбол Марица – Кършияка 2012 Пловдив“, което чрез универсално
правоприемство да приеме активите и пасивите
на вливащото се сдружение. Поканват се всички
членове на спортния клуб да вземат участие в
общото събрание. Материалите по дневния ред
на събранието са на разположение на членовете
на клуба в Пловдив, бул. Марица № 122, ет. 2,
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офис № 3 – БАСС. Регистрацията на членовете
започва в 10,30 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4071
6. – Управителният съвет на сдружение СК
„Компас – крос“ – Русе, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и по собствена инициатива свиква
общо събрание на 27.07.2019 г. в 10 ч. в Русе, ж.к.
Здравец, ЦРД – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността му до
датата на свикване на общото събрание; 2. отчет
на КС за дейността му до датата на свикване на
общото събрание; 3. промени в устава; 4. избор
на председател на УС на сдружението; 5. избор
на управителен съвет на сдружението; 6. избор
на ИС на сдружението; 7. разни. Поканват се
всички членове на сдружението или упълномощени от тях лица да присъстват на ОС. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
4099
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