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ЗАКОН

за признаване, изпълнение и изпращане на
съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи
лишаване от свобода
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда
за признаване и изпълнение на съдебни актове
за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от
свобода, постановени в друга държава членка,
както и за изпращане на такива актове, постановени в Република България, за признаване
и изпълнение в друга държава членка.
Приложно поле
Чл. 2. (1) Този закон се прилага в случаите,
когато осъденото лице, на което е наложено
наказанието или мярката по чл. 1, се намира
на територията на държава членка.
(2) Съдебният акт може да бъде изпратен
и в случаите, когато освен наказанието или
мярката, включващи лишаване от свобода,
е наложена глоба и/или конфискация, която
все още не е събрана или изпълнена.
Удостоверение
Чл. 3. Съдебните актове или заверени копия
от тях се придружават от удостоверение по
образец съгласно приложение № 1, издадено
от компетентен орган на държавата членка.
Езици
Чл. 4. (1) Удостоверението по чл. 3 се изпраща заедно с превод на официалния език
или на един от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг официален език

на Европейския съюз, който тя е посочила
в декларация, депозирана при Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз.
(2) Удостоверението, изпратено до компетентен орган в Република България, се придружава с превод на български език.
(3) Не се изисква превод на съдебния акт,
като при необходимост и след проведени
консултации компетентните органи на двете
държави членки могат да уточнят частите от
акта, подлежащи на превод.
Обмен на информация
Чл. 5. (1) Съдът обменя информация директно с компетентните органи на другите
държави членки по реда на този закон.
(2) В срок до 31 декември всяка година
съдилищата изпращат на Министерството на
правосъдието информация за системни затруднения или бездействие от страна на друга
държава членка във връзка с признаването и
изпълнението на искания за признаване на
съдебни актове, постановяващи лишаване от
свобода или мерки, включващи лишаване от
свобода.
Разноски
Чл. 6. (1) Когато Република България е
изпълняваща държава, разноските, свързани
с признаването и изпълнението на съдебните
актове, се поемат от българската държава с
изключение на разноските по трансфера на
осъденото лице, които се поемат от издаващата държава.
(2) Когато Република България е издаваща
държава, разноските по издаването и изпращането на съдебните актове, както и тези
по трансфера на осъденото лице и всички
останали разходи, възникнали изключително
на нейна територия, се поемат от българската
държава.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А
Компетентен орган
Чл. 7. (1) Компетентен орган в Република България да признае съдебни актове за
налагане на наказание лишаване от свобода
или на мерки, включващи лишаване от свобода, постановени в друга държава членка,
е окръжният съд по местоживеенето на осъденото лице.
(2) Когато местоживеенето на лицето в
Република България е неизвестно или то не
живее в страната, компетентен да признае
акта е Софийският градски съд.
(3) Когато съдебният акт е изпратен на
орган, който не е компетентен да го признае,
той го изпраща служебно на съответния съд.
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В този случай компетентният съд уведомява
за получаването на акта компетентния орган
в издаващата държава.
(4) Съдът може служебно или по искане на
осъденото лице да поиска от компетентния
орган на издаващата държава да изпрати съдебния акт заедно с удостоверението по чл. 3.
Условия за признаване и изпълнение
Чл. 8. (1) Съдебните актове, постановени в друга държава членка, се признават и
изпълняват на територията на Република
България, когато се отнасят за деяния, които
съставляват престъпления и по българското
законодателство, когато независимо от разликите между съставите им техните основни
признаци съвпадат.
(2) Двойна наказуемост по ал. 1 не се
изисква за следните престъпления, когато в
издаващата държава те са наказуеми с лишаване от свобода за максимален срок не помалко от три години или за тях се предвижда
мярка, включваща лишаване от свобода за
максимален срок не по-малко от три години:
1. участие в организирана престъпна група;
2. тероризъм;
3. трафик на хора;
4. сексуална експлоатация на деца и детска
порнография;
5. незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества;
6. незаконен трафик на оръжия, боеприпаси
и взривни вещества;
7. корупция;
8. измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейския
съюз по смисъла на Конвенцията за защита
на финансовите интереси на Европейските
общности от 26 юли 1995 г.;
9. изпиране на имущество, придобито от
престъпление;
10. подправка на парични знаци, включително евро;
11. компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри;
12. престъпления против околната среда,
включително незаконен трафик на застрашени
животински видове и на застрашени растителни видове и разновидности;
13. подпомагане на незаконно влизане и
пребиваване в страната;
14. убийство, тежка телесна повреда;
15. незаконна търговия с човешки органи
и тъкани;
16. отвличане, противозаконно лишаване
от свобода и задържане на заложници;
17. расизъм и ксенофобия;
18. организиран или въоръжен грабеж;
19. незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и
произведения на изкуството;
20. мошеничество;
21. рекет и изнудване;
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22. подправка на изделия и пиратство;
23. подправка на административни документи и търговия с тях;
24. подправка на платежни инструменти;
25. незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа;
26. незаконен трафик на ядрени или радио
активни материали;
27. трафик на противозаконно отнети превозни средства;
28. изнасилване;
29. палеж;
30. престъпления под юрисдикцията на
Международния наказателен съд;
31. незаконно отвличане на летателни
средства или кораби;
32. саботаж.
Провеждане на консултация
Чл. 9. (1) Преди изпращането на съдебния
акт и на удостоверението по чл. 3 компетентният орган на издаващата държава и съдът по
чл. 7 може да проведат консултации.
(2) Провеждането на консултация е задължително, когато Република България е
държава по смисъла на чл. 21, ал. 2, т. 3, като
съдът информира незабавно компетентния
орган на издаващата държава дали приема
изпращането на съдебния акт.
(3) В рамките на консултациите съдът
може да представи мотивирано становище
относно невъзможността за подобряване на
ресоциализацията на осъденото лице в Репуб
лика България.
(4) Когато не е проведена консултация, съдът
може да представи мотивираното становище
незабавно след изпращането на съдебния акт
и удостоверението по чл. 3 от компетентния
орган на издаващата държава.
Действия на съда преди признаване на
съдебния акт
Чл. 10. (1) След получаване на съдебния
акт и на удостоверението по чл. 3 от компетентния орган на издаващата държава съдът
служебно изисква справка за съдимост за
осъденото лице и справка за неприключените
наказателни производства срещу него.
(2) По искане на съда органите на Министерството на вътрешните работи правят проверка
дали осъденото лице се намира в Република
България или в друга държава членка.
(3) При необходимост съдът провеж да
консултации с компетентния орган на издаващата държава, за да установи характера на
семейните, езиковите, културните, социалните, икономическите или други отношения на
осъденото лице в Република България с оглед
на подобряване на възможностите за неговата
ресоциализация.
Временно задържане
Чл. 11. (1) Когато осъденото лице се намира
на територията на Република България, по
искане на издаващата държава съдът може
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преди получаването на съдебния акт и удостоверението по чл. 3 или преди да вземе решение относно признаването и изпълнението
да постанови задържане на осъденото лице
или да наложи друга подходяща мярка по
реда на Наказателно-процесуалния кодекс,
с която да осигури оставането на осъденото
лице на територията на страната до вземането
на решение относно признаването на акта и
изпълнението на наказанието или мярката
по чл. 1.
(2) Определението, с което се взема мярката
по ал. 1, подлежи на обжалване и протест по
реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(3) Не се допуска удължаване на срока на
наказанието или мярката по чл. 1 вследствие
на задържането в случаите по ал. 1.
Производство по признаване и обжалване
Чл. 12. (1) След получаване на съдебния
акт заедно с удостоверението по чл. 3 съдът
незабавно образува производство по признаване и в 14-дневен срок насрочва открито
съдебно заседание за разглеждане на делото.
(2) Когато съдебният акт не е придружен
от удостоверението по чл. 3, съдът може да
определи подходящ срок за получаването му.
(3) Съдът разглеж да делото еднолично
със задължително участие на прокурор при
призоваване на осъденото лице.
(4) Ако лицето няма защитник, съдът му
назначава такъв, както и преводач, ако лицето
не владее български език.
(5) В съдебното заседание съдът изслушва
прокурора, лицето и неговия защитник.
(6) Неявяването на лицето, когато е редовно призовано, не е пречка за разглеждане
на делото.
(7) Съдът обсъжда налице ли са условията
за:
1. признаване и изпълнение по чл. 8;
2. отлагане на признаването по чл. 14;
3. отказ от признаване и изпълнение по
чл. 15;
4. частично признаване и изпълнение по
чл. 16.
(8) Съдът постановява решението незабавно, като посочва номера и датата на приетата
за изпълнение присъда, делото, по което
е постановена, съответните разпоредби на
Наказателния кодекс, предвиждащи отговорност за извършеното престъпление, срока на
наложеното от съда на издаващата държава
наказание лишаване от свобода или мярка,
включваща лишаване от свобода и първоначалния режим на изтърпяване на наказанието.
(9) Съдът приспада изцяло срока на изтърпяната част от наказанието и временното
задържане от общия срок на наложеното
наказание лишаване от свобода.
(10) Решението на съда по ал. 8 подлежи
на обжалване или протест пред съответния
апелативен съд в 14-дневен срок от обявяването му.
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(11) Жалбата и протестът се разглеждат в
5-дневен срок от постъпването им в апелативния съд по реда на ал. 1 – 7. Съдът обявява
решението си в открито съдебно заседание с
участие на страните. Решението на съда се
постановява не по-късно от 90 дни от получаване на съдебния акт заедно с удостоверението
по чл. 3 и е окончателно.
(12) Съдът по чл. 7 уведомява компетентния
орган на издаващата държава за влизането в
сила на решението, включително за мотивите за
отказ или за приспособяването на наказанието.
Приспособяване на наказанието
Чл. 13. (1) Когато съгласно българското
законодателство максималният срок на наказанието за извършеното престъпление е помалък от наложеното в издаващата държава
наказание, съдът го намалява до този срок.
(2) Съдът може да приспособи наложеното в издаващата държава наказание, когато
то не съответства по вид на наказанията,
предвидени за същото деяние в българското
законодателство. В този случай то трябва да
съответства във възможно най-голяма степен
на наказанието, наложено в издаващата държава. Наказанието не може да бъде заменено
с глоба.
(3) Приспособеното наказание не може да
бъде по-тежко по вид или срок от наложеното
в издаващата държава.
Отлагане на признаването на съдебния акт
Чл. 14. (1) Когато удостоверението по чл. 3
е непълно, явно не съответства на съдебния
акт или не е преведено на български език,
съдът може да изиска от компетентния орган
на издаващата държава да отстрани нередовностите в 14-дневен срок. Делото се отлага
до изтичането на този срок.
(2) Когато прецени, че е необходим превод
на целия съдебен акт или на части от него,
съдът може да го преведе за своя сметка.
Основания за отказ от признаване и изпълнение
Чл. 15. (1) Съдът може да откаже да признае и изпълни съдебния акт, когато:
1. не е предоставено удостоверение по
чл. 3, то е непълно или има явно несъответствие между него и съдебния акт и не е
било допълнено или поправено в рамките на
определения от съда срок;
2. лицето не се намира на българска територия или на територията на издаващата
държава, не е дало съгласие, когато такова се
изисква, и Република България не е:
а) държавата, чийто гражданин е лицето
и в която то има местоживеене;
б) държавата, чийто гражданин е лицето
и в която то ще бъде депортирано, въпреки
че няма местоживеене в нея, след като бъде
освободено от изпълнение на наказанието
въз основа на заповед за експулсиране или
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депортиране, съдържаща се в съдебен или в
административен акт, или на друга мярка,
наложена в резултат на постановената присъда;
в) държава, различна от посочените в букви „а“ и „б“, чийто компетентен орган е дал
съгласие съдебният акт и удостоверението по
чл. 3 да му бъдат изпратени;
3. признаването би било в противоречие с
принципа „ne bis in idem“;
4. съдебният акт е постановен във връзка
с деяние, което не съставлява престъпление
съгласно българското законодателство, освен
в случаите по чл. 8, ал. 2; изпълнението на
съдебен акт във връзка с данъци, такси, мита
или валутен обмен не може да бъде отказано
на основание, че българското законодателство
не предвижда същия вид данъци и такси или
не урежда по същия начин данъците, таксите,
митата или валутния обмен, както законодателството на издаващата държава;
5. изпълнението на определеното със съдебния акт наказание е погасено по давност
съгласно българското законодателство;
6. осъденото лице се ползва с имунитет по
българското законодателство;
7. съдебният акт е постановен спрямо
лице, което поради възрастта си съгласно
българското законодателство не може да бъде
наказателноотговорно за деянията, във връзка
с които е постановен актът;
8. към момента на получаване на съдебния
акт от съда за изтърпяване остават по-малко
от 6 месеца от наложеното наказание;
9. съдебният акт е постановен при съдебен
процес, на който осъденото лице не се е явило
лично, освен ако удостоверението по чл. 3
изрично не съдържа информация за спазване
на едно от следните условия:
а) лицето е било призовано лично и по
този начин е било своевременно уведомено
за определената дата и място на съдебния
процес или е било официално информирано
за това по друг начин, безспорно доказващ
уведомяването за насрочения съдебен процес,
както и за възможността за постановяване на
решение, ако не се яви;
б) след като е било своевременно уведомено за насрочения съдебен процес, лицето
е упълномощило защитник или такъв му е
бил назначен от съда за защита по време
на делото и такава защита действително е
оказана;
в) след като решението е било връчено
лично и лицето е било изрично уведомено за
правото на обжалване или за ново разглеждане на делото с негово лично участие, при
което делото може да бъде преразгледано по
същество с представяне на нови доказателства
и възможност за отменяне на първоначалния
акт, то изрично е заявило, че не оспорва решението или не е поискало ново разглеждане
или обжалване в предвидения срок;
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10. издаващата държава не е дала съгласие
по чл. 28, ал. 1, т. 7 за наказателно преследване, наказване или лишаване от свобода на
осъденото лице в Република България за друго
деяние, извършено преди предаването му;
11. наложеното наказание включва принудителни медицински мерки или мерки, включващи лишаване от свобода, които независимо
от чл. 13, ал. 2 не могат да бъдат изпълнени
от Република България в съответствие с българското законодателство;
12. съдебният акт се отнася за престъпление,
което съгласно българското законодателство
се счита за извършено изцяло или частично на територията на Република България,
включително на място, приравнено на нейна
територия.
(2) Решението по ал. 1, т. 12 се взема от
съда при изключителни обстоятелства и с
оглед на всеки отделен случай, като се вземат
предвид особените обстоятелства и по-специално дали деянието е осъществено предимно
в издаващата държава.
(3) Преди да откаже да признае съдебния акт
на основание ал. 1, т. 1 – 3 и т. 9 – 12, съдът
провежда консултация с компетентния орган
на издаващата държава и при необходимост
отправя искане за незабавно предоставяне на
допълнителна информация.
Частично признаване и изпълнение
Чл. 16. (1) Въпреки наличието на основание
за отказ по чл. 15, съдът може след провеждане на консултация с компетентния орган
на издаващата държава да признае частично
съдебния акт, като признатата част подлежи
на изпълнение. Частичното признаване и изпълнение не може да доведе до удължаване
на срока на наказанието.
(2) Когато не е постигнато съгласие по
ал. 1, след оттегляне на удостоверението по
чл. 3 от компетентния орган на издаващата
държава съдът прекратява производството.
Срокове на производството
Чл. 17. (1) Окончателното решение за
признаване на съдебния акт се постановява в
срок 90 дни от получаването на съдебния акт
и удостоверението по чл. 3 освен в случаите
по чл. 14, ал. 1.
(2) При изключителни обстоятелства, когато няма възможност да спази срока от 90
дни, съдът информира незабавно компетентния
орган на издаващата държава по реда на чл. 23,
ал. 2, като посочва причините за забавянето,
както и срока, необходим за вземането на
окончателно решение.
Изпълнение на наказанието
Чл. 18. (1) След признаване на съдебния
акт съдът незабавно изпраща заверено копие
от решението на съответната прокуратура
за предприемане на необходимите действия
за изпълнение на наказанието по реда на
българското законодателство или за реализи-
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ране на трансфера по чл. 26. Съдът изпраща
заверен препис от влязлото в сила решение
за признаване и изпълнение на Върховната
касационна прокуратура и на Министерството
на правосъдието.
(2) След провеждане на консултации с
издаващия орган съдът зачита и приспада от
срока на наказанието лишаване от свобода
работните дни, положени на територията на
издаващата държава, само ако такова приспадане е предвидено в законодателството на
издаващата държава и не е посочено в удостоверението по чл. 3.
(3) По молба на компетентния орган на
издаващата държава съдът предоставя информация за приложимите правни разпоредби
относно предсрочното освобождаване.
(4) По искане на компетентния съд прокурорът от съответната прокуратура своевременно
му предоставя информация относно:
1. невъзможността да бъде изпълнено наказанието поради това, че местонахождението на лицето на територията на Република
България не може да бъде установено;
2. началото и края на предсрочното освобождаване, когато това е посочено в удостоверението;
3. бягство на лицето по време на изтърпяване на наказанието;
4. окончателното изтърпяване на наказанието.
(5) След получаване на информацията по
ал. 4 съдът незабавно уведомява компетентния
орган на издаващата държава.
Прекратяване на изпълнението
Чл. 19. (1) Съдът прекратява незабавно
изпълнението на наказанието или мярката
по чл. 1:
1. когато бъде уведомен от компетентния
орган на издаващата държава за съдебно
решение или за друг акт, по силата на който
наказанието или мярката по чл. 1 не подлежи
на изпълнение;
2. при оттегляне на удостоверението по
чл. 3 от издаващата държава.
(2) В случаите по ал. 1 съдът се произнася
еднолично с определение в съдебно заседание
с участието на прокурор и с призоваване на
осъденото лице. Определението е окончателно.
(3) Изпълнението на наказанието се прекратява и при постановяване на амнистия по
реда на чл. 460, ал. 1 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс или помилване в Република
България.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПРАЩАНЕ НА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА
ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДРУГА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А
Компетентен орган
Чл. 20. (1) Съдебни актове за налагане
на наказание лишаване от свобода или на
мерки, включващи лишаване от свобода, се
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изпращат от съда, който ги е постановил като
първа инстанция, на компетентния орган на
изпълняващата държава.
(2) Оригиналът на съдебните актове или
техни заверени преписи, както и оригиналът
на удостоверението по чл. 3 се изпращат на
компетентния орган на изпълняващата държава, когато това е изрично поискано от него.
(3) Съдебният акт и удостоверението не
могат да бъдат изпратени за признаване и
изпълнение на повече от една държава членка
едновременно.
Условия за изпращане
Чл. 21. (1) Съдът може да изпрати съдебния
акт, при условие че осъденото лице се намира
на територията на Република България или на
територията на изпълняващата държава и е
дало съгласието си, когато такова се изисква
при условията на чл. 22.
(2) Съдебният акт заедно с удостоверението по чл. 3 може да бъдат изпратени на
една от следните държави членки:
1. държавата, чийто гражданин е лицето
и в която то има местоживеене;
2. държавата, чийто гражданин е лицето
и в която то ще бъде депортирано, въпреки
че няма местоживеене в нея, след като бъде
освободено от изпълнение на наказанието
въз основа на заповед за експулсиране или
депортиране, съдържаща се в съдебен или в
административен акт, или на друга мярка,
наложена в резултат на постановената присъда;
3. държава, различна от посочените в т. 1
и 2, чийто компетентен орган е дал съгласие
съдебният акт и удостоверението по чл. 3 да
му бъдат изпратени.
(3) Преди да изпрати съдебния акт и удостоверението по чл. 3, съдът може да се консултира с компетентния орган на изпълняващата
държава, за да се увери, че изпълнението
на наказанието в тази държава ще подобри
възможностите за ресоциализация на лицето.
(4) Консултацията е задължителна в случаите по ал. 2, т. 3.
(5) Когато не е проведена консултация,
съдът взема предвид изпратеното мотивирано
становище на компетентния орган на изпълняващата държава и решава дали да оттегли
удостоверението.
(6) В случаите по ал. 2, т. 3 съдът взема
решение след преценка на възможностите за
ресоциализацията на лицето и за изграждане
на умения и способности за законосъобразен
начин на живот в обществото.
Съгласие и становище
Чл. 22. (1) Съдът изпраща съдебния акт
заедно с удостоверението по чл. 3 до компетентния орган на изпълняващата държава,
придружени от писменото съгласие на осъденото лице.
(2) Съгласие на осъденото лице не се
изисква, когато съдебният акт се изпраща на
държавата членка:
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1. чийто гражданин е лицето и в която то
има местоживеене;
2. в която лицето ще бъде депортирано, след
като бъде освободено от изпълнение на наказанието въз основа на заповед за експулсиране
или депортиране, съдържаща се в присъдата
или в акт на съдебен или административен
орган, или на друга мярка, наложена в резултат на постановената присъда;
3. в която лицето е избягало или се е върнало поради наличие на висящо наказателно
производство или влязла в сила присъда срещу
него в Република България.
(3) В случаите по ал. 2, когато лицето се
намира на територията на Република България,
съдът в открито заседание му предоставя възможност писмено или устно да изрази своето
становище. Като вземе предвид възрастта,
физическото или психическото състояние на
лицето, съдът по своя преценка може да предостави тази възможност на неговия законен
представител. Когато лицето изрази своето
становище устно, съдът изпраща на изпълняващата държава писмен запис на становището.
(4) Съдът разяснява на лицето правото му
да даде съгласие за трансфер в изпълняващата
държава и последиците от упражняването на
това право.
(5) Становището по ал. 3 се взема предвид,
когато се решава дали да се изпрати съдебният акт заедно с удостоверението по чл. 3.
(6) Съдът информира лицето на разбираем за него език за изпращането на съдебния
акт заедно с удостоверението по чл. 3, като
използва формуляра за уведомление съгласно
приложение № 2. Формулярът се предава на
компетентния орган на изпълняващата държава с цел уведомяване на лицето, когато то
се намира на нейна територия.
Изпращане на съдебния акт
Чл. 23. (1) Съдът може служебно, по искане
на прокурора или на осъденото лице да изпрати съдебния акт или заверен препис от него
заедно с удостоверението по чл. 3 директно
на компетентния орган на изпълняващата
държава. Актът може да бъде изпратен и по
искане на изпълняващата държава.
(2) Съдебният акт се изпраща на компетентния орган на изпълняващата държава
по поща, електронна поща, факс или по друг
начин, позволяващ писмен запис и удостоверяване на автентичността.
(3) Когато съдът не разполага с информация за компетентния орган в изпълняващата
държава, той отправя запитване, включително чрез звената за контакт на Европейската
съдебна мрежа.
(4) Съдът разглежда делото в 14-дневен
срок в открито съдебно заседание с участието
на прокурор.
(5) Ако лицето се намира в място за лишаване от свобода под юрисдикцията на Ре-
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публика България или има известен адрес в
страната, или е направило искане по ал. 1, в
което е посочило адрес за призоваване, същото
се призовава за съдебното заседание, като му
се предоставя възможността по чл. 22, ал. 3 и
при необходимост му се назначава преводач.
(6) Съдът се произнася с определение, което
се обявява в съдебното заседание.
(7) Когато лицето, направило искането,
се намира извън пределите на Република
България, съдът му изпраща определението
на посочения адрес за призоваване.
(8) Определението по ал. 6 подлежи на обжалване или протест пред съответния въззивен
съд в 5-дневен срок от обявяването или съобщаването по ал. 7. Съдът разглежда жалбата
или протеста в открито заседание с участието
на страните. Решението на въззивния съд се
постановява в 7-дневен срок и е окончателно.
(9) Удостоверението по чл. 3 се подписва
от председателя на състава на съда по чл. 20,
като верността му се удостоверява с печата
на съда.
(10) Заверен препис от влязлото в сила определение по ал. 6 се изпраща на Върховната
касационна прокуратура и на Министерството
на правосъдието.
Уведомяване на изпълняващата държава
Чл. 24. Съдът незабавно уведомява компетентния орган на изпълняващата държава за
съдебно решение или за акт, които изменят
или прекратяват изпълнението на наказанието,
или за настъпила амнистия, помилване или
при възобновяване на производството.
Оттегляне на удостоверението
Чл. 25. (1) Съдът оттегля удостоверението
по чл. 3, когато след проведени консултации с
компетентния орган на изпълняващата държава не е постигнато съгласие по реда на чл. 16,
ал. 1 за частично признаване и изпълнение
на наказанието, и прекратява производството.
(2) Съдът може да оттегли удостоверението:
1. преди започване на изпълнението на
наказанието в изпълняващата държава, като
посочи мотивите за това;
2. след като вземе предвид мотивираното
становище по чл. 21, ал. 5;
3. когато счита, че приложимите разпоредби
за предсрочно или условно освобождаване в
изпълняващата държава са несъвместими със
съответните разпоредби от действащото българско законодателство; в тези случаи съдът
изисква от компетентния орган на изпълняващата държава информация за тези разпоредби.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТРАНСФЕР НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА МЕЖДУ
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ. ТРАНЗИТ
Трансфер на осъдени лица
Чл. 26. (1) Ако осъденото лице се намира
на територията на Република България, предаването му на изпълняващата държава се осъществява на дата, уговорена между Върховната
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касационна прокуратура и компетентния орган
на изпълняващата държава, чрез дирекция
„Международно оперативно сътрудничество“
на Министерството на вътрешните работи, но
не по-късно от 30 дни след като изпълняващата държава е взела окончателно решение
за признаване и изпълнение на наказанието
или мярката по чл. 1.
(2) Предаването на лицето се извършва в
изпълнение на постановление на Върховната
касационна прокуратура, като органите на
Министерството на правосъдието осигуряват
охраната и конвоирането му.
(3) В случаите, когато предаването на лицето в рамките на посочения в ал. 1 срок е
възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, компетентните органи на двете държави
незабавно установяват контакт. Предаването
се осъществява веднага след отпадане на тези
обстоятелства. Върховната касационна прокуратура чрез дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на Министерството
на вътрешните работи незабавно уведомява
компетентния орган на изпълняващата държава и двата органа уговарят нова дата, на
която да се осъществи предаването. В този
случай предаването се извършва в срок 10
дни от датата на уговарянето.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно
и в случаите, когато Република България е
изпълняваща държава.
Изпълнение на наказанието или мярката
след трансфера на осъденото лице
Чл. 27. (1) Компетентните български органи не предприемат мерки по изпълнение
на наказанието или мярката по чл. 1, когато
изпълнението му вече е започнало в изпълняващата държава.
(2) Компетентните български органи възстановяват правото си да изпълняват наказанието или мярката по чл. 1, ако изпълняващата държава в случаите по чл. 18, ал. 4, т. 3
уведоми съответния български съд.
Принцип на особеността
Чл. 28. (1) Лице, предадено на Република
България в изпълнение на този закон, не може
да бъде наказателно преследвано, съдено или
задържано за престъпление, извършено преди
трансфера му, различно от това, за което е
предадено, освен ако:
1. е имало възможност да напусне територията на Република България и не го е
направило до 45 дни от окончателното му
освобождаване или се е завърнало отново,
след като я е напуснало;
2. за деянието не се предвижда наказание
лишаване от свобода или мярка, включваща
лишаване от свобода;
3. наказателното производство не води до
прилагане на мярка, свързана с ограничаване
на личната свобода;
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4. на лицето може да бъде наложена глоба
или алтернативна санкция, която не е свързана с лишаване от свобода, дори ако тези
санкции могат да доведат до ограничаване на
личната му свобода;
5. лицето е дало съгласие да бъде предадено;
6. след трансфера лицето доброволно дек
ларира пред компетентния съд по чл. 7, че
се отказва от правото си по тази разпоредба
и е запознато с последиците от това; в този
случай лицето има право на защитник;
7. издаващата държава е дала съгласие да
не се прилага принципът на особеността в
случаите извън тези по т. 1 – 6; искането за
съгласие се подава придружено с превод на
български език на информацията по чл. 37
от Закона за екстрадицията и Европейската
заповед за арест и гаранциите, предвидени
по чл. 41 от същия закон.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите, когато Република България е издаваща държава.
Искането се подава до съответния съд, пос
тановил предаването на лицето. Съдът дава
съгласие при спазване на разпоредбите на
чл. 36 и чл. 39 – 41 от Закона за екстрадицията
и Европейската заповед за арест. Решението
се постановява не по-късно от 30 дни след
получаване на искането.
Предаване на основание на Европейска
заповед за арест и процедури за предаване
между държавите членки
Чл. 29. (1) Когато е издадена Европейска
заповед за арест за изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка,
включваща задържане, и издирваното лице
пребивава или се намира на територията на
Република България, или е български гражданин, компетентният съд може да реши да
изпълни наказанието или мярката съгласно
българското законодателство.
(2) Български гражданин или лице, пребиваващо на територията на Република България, предадено на друга държава членка на
основание на Европейска заповед за арест
за провеждане на наказателно производство
след предоставени гаранции за връщане, се
връща по реда на този закон.
(3) Решението по ал. 1 следва да бъде
взето не по-късно от 30 дни от получаване
на искането по реда на чл. 44, ал. 8 – 13 от
Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Транзит
Чл. 30. (1) Министърът на правосъдието
или оправомощено от него длъжностно лице
приема молбите за транзит и придружаващите
ги документи по начин, който удостоверява
писменото им предаване, и незабавно ги
изпраща на Върховната касационна прокуратура.
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(2) Върховната касационна прокуратура
разрешава с постановление транзита през
територията на Република България на осъдено лице, което подлежи на трансфер в
изпълняващата държава, при условие че е
предоставена следната информация:
1. молба за транзит;
2. копие от удостоверението по чл. 3;
3. данни за осъденото лице;
4. одобрен план за предаване на осъденото
лице;
5. превод на документите на български език.
(3) Върховната касационна прокуратура
се произнася с постановление по молбата
незабавно, но не по-късно от 7 дни от деня
на нейното получаване. С постановлението
се определят срокът и мястото за задържане
на осъденото лице. Произнасянето може да
бъде отложено до получаването на превода от
държавата членка, която е отправила молбата
за транзит, когато такъв превод се изисква
съгласно ал. 2.
(4) Върховната касационна прокуратура уведомява държавата членка, поискала транзита,
и Министерството на правосъдието за своето
решение по начин, който може да удостовери
предаването му писмено.
(5) Осъдено лице, спрямо което е допуснато транзитно преминаване през територията
на Република България, не може да бъде
задържано на друго основание и за срок, подълъг от необходимия за целите на транзита
през територията на Република България. В
случай че лицето следва да бъде задържано
на територията на Република България на
основание, различно от искането за транзит,
Върховната касационна прокуратура уведомява незабавно държавата членка, отправила
искането за транзит.
(6) Не се изисква молба за транзит в случай
на въздушен превоз без предвиден престой.
В случай че се наложи извънредно кацане,
държавата, осъществяваща трансфера, предоставя на Министерството на правосъдието
посочената в ал. 2 информация в срок до 72
часа.
(7) Алинеи 1 – 6 се прилагат съответно
и в случаите, когато Република България е
издаваща държава и възникне необходимост
от транзитно преминаване през територията
на друга държава членка.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Съдебен акт“ е всеки окончателен акт
на съд, с който се налага наказание на физическо лице.
2. „Наказание“ е всяко наказание лишаване
от свобода или мярка, включваща лишаване
от свобода, постановени за определен или
неопределен срок във връзка с извършено
престъпление и вследствие на наказателно
производство.
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3. „Издаваща държава“ е държавата членка,
в която е постановен съдебният акт.
4. „Изпълняваща държава“ е държавата
членка, на която е изпратен съдебният акт за
целите на неговото признаване и изпълнение.
5. „Държава по местоживеене на лицето“
е държавата, с която лицето има трайна фактическа връзка с оглед на съществуващите
там семейни, социални или икономически
отношения.
6. „Държава членка“ е държава – членка
на Европейския съюз.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на
Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от
27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа
за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат
наказания лишаване от свобода или мерки,
включващи лишаване от свобода, за целите
на тяхното изпълнение в Европейския съюз
(ОВ, L 327/27 от 5 декември 2008 г.), изменено
с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от
26 февруари 2009 г. за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/
ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което
се укрепват процесуалните права на лицата
и се насърчава прилагането на принципа за
взаимно признаване на решения, постановени
в отсъствието на заинтересованото лице по
време на съдебния процес.
§ 3. Изпълнението на съдебните актове в
частта, с която е наложена глоба и/или конфискация, се осъществява по реда на Закона
за признаване, изпълнение и изпращане на
решения за конфискация или отнемане и
решения за налагане на финансови санкции.
§ 4. Доколкото този закон не съдържа специални правила, се прилагат разпоредбите на
Наказателно-процесуалния кодекс.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. В Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 46 от
2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., бр. 52 от 2008 г.,
бр. 49 от 2010 г., бр. 55 от 2011 г., бр. 53 от
2014 г. и бр. 7 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 40, ал. 1, т. 4 след думите „издаващата държава членка“ се поставя запетая и се
добавя „като в тези случаи се прилага чл. 29,
ал. 2 от Закона за признаване, изпълнение и
изпращане на съдебни актове за налагане на
наказание лишаване от свобода или на мерки,
включващи лишаване от свобода“.
2. В чл. 41, ал. 3 изречение второ се изменя
така: „В тези случаи се прилагат разпоредбите на Закона за признаване, изпълнение и
изпращане на съдебни актове за налагане на
наказание лишаване от свобода или на мерки,
включващи лишаване от свобода.“
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§ 6. В отношени ята меж д у Реп ублика
България и държавите членки, въвели изиск
ванията на Рамково решение 2008/909/ПВР
на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване
към съдебни решения по наказателни дела,
с които се налагат наказания лишаване от
свобода или мерки, включващи лишаване от
свобода, за целите на тяхното изпълнение в
Европейския съюз, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари
2009 г. за изменение на рамкови решения
2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР,
2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се
укрепват процесуалните права на лицата и
се насърчава прилагането на принципа за
взаимно признаване на решения, постановени
в отсъствието на заинтересованото лице по
време на съдебния процес, се прилага този
закон, вместо следните конвенции:
1. Конвенцията за трансфер на осъдени
лица от 21 март 1983 г. на Съвета на Европа
и Допълнителния протокол към нея от 18 декември 1997 г.
2. Европейската конвенция за международното признаване на присъди от 28 май 1970 г.
на Съвета на Европа.
3. Дял III, глава 5 от Конвенцията от
19 юни 1990 г. за прилагане на Шенгенската
конвенция от 14 юни 1985 г. относно постепенното премахване на контрола по общите
граници; Конвенцията от 19 юни 1990 г. за
прилагане на Шенгенското споразумение от
14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс,
Федерална република Германия и Френската
република относно постепенното премахване
на проверките по общите им граници.
4. Конвенцията между държавите членки
на Европейските общности относно изпълнението на наложени в чужбина наказания от
13 ноември 1991 г.
§ 7. В отношенията си с държавите членки
Република България може да продължи да
прилага действащите помежду им двустранни и многостранни споразумения или договорености, както и да сключва нови и след
влизането на този закон в сила в случаите,
когато се улеснява процедурата за изпълнение
на наказанията по този закон.
§ 8. Незавършените до влизането в сила
на този закон процедури и производства за
трансфер на осъдени лица и признаване на
присъди се довършват по досегашния ред.
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 29 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към чл. 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ
а)* Издаваща държава:
...................................................................................
* Изпълняваща държава:
...................................................................................
б) Съдът, който е постановил съдебния акт за
налагане на наказанието, което е влязло в сила:
Официално наименование:
...................................................................................
Актът е постановен на (посочете дата: дд-ммгггг): .........................................................................
Актът е влязъл в сила на (посочете дата: ддмм-гггг): ...................................................................
Номер на съдебния акт (ако е известен):
..............................................................................
в) Информация относно органа, с който може
да се осъществи контакт, ако има въпроси във
връзка с удостоверението:
1. Вид орган: Моля, отбележете в съответната
клетка:
□ Централен орган ...........................................
□ Съд ..................................................................
□ Друг орган ......................................................
2. Данни за контакт с органа, посочен в буква
„в“, точка 1:
Официално наименование:
...................................................................................
Адрес: .................................................................
...................................................................................
Тел.: (код на държавата) (код на областта/града)
Факс: (код на държавата) (код на областта/града)
Адрес за електронна поща (ако е известен):
...................................................................................
3. Езици, на които е възможно да се осъществи
връзка с органа:
4. Данни за контакт с лицето/лицата, с което/
които да се осъществи връзка с цел получаване
на допълнителна информация във връзка с изпълнението на съдебния акт или съгласуването
на процедурите за трансфер (име, звание/ранг,
тел., факс, адрес за електронна поща), ако се
различават от тези по т. 2:
...................................................................................
...................................................................................
г) Информация относно лицето, на което е
наложено наказанието:
Фамилно име: ...................................................
Собствено/собствени име/имена:
...................................................................................
Моминско име, където е приложимо: ...........
Псевдоними, където е приложимо: ...............
Пол: ....................................................................
Националност: ..................................................
Идентификационен номер или номер на социално осигуряване (ако е известен):
...................................................................................
Дата на раждане: ..............................................
Място на раждане: ...........................................
Последни известни адреси/места на пребиваване: .....................................................................
...................................................................................
Език/езици, които лицето разбира (ако са
известни): ................................................................
...................................................................................
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Осъденото лице се намира:
□ В издаващата държава и ще бъде осъществен трансферът му в изпълняващата държава.
□ В изпълняващата държава и изпълнението
ще се състои в тази държава.
...................................................................................
Допълнителна информация, която следва да
се представи, ако е налична и относима:
1. Снимка и пръстови отпечатъци на лицето
и/или данни за контакт с лицето, с което трябва
да бъде осъществена връзка за получаването на
тази информация:
...................................................................................
2. Вид и номер на личната карта или паспорта
на лицето:
...................................................................................
3. Вид и номер на разрешението за пребиваване на лицето:
...................................................................................
4. Друга полезна информация относно лицето
и неговите семейни, социални или професионални
връзки с изпълняващата държава:
...................................................................................
...................................................................................
д) Искане за временно задържане от страна
на издаващата държава (когато лицето се намира
в изпълняващата държава):
□ Издаващата държава иска от изпълняващата
държава да задържи лицето или да предприеме
друго действие, с което да осигури оставането
му на нейна територия, до вземане на решение
относно признаването и изпълнението на наказанието.
□ Издаващата държава вече е изискала от
изпълняващата държава да задържи лицето или
да предприеме друго действие, с което да осигури
оставането му на нейна територия до вземане на
решение относно признаването и изпълнението
на наказанието. Впишете наименованието на
органа в изпълняващата държава, който е взел
решението по искане за задържането на лицето
(ако е приложимо и известно):
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
е) Връзка с предходна Европейска заповед
за арест (ЕЗА):
□ Издадена е ЕЗА с цел изпълнение на наказание лишаване от свобода или на мярка,
изискваща задържане, и изпълняващата държава
се задължава да изпълни наказанието или мярката, изискваща задържане (член 4, параграф 6
от Рамковото решение относно ЕЗА).
Дата на издаване на ЕЗА и номер, ако е
известен:
...................................................................................
Наименование на органа, който е издал ЕЗА:
...................................................................................
Дата, на която е взето решението за изпълнение на наказанието, и номер, ако е известен:
...................................................................................
Наименование на органа, който е издал решението за изпълнение на наказанието:
...................................................................................
□ Издадена е ЕЗА с цел наказателно преследване на лице, което е гражданин на/или пребивава
в изпълняващата държава, като изпълняващата
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държава е предала лицето, при условие че то ще
бъде върнато в изпълняващата държава, за да
изтърпи там наказанието лишаване от свобода
или мярката, изискваща задържане, постановени
срещу него в издаващата държава членка (член 5,
параграф 3 от Рамковото решение относно ЕЗА).
Дата, на която е взето решението за предаване на лицето:
...................................................................................
Наименование на органа, който е издал решението за предаването:
...................................................................................
Номер на решението, ако е известен: ...........
Дата на предаване на лицето, ако е известна: .............................................................................
ж) Основания за изпращане на съдебния акт
и удостоверението (когато е попълнена клетка
„е“, тази клетка не се попълва):
Съдебният акт и удостоверението се изпращат
на изпълняващата държава, за да засвидетелстват
увереността на издаващия орган, че изпълнението на наказанието от страна на изпълняващата
държава ще спомогне за постигане на целта за
улесняване на ресоциализацията на лицето, и:
□ a) изпълняващата държава е държавата,
чийто гражданин е лицето и в която то живее;
□ б) изпълняващата държава е държавата,
чийто гражданин е лицето и в която то ще
бъде депортирано, след като бъде освободено
от изпълнение на наказанието съгласно заповед
за експулсиране или депортиране, съдържаща
се в съдебен или административен акт, или на
друга мярка, взета в резултат на съдебния акт;
ако заповедта за експулсиране или депортиране
не се съдържа в акта, посочете наименованието на органа, който е издал заповедта, дата на
издаването є и ако е известен, номер: ...............
...................................................................................
□ в) изп ъ лн яващата д ържава е д ържава,
различна от държавата по букви „а“ или „б“ и
чийто компетентен орган е дал съгласието си за
изпращане на съдебния акт и на удостоверението
на тази държава;
□ г) изпълняващата държава е направила
нотификация съгласно член 4, параграф 7 от
Рамковото решение, и:
□ е потвърдено, че доколкото е известно на
компетентния орган на издаващата държава,
лицето живее и е пребивавало непрекъснато и
законно най-малко пет години в изпълняващата
държава и ще запази правото си на постоянно
пребиваване в тази държава, или
□ е потвърдено, че лицето е гражданин на
изпълняващата държава;
з) Съдебен акт, с който се налага наказанието:
1. Актът се отнася за общо .... деяния.
Обобщено представяне на фактите и описание
на обстоятелствата, при които е/са извършено/
извършени деянието/деянията, включително време и място, и естество на участието на лицето:
...................................................................................
...................................................................................
Вид и правна квалификация на деянието/
деянията и приложими нормативни разпоредби,
въз основа на които е постановен съдебният акт:
...................................................................................
...................................................................................
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2. Ако деянието/деянията по буква „з“, точка 1 съставлява/съставляват едно или повече
от престъпленията, посочени по-долу, съгласно
определенията в законодателството на издаващата държава и които са наказуеми в издаващата
държава с лишаване от свобода или с мярка,
включваща лишаване от свобода за не по-малко от три години, посочете това в съответната/
съответните клетка/клетки:
□ участие в организирана престъпна група;
□ тероризъм;
□ трафик на хора;
□ сексуална експлоатация на деца и детска
порнография;
□ незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества;
□ незаконен трафик на оръжия, боеприпаси
и взривни вещества;
□ корупция;
□ измама, включително такава, която засяга
финансовите интереси на Европейските общности
по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г.
относно защитата на финансовите интереси на
Европейските общности;
□ изпиране на им у щество, придобито от
престъпление;
□ подправка на парични знаци, включително
евро;
□ престъпления, свързани с компютри;
□ п р ес т ъп лен и я п р о т и в окол ната с р еда,
включително незаконен трафик на застрашени
животински видове и застрашени растителни
видове и разновидности;
□ подпомагане на незаконно влизане и пребиваване;
□ убийство, тежка телесна повреда;
□ незаконна търговия с човешки органи и
тъкани;
□ отвличане, противозаконно лишаване от
свобода и задържане на заложници;
□ расизъм и ксенофобия;
□ организиран или въоръжен грабеж;
□ незаконен трафик на предмети на културата,
включително антични предмети и произведения
на изкуството;
□ мошеничество;
□ рекет и изнудване;
□ подправка на изделия и пиратство;
□ подправка на/и търговия с административни
документи;
□ подправка на платежни инструменти;
□ незаконен трафик на хормонални вещества
и други стимулатори на растежа;
□ незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали;
□ т рафик на незаконно о т нет и п ревозни
средства;
□ изнасилване;
□ палеж;
□ престъпления от компетентността на Международния наказателен съд;
□ незаконно отвличане на летателни средства
или кораби;
□ саботаж.
3. Ако деянието/деянията по точка 1 не е/са
обхванато/обхванати по точка 2 или ако присъдата
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и удостоверението са изпратени до държавата
членка, която е заявила, че ще направи проверка за двойна наказуемост (член 7, параграф 4
от Рамковото решение), опишете изчерпателно
съответното/съответните деяние/деяния:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
и) Вид на съдебния акт, с който се налага
наказанието:
1. Посочете дали лицето се е явило лично
на съдебния процес, вследствие на който е постановен актът:
1. □ Да, лицето се е явило лично на съдебния
процес, вследствие на който е постановен актът.
2. □ Не, лицето не се е явило лично на съдебния
процес, вследствие на който е постановен актът.
3. Ако сте направили отбелязване в клетка
по точка 2, моля, потвърдете наличието на едно
от следните:
□ 3.1.1. лицето е било призовано лично на
….. (ден/месец/година) и по този начин е било
уведомено за определената дата и място на съдебния процес, вследствие на който е постановен
актът, и е било уведомено за възможността за
постановяване на такъв акт, ако не се яви на
съдебния процес;
ИЛИ
□ 3.1.2. лицето не е било призовано лично,
но чрез други средства действително е получило официална информация за определената
дата и място на съдебния процес, вследствие
на който е постановен актът, по начин, който
недвусмислено доказва, че то е било уведомено
за насрочения съдебен процес и за възможността
за постановяване на такъв акт, ако не се яви на
съдебния процес;
ИЛИ
□ 3.2. след като е било уведомено за насрочения съдебен процес, лицето е упълномощило
защитник, посочен от заинтересованото лице или
от държавата, с цел да го защитава на съдебния
процес и действително е било защитавано от
този защитник на процеса;
ИЛИ
□ 3.3. актът е бил връчен лично на лицето
на ….. (ден/месец/година) и то е било изрично
уведомено за правото на повторно разглеждане
или обжалване, в което има право да участва
и което позволява делото да се преразгледа по
същество, включително с оглед на нови доказателства, и което може да доведе до отменяне
на първоначалния акт, и
□ лицето изрично е заявило, че не оспорва
съдебния акт;
ИЛИ
□ лицето не е поискало повторно разглеждане
или обжалване в приложимия за целта срок.
4. Ако сте направили отбелязване в клетка
по точки 3.1.2, 3.2 или 3.3, дайте информация
как е изпълнено съответното условие:
...................................................................................
...................................................................................
2. Данни за срока на наказанието:
2.1. Обща продължителност на наказанието
(дни): ........................................................................
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2.2. Целият срок на лишаване от свобода,
изтърпян във връзка с наказанието или мярката,
включваща лишаване от свобода, по отношение
на което/която е постановен съдебният акт (дни):
.................................., към (...) (дата, на която е
направено изчислението: дд-мм-гггг):
2.3. Брой дни, които следва да бъдат приспаднати от общата продължителност на наказанието
по причини, различни от посочените по точка 2.2
(например амнистия, помилване или други мерки,
свързани с наказанието): …...., считано от (дата,
на която е направено изчислението: дд-мм-гггг):
...................................................................................
2.4. Дата, на която изтича срокът на наказанието в издаващата държава:
□ Не е приложимо, тъй като в момента лицето
не е задържано
□ Лицето е задържано и наказанието, наложено съгласно правото на издаващата държава, ще
бъде изтърпяно изцяло към (дата: дд-мм-гггг)1:
3. Вид на наказанието:
□ лишаване от свобода
□ мярка, включваща лишаване от свобода
(посочете вида):
...................................................................................
й) Информация във връзка с условно предсрочно освобождаване:
1. Съгласно правото на издаващата държава
лицето има право на условно предсрочно освобождаване след изтърпяване на:
□ половината от срока на наказанието
□ две трети от срока на наказанието
□ друга част от срока на наказанието (посочете каква):
2. Компетентният орган на издаващата държава желае да бъде информиран относно:
□ приложимите нормативни разпоредби на
изпълн яващата д ържава от носно условното
предсрочно освобождаване на осъдени лица;
□ началото и края на срока на условното
предсрочно освобождаване.
к) Становище на лицето:
1. □ Лицето не е могло да бъде изслушано,
тъй като вече се е намирало в изпълняващата
държава.
2. □ Лицето се намира в издаващата държава и:
2.1. □ е поискало изпращането на съдебния
акт и удостоверението
□ е дало съгласието си за изпращане на съдебния акт и удостоверението
□ не е дало съгласието си за изпращане на
съдебния акт и удостоверението (посочете изтъкнатите от лицето причини):
...................................................................................
...................................................................................
2.2. □ Приложено е становището на лицето.
□ Становището на лицето е било изпратено
на изпълняващата държава на (дата: дд-мм-гггг):
л) Други обстоятелства от значение за случая
(информация по избор):
...................................................................................
...................................................................................
1
Впишете датата, на която наказанието би
било изтърпяно изцяло (без да се вземат предвид
възможностите за предсрочно или условно освобождаване), ако лицето остане в издаващата държава.
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м) Заключителни сведения:
Текстът на съдебния акт/актове е/са приложен/приложени към удостоверението2 .
Подпис на органа, издал удостоверението,
и/или на негов представител, удостоверяващ
верността на съдържанието на удостоверението
........................................................................................
Име:
Заемана длъжност (звание/ранг)
Дата:
Официален печат (ако има)

Приложение № 2
към чл. 22, ал. 6
Формуляр за уведомяване на лицето
УВЕДОМЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО
С настоящото Ви уведомяваме за решението
на ..........…........... (компетентния орган на издаващата държава) за предаване на съдебния акт на
..........…........... (компетентния съд на издаващата
държава) от ..........…........... (дата на съдебния
акт) ..........…........... (номер на съдебния акт, ако
е известен) на ..........…........... (изпълняващата
държава) с цел признаването му и изпълнение
на наложеното с него наказание или на мярка,
включваща лишаване от свобода, в съответствие
с националното законодателство, прието в изпълнение на Рамково решение 2008/909/ПВР на
Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на
принципа за взаимно признаване към съдебни
решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки,
включващи лишаване от свобода, за целите на
тяхното изпълнение в Европейския съюз.
За изпълнението на наказанието се прилага
правото на ..........…........... (изпълняващата държава).
Органите на тази държава ще бъдат компетентни да вземат решения относно процедурите
за изпълнение и да определят свързаните с него
мерки, включително относно основанията за
условно предсрочно освобождаване.
Компетентният орган на ..........…........... (изпълняващата държава) трябва да приспадне
целия срок на вече изтърпяното във връзка с
наказанието лишаване от свобода или на мярката, включваща лишаване от свобода, от общия
срок на наказанието за лишаване от свобода,
което подлежи на изтърпяване. Компетентният
орган на ..........…........... (изпълняващата държава)
може да приспособи наказанието единствено
ако то е несъвместимо с правото на тази държава по отношение на своя срок или характер.
Приспособеното наказание не може да бъде потежко от наказанието, наложено в ..........…...........
(издаващата държава), по отношение на своя
характер или срок.
2
Компетентният орган на издаващата държава
трябва да приложи всички свързани със случая съдебни актове, необходими за осигуряване на цялата
информация, касаеща наказанието или мярката,
включваща лишаване от свобода, което да бъде
изпълнено. Могат да се приложат и всички налични
преводи на съдебния/съдебните акт/актове.
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УКАЗ № 138
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
дейностите по предоставяне на услуги, приет
от 44-то Народно събрание на 30 май 2019 г.
Издаден в София на 4 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ,
бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 21 от 2018 г. и
бр. 17, 24 и 34 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 1 се създава т. 4:
„4. обща информация във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския
парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г.
за преодоляване на необоснованото блокиране
на географски принцип и на други форми на
дискриминация въз основа на националността,
местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар
и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004
и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ,
L 60/1 от 2 март 2018 г.), наричан по-нататък
„Регламент (EC) 2018/302“.“
§ 2. В глава четвърта, раздел III се създава
чл. 23а:
„Чл. 23а. Единното звено за контакт и
Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите оказват
практическо съдействие и помощ на получателите на услуги във връзка с информацията
по чл. 23, ал. 1.“
§ 3. В чл. 24 ал. 5 и 6 се отменят.
§ 4. В глава пета се създава раздел IV с
чл. 29а и 29б:
„Раздел IV
Защита от дискриминация
Чл. 29а. (1) Доставчиците на услуги не
могат да дискриминират пряко или непряко
получателя на услугата по причини, свързани
с гражданство, местопребиваване или място
на установяване.
(2) Общите условия за достъп, които са
определени, прилагани и предоставени на
разположение на широката общественост от
доставчиците на услуги, не могат да съдържат дискриминационни разпоредби, свързани
с гражданството, местопребиваването или
мястото на установяване на получателя на
услугата.
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(3) Доставчиците на усл у ги, които са
търговци по смисъла на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) 2018/302, не могат да блокират на
географски принцип или да прилагат други
форми на дискриминация в нарушение на
Регламент (ЕС) 2018/302.
(4) Забраните по ал. 2 и 3 не изключват
възможността да се прилагат различни условия за достъп, когато те са пряко оправдани
от обективни критерии.
Чл. 29б. (1) Доставчиците на услуги и
търговците по смисъла на чл. 2, т. 18 от
Регламент (ЕС) 2018/302 носят отговорност
за нарушения по чл. 29а и по чл. 3, 4 и 5 от
Регламент (ЕС) 2018/302 по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) В случаите, когато получателят на услуги е потребител, лицата по ал. 1 подлежат
на контрол по реда на Закона за защита на
потребителите.“
Допълнителна разпоредба
§ 5. С този закон се предвиждат мерки
по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302
на Европейския парламент и на Съвета от
28 февруари 2018 г. за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и
на други форми на дискриминация въз основа
на националността, местопребиваването или
мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на
регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394
и Директива 2009/22/ЕО.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51,
53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и
82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18
от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и
30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и
102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и
103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г. и бр. 17
от 2019 г.) се правят следните допълнения:
1. В глава пета, раздел III се създава чл. 129а:
„Чл. 129а. Европейският потребителски
център към Комисията за защита на потребителите оказва съдействие на потребителите в
случай на спор между потребител и търговец,
възникнал от прилагане на разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за
преодоляване на необоснованото блокиране
на географски принцип и на други форми на
дискриминация въз основа на националността,
местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния
пазар и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива
2009/22/ЕО (ОВ, L 60/1 от 2 март 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (EC) 2018/302“.“
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2. В чл. 186, ал. 2 се създава т. 12:
„12. Регламент (ЕС) 2018/302.“
3. В чл. 191 се създава ал. 7:
„(7) Комисията за защита на потребителите
осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/302 в случаите,
когато клиентът е потребител.“
4. Създава се чл. 225г:
„Чл. 225г. (1) На търговец по смисъла на
Регламент (ЕС) 2018/302, който не спази
изискванията на чл. 3, 4 и 5 от регламента в
случаите, когато клиентът е потребител, се налага глоба от 500 до 3000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки
отделен случай.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата
е в размер от 1000 до 6000 лв., а имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.“
§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 30 май 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4146

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ивелина Веселинова Василева
за заместващ представител на постоянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4375

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
1. Освобождава Джема Маринова Грозданова като член на Комисията по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Лиляна Павлова Павлова за
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4376

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ралица Трилкова Добрева за член
на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4377

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Лиляна Павлова Павлова
като член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
2. Избира Емил Серафимов Тончев за
член на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4378
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

за промяна в състава на Комисията по
отбрана

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Тенев Станков като
член на Комисията по отбрана.
2. Избира Джема Маринова Грозданова за
член на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШИ:
Избира Даниела Добрева Димитрова за
член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4379

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Васил Цветков Цветков
като член на Комисията по енергетика.
2. Избира Радостин Радославов Танев за
член на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4380

РЕШЕНИЕ

4382

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тенев Станков за член на
Комисията по политиките за българите в
чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4383

за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Радостин Радославов Танев като член на Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения.
2. Избира Митко Костадинов Полихронов
за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4381

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Мария Щерева Белова за член и
председател на Комисията по земеделието и
храните.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4384
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Ерик Сет Рубин – извънреден и пълномощен посланик на Съединените
американски щати в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключ ителните му заслуги за развитието на
българо-американските отношения.
Издаден в София на 4 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
4419

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ДЕСЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

към Устава на Всемирния пощенски съюз
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. – ДВ, бр. 41
от 2019 г. В сила за Република България от
1 юли 2019 г.)
Пълномощните представители на правителствата на страните – членки на Всемирния
пощенски съюз, по време на извънредния
Конгрес в Адис Абеба на основание чл. 30.2
от Устава на Всемирния пощенски съюз,
сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха
следните изменения към Устава, които са
предмет на ратификация.
Член I
(изменя чл. 1)
Обхват и цели на Съюза
1. Страните, които приемат настоящия
Устав, съставляват, в рамките на междуправителствена организация с наименованието
Всемирен пощенски съюз, единна пощенска
територия за взаимен обмен на пощенски
пратки. Свободата на транзита се гарантира
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на цялата територия на Съюза при спазване
на условията, посочени в актовете на Съюза.
2. Съюзът има за цел да осигури организирането и усъвършенстването на пощенските
услуги, както и да благоприятства за развитието на международното сътрудничество в
тази област.
3. Съюзът взема участие в рамките на
възможностите си за оказване на техническа
помощ в областта на пощенските съобщения,
искана от неговите страни-членки.
Член II
(изменя чл. 8)
Ограничени съюзи. Специални споразумения
1. Страните-членки или техните избрани
оператори, ако законодателството на тези
страни-членки не забранява това, могат да
основават Ограничени съюзи и да сключват
специални споразумения, свързани с международната пощенска услуга, при условие
да не включват в тях разпоредби, които са
по-неблагоприятни за обществото от тези,
предвидени в актовете, по които заинтересованите страни-членки са страни.
2. Ограничените съюзи могат да изпращат
наблюдатели на конгресите, на Административния съвет, на Съвета по пощенска експлоатация и на други конференции и заседания,
организирани от Съюза.
3. Съюзът може да изпраща наблюдатели
на конгресите, конференциите и заседанията
на Ограничените съюзи.
Член III
(изменя чл. 18)
Съвет по пощенска експлоатация
1. Съвет ът по пощенска експлоатаци я
(СПЕ) е натоварен с експлоатационните,
търговските, техническите и икономическите въпроси, които интересуват пощенските
служби.
2. Членовете на Съвета по пощенска експлоатация изпълняват функциите си в името
и в интерес на Съюза.
Член IV
Влизане в сила и срок на действие на Допълнителния протокол към Устава на Всемирния
пощенски съюз
1. Настоящият Допълнителен протокол
влиза в сила от 1 юли 2019 г. и ще остане в
сила за неопределено време.
В уверение на което пълномощните
представители на правителствата на странитечленки съставиха настоящия Допълнителен
протокол, който ще има същата сила и същата
стойност, както ако неговите разпоредби бяха
включени в самия текст на Устава и подписан от тях в един екземпляр, депозиран пред
Генералния директор на Международното
бюро. Копие от него ще бъде предадено на
всяка една от страните от Международното
бюро на Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Адис Абеба, 7 септември 2018 г.
4101
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ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. – ДВ, бр. 41
от 2019 г. В сила за Република България от
1 юли 2019 г.)
Пълномощните представители на правителствата на страните – членки на Всемирния
пощенски съюз, по време на извънредния
Конгрес в Адис Абеба на основание чл. 22.2
от Устава, сключен на 10 юли 1964 г. във Виена, приеха, по общо съгласие и на основание
чл. 25.4 от Устава, следните изменения към
Общия правилник.
Член I
(изменя чл. 103)
Функции на Конгреса
1. На основание на предложенията на страните-членки, на Административния съвет и на
Съвета по пощенска експлоатация Конгресът:
1.1. о пределя общите политики за осъществяването на мисията и на целта
на Съюза, изложени в предговора на
Устава и в член 1 от него;
1.2. разглежда и приема, при необходимост,
предложенията за изменение на Устава,
на Общия правилник, на Конвенцията
и на Споразуменията, формулирани от
страните-членки и Съветите, в съответствие с член 29 на Устава и член
138 на Общия правилник;
1.3. о пределя датата на влизане в сила на
Актовете;
1.4. п риема своя Вътрешен правилник и
свързаните с него изменения;
1.5. разглежда пълните доклади за работата,
представени съответно от Административния съвет, Съвета по пощенска експлоатация и Консултативния комитет в
съответствие с разпоредбите на членове
111, 117 и 125 на Общия правилник,
които обхващат периода, изтекъл от
предходния Конгрес;
1.6. п риема стратегията на Съюза;
1.6bis одобрява проект на четиригодишен
бизнес план на Всемирния пощенски съюз;
1.7. о пределя максималния размер на разходите на Съюза в съответствие с член
21 на Устава;
1.8. и збира страните-членки, които заседават в Административния съвет и в
Съвета по пощенска експлоатация, в
съответствие с процедурите за избор,
посочени и в резолюциите на Конгреса,
отнасящи се до този въпрос;
1.9. и збира генералния директор и заместник генералния директор на Международното бюро;
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1.10. о
 пределя с резолюция тавана на разходите, понасяни от Съюза за производството на документи на немски,
на китайски, на португалски и на
руски език.
2. Конгресът в качеството си на върховен
орган на Съюза разглежда други въпроси,
свързани конкретно с пощенските услуги.
Член II
(изменя чл. 104)
Вътрешен правилник на Конгреса
1. За организирането на своята дейност,
както и за провеждането на дискусиите Конгресът прилага свой Вътрешен правилник.
2. Всеки Конгрес може да променя този
вътрешен правилник при условията, определени в самия Вътрешен правилник.
3. Параграфи 1 и 2 се прилагат по аналогия
към извънредните Конгреси.
Член III
(изменя чл. 105)
Наблюдатели към органите на Съюза
1. Следните институции са поканени да
участват в пленарните заседания и на заседанията на Комисиите на Конгреса, на Административния съвет и на Съвета по пощенска
експлоатация в качеството на наблюдатели:
1.1. Организацията на обединените нации.
1.2. Регионалните съюзи.
1.3. Членовете на Консултативния съвет.
1.4. И нституциите, упълномощени да присъстват на заседанията на Съюза в
качеството на наблюдатели по силата
на резолюция или на друго решение
на Съюза.
2. Следните институции, ако са надлежно
определени от Административния съвет съобразно чл. 107.1.12, са поканени да участват
в специфични заседания на Конгреса в качеството на ад хок наблюдатели:
2.1. С пециализираните агенции на Обединените нации и други междуправителствени организации.
2.2. В секи международен орган, всяка асоциация или предприятие, или всяко
квалифицирано лице.
3. Освен наблюдателите, определени в параграф 1 на този член, Административният
съвет и Съветът по пощенска експлоатация
могат да определят други ад хок наблюдатели
да присъстват на техните заседания съобразно
техния Вътрешен правилник, когато това е в
интерес на Съюза и на неговите органи.
Член IV
(изменя чл. 106)
Състав и работа на Административния съвет
1. Административният съвет се състои от
четиридесет и един членове, които изпълняват
своите функции през време на периода между
два последователни Конгреса.
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2. Председателството на Съвета се полага
по право на страната-членка – домакин на
Конгреса. В случай че тази страна-членка
се откаже от него, тя става член по право
и въз основа на това географската група,
към която тя принадлежи, разполага с едно
допълнително място, за което не важат ограниченията, предвидени в параграф 3. В този
случай Административният съвет избира за
председател един от членовете, принадлежащи към географската група, в която участва
и страната-членка – домакин.
3. Останалите четиридесет членове на
Административния съвет се избират от Конгреса въз основа на справедливо географско
разпределение. Най-малко половината от
членовете се подновяват на всеки Конгрес;
никоя страна-членка не може да бъде избирана
последователно от три Конгреса.
4. Всеки член на Административния съвет
определя свои представители в него. Членовете
на Административния съвет трябва да взимат
активно участие в неговата работа.
5. Функциите на член на А дминистративния съвет се изпълняват без заплащане.
Разходите по работата на този Съвет са за
сметка на Съюза.
6. А дминистративният съвет определя,
установява и/или създава постоянни работни
групи и целеви работни групи или други органи в рамките на своята структура, като се
вземат предвид стратегията и бизнес планът
на Съюза, приети от Конгреса.
Член V
(изменя чл. 107)
Функции на Административния съвет
1. Административният съвет има следните
функции:
1.1. контролира всички дейности на Съюза в интервала между два Конгреса,
като държи сметка за решенията на
Конгреса, като проу чва въпросите,
засягащи правителствените политики
в пощенската област, и като се съобразява с международната политика в
регламентацията, която се отнася до
търговията с услуги и до конкуренцията;
1.2. п одпомага, координира и контролира
всички форми на пощенско техническо
подпомагане в рамките на международното техническо сътрудничество;
1.3. р азглежда проекта на четиригодишен
план за дейностите на Всемирни я
пощенски съюз, одобрен от Конгреса,
и го разработва, като координира
дейностите, представени в споменатия
по-горе план, с наличните ресурси;
п ланът т рябва, п ри необходимост,
да съвпада с резултатите на всеки
процес на подреж дане по приоритет,
проследяван от Конгреса; четиригодишният план за дейностите на Всемирния пощенски съюз, разработен и
одобрен от А дминистративния съвет,
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служи за база за годишната Програма и бюджет, както и за годишните
планове за изпълнение, които трябва
да се разработят и приложат от А дминистративния съвет и от Съвета
по пощенска експлоатация;
1.4. р азглежда и одобрява едногодишната
Програма и бюджет и сметки на Съюза,
като държи сметка за окончателната
верси я на плана за дейностите на
Всемирния пощенски съюз, както е
посочен в член 107.1.3;
1.5. р азрешава, ако обстоятелствата го
изискват, превишаването на тавана
на разходите съгласно член 145, параграфи 3 до 5;
1.6. разрешава, ако това се поиска, избора на
по-нисък клас за членски внос съгласно
условията, предвидени в член 150.6;
1.7. разрешава промяната на географската
група, ако някоя страна-членка я поиска,
като взема предвид становищата, изразени от страните-членки, които са членове
на засегнатите географски групи;
1.8. с ъздава или премахва работни пос
тове в Международното бюро, които
се финансират от редовния бюджет,
като държи сметка за ограниченията, свързани с определения таван на
разходите;
1.9. в зема решени я за установяване на
контакти със страните-членки за изпълнение на техните функции;
1.10 с лед консултация със Съвета по пощенска експлоатация взема решение
за взаимоотношенията, които трябва
да се установят, с организации, които не са наблюдатели по смисъла на
чл. 105.1 и 105.2.1;
1.11. р азглежда докладите на Международното бюро за взаимоотношенията на
Всемирния пощенски съюз с другите
международни органи, взема решения, които счита за целесъобразни,
по воденето на тези взаимоотношения
и развитието, което да им се даде;
1.12. о пределя, когато е необходимо, след
съгласуване със Съвета по пощенска
експлоатация и с Генералния секретар специализираните институции на
Обединените нации, международните
организации, асоциациите, предприятията и квалифицираните лица, които
трябва да бъдат поканени в качеството
на ад хок наблюдатели да присъстват
на специфични заседания на Конгреса
и на неговите комисии, когато това е
в интерес на Съюза или може да бъде
от полза за работата на Конгреса, и
възлага на Генералния директор на
Международното бюро да изпрати
необходимите покани;
1.13. п осочва страната-домакин на следващия Конгрес в случая, предвиден
в член 101.3;
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1.14. о
 пределя своевременно и след съгласуване със Съвета по пощенска
експлоатация броя на необходимите
комисии за успешното водене на работа на Конгреса и определя техните
функции;
1.15. о пределя след съгласуване със Съвета
по пощенска експлоатация и при условие за одобрение от Конгреса страните-членки, които са в състояние да:
1.15.1. п оемат функциите на заместникпредседатели на Конгреса, както
и на председатели и заместникпредседатели на комисиите, като се
съобразява, доколкото е възможно,
със справедливото географско разпределение на страните-членки;
1.15.2. у частват в ограничените комисии
на Конгреса;
1.16. о пределя своите членове, които ще
влязат в Консултативния комитет;
1.17. р азглежда и одобрява, в рамките на
своите компетенции, всяко действие,
което се счита за необходимо за съхраняването и укрепването на качеството
на международната пощенска услуга,
както и за нейното модернизиране;
1.18. п роучва по искане на Конгреса, на
Съвета по пощенска експлоатация
или на страните-членки проблемите
от административен, законодателен
и правен харак тер, интересу ващи
Съюза или международната пощенска служба; на А дминистративния
съвет принадлежи правото да взема
решение в горепосочените области
дали е целесъобразно, или не да се
предприемат проучванията, поискани
от страните-членки в интервала между
Конгресите;
1.19. ф ормулира предложения, които ще
се представят за одобрение или от
Конгреса, или от страните-членки
съгласно член 140;
1.20. п редоставя теми за проу чване, за
обсъждане от Съвета по пощенска
експлоатация съгласно член 113.1.6;
1.21. о бсъжда и одобрява, съгласувано със
Съвета по пощенска експлоатация,
проекта за стратегия, който се представя пред Конгреса;
1.22. п риема отчетите, както и препоръките
на Консултативния комитет, провежда
обсъждане по тях и проучва препоръките на Комитета за представяне
пред Конгреса;
1.23. о сигурява контрола върху дейността
на Международното бюро;
1.24. одобрява годишните доклади, изготвени от Международното бюро, за
дейностите на Съюза и за финансовото управление и представя, ако е
необходимо, коментари по тях;
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1.25. и
 згот вя в сл у чаи те, когато счете
за необходимо, принципите, които
Съветът по пощенска експлоатация
трябва да има предвид, когато разглежда въпроси, които имат значителни финансови последици (такси,
крайни разходи, транзитни разходи,
базови цени за въздушен транспорт
на пощата и подаване в чужбина на
писмовни пратк и), наблюдава отблизо проучването на тези въпроси,
разглежда и одобрява предложенията
на Съвета по пощенска експлоатация,
отнасящи се до същите теми, за да
осигури съответствие с цитираните
по-горе принципи;
1.26. одобрява в рамките на своите компетенции препоръките на Съвета по
пощенска експлоатация относно приемането, ако е необходимо, на нова
регламентация или на нова практика в
очакване Конгресът да вземе решение
по въпроса;
1.27. р азглежда годишния доклад, изготвен
от Съвета по пощенска експлоатация,
а при необходимост и предложенията,
направени от последния;
1.28. одобрява съставения от Международното бюро, съгласувано със Съвета
по пощенска експлоатация, четиригодишен доклад за резултатите на
страните-членк и при прилагането
на стратегията на Съюза, одобрена
от пред ходни я Конг рес, който се
представя пред следващия Конгрес;
1.29. с ъздава рамката за организиране на
Консултативния комитет и одобрява
организаци ята на Консултативни я
коми тет съгласно разпоредби те в
член 122;
1.30. с ъздава критерии за присъединяване
към Консултативния комитет и приема
или отхвърля исканията за присъединяване съобразно тези критерии,
след като се увери, че тези искания
са обработени по ускорена процедура
между заседанията на Административния съвет;
1.31. и зготвя Финансовия правилник на
Всемирния пощенски съюз;
1.32. и зготвя правилата, които уреж дат
Резервния фонд;
1.33. и зготвя правилата, които у реж дат
Специалния фонд;
1.34. и зготвя правилата, които уреж дат
Фонда за специални дейности;
1.35. и зготвя правилата, които у реж дат
Доброволния фонд;
1.36. и зготвя Статута на персонала, както
и служебните условия на избраните
служители;
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1.37. и
 зготвя Правилника на Социалния
фонд;
1.38. к онтролира по смисъла на чл. 152
създаването на спомагателни органи,
финансирани от потребителите, и
техните дейности;
1.39. п риема своя Вътрешен правилник и
изменения към него.
Член VI
(изменя чл. 108)
Организация на заседанията на Административния съвет
1. На учредителното си заседание, което се
свиква и открива от Председателя на Конгреса,
Административният съвет избира измежду
членовете си четирима заместник-председатели и приема своя Вътрешен правилник.
Председателят и четиримата заместник-председатели трябва да бъдат страни-членки от
всяка една от петте географски групи.
2. Административният съвет се събира два
пъти в годината или повече, при извънредни
обстоятелства, в седалището на Съюза при
спазване на процедурите, посочени във Вътрешния правилник.
3. Председателят и заместник-председате
лите, както и председателите, съпредседателите и заместник-председателите на Комисиите на Административния съвет, образуват
Ръководния комитет. Този Комитет подготвя
и ръководи дейностите на всяка сесия на
Административния съвет. Той одобрява, от
името на Административния съвет, годишния
доклад за дейностите на Съюза, изготвен от
Международното бюро, и изпълнява всяка
друга задача, която Административният съвет
реши да му възложи или необходимост от
която възникне в процеса на стратегическото
планиране.
4. Председателят на Съвета по пощенска
експлоатация представлява същия на заседанията на Административния съвет, когато
дневният ред съдържа въпроси, отнасящи се
до Съвета по пощенска експлоатация.
5. Председателят на Консултативния комитет представл ява тази организаци я на
заседанията на А дминистративния съвет,
когато дневният ред съдържа въпроси, които
представляват интерес за Консултативния
комитет.
Член VII
(изменя чл. 109)
Наблюдатели
1. Наблюдатели
1.1. С цел да се осигури ефикасна връзка
меж ду дейностите на двата органа
Съветът по пощенска експлоатация
може да определи представители, които да присъстват на заседанията на
Административния съвет в качеството
на наблюдатели.
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1.2. С
 траните-членки на Съюза, които не са
членове на съвета, както и наблюдателите и ад хок наблюдателите, посочени
в член 105, могат да участват на пленарните заседания и на съвещанията
на Комисиите на Административния
съвет без право на глас.
2. Принципи
2.1. Поради логистични причини Административният съвет може да ограничи
броя на участниците от всеки наблюдател и ад хок наблюдател. Той може
също да ограничи и правото им на
изказване по време на обсъжданията.
2.2. Н аблюдателите и ад хок наблюдателите могат по тяхна молба да бъдат
упълномощени да сътрудничат при
предприетите проучвания, като спазват
условията, които Съветът може да постави, за да осигури продуктивността
и ефикасността на своята работа. Тези
наблюдатели могат също да бъдат поканени да председателстват постоянни
работни групи и целеви работни групи,
когато техните познания или техният
опит го изискват. Участието на наблюдателите и на ад хок наблюдателите се
осъществява без допълнителни разходи
за Съюза.
2.3. В изк лючителни слу чаи членовете
на Консултативния комитет и ад хок
наблюдателите могат да бъдат изключени от заседание или от част от
заседание. По същата логика правото
им да получават някои документи би
могло да бъде ограничено, в случай
че конфи денциа лност та на темата
на заседанието или на документа го
изисква; решението относно подобно
ограничение може да бъде взето за
всеки случай поотделно от съответния
орган или неговия Председател; за
различните случаи се уведомяват Административният съвет и Съветът по
пощенска експлоатация, ако се касае
за въпроси, представляващи особен
интерес за този орган. Впоследствие
Административният съвет може, ако
счете за необходимо, да преразгледа
ограниченията след съгласуване със
Съвета по пощенска експлоатация,
ако това е предвидено.
Член VIII
(изменя чл. 110)
Заплащане на пътни разходи
1. Пътните разходи на представителя на
всеки един от членовете на Административния
съвет, участващ в заседанията на този орган, са
за сметка на неговата страна-членка. При все
това, един представител на всяка от странитечленки, класифицирана сред развиващите се
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страни или сред най-слаборазвитите страни
в съответствие със списъците, изготвени съответно от Административния съвет и Организацията на обединените нации, има право,
с изключение за съвещанията, провеждани
по време на Конгреса, на възстановяване
на стойността на един самолетен билет за
отиване и връщане в икономична класа или
на един билет в първа класа за железопътен
транспорт, или на стойността на пътуването с
други средства, при условие че тази стойност
не надвишава цената на самолетния билет
отиване и връщане в икономична класа. Същото право се полага и на представителите
на всеки член на Комисиите или останалите
органи, когато те се събират извън Конгреса
и сесиите на Съвета.
Член IX
(изменя чл. 112)
Състав и работа на Съвета по пощенска
експлоатация
1. Съветът по пощенска експлоатация се
състои от четиридесет и осем членове, които изпълняват своите функции през периода
между два последователни Конгреса.
2. Членовете на Съвета по пощенска експлоатация се избират от Конгреса в зависимост
от специфично географско разпределение.
Най-малко една трета от членовете от всяка географска група се подновява на всеки
Конгрес.
3. Всеки член на Съвета по пощенска
експлоатация определя свои представители в
него. Членовете на Съвета по пощенска експлоатация трябва да взимат активно участие
в неговата работа.
4. Разходите по функционирането на Съвета по пощенска експлоатация са за сметка
на Съюза. Неговите членове не получават
никакво възнаграждение.
5. Съветът по пощенска експлоатация определя, установява и/или създава постоянни
работни групи, целеви работни групи, спомагателни органи, финансирани от потребителите, или други органи в рамките на своята
структура, като се вземат предвид стратегията
и бизнес плана на Съюза, приети от Конгреса.
Член X
(изменя чл. 113)
Функции на Съвета по пощенска експлоатация
1. Съветът по пощенска експлоатация има
следните функции:
1.1. координира практическите мерки за
развитието и подобряването на международните пощенски услуги;
1.2. п редприема, при условие за одобрение
от Административния съвет в рамките
на неговите компетенции, всякакво
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действие, преценено като необходимо
за запазването и подобряването качеството на международните пощенски
услуги и за тяхното модернизиране;
1.3. в зема решен ие за кон та к т и т е с ъс
страните-членки и техните избрани
оператори за изпълнение на своите
функции;
1.4. в зема необходимите мерки с цел да
проучи и разпространи опита и постиженията на някои страни-членки и
техните избрани оператори в областта
на техниката, експлоатацията, икономиката и професионалното обучение,
които представляват интерес за другите страни-членки и техните избрани
оператори;
1.5. в зема, след съгласуване с А дминистративния съвет, съответните мерки
в областта на техническото сътрудничество с всички страни – членки на
Съюза, и техните избрани оператори, и
в частност, с новите и развиващите се
страни и с техните избрани оператори;
1.6. р азглежда всички други въпроси, които
се представят от член на Съвета по
пощенска експлоатация, от Административния съвет или от всяка страначленка или избран оператор;
1.7. п олучава и обсъжда докладите и препоръките на Консултативния комитет
и по отношение на въпросите, които
интересуват Съвета по пощенска експлоатация, проучва и прави бележки
по препоръките, направени от Консултативния комитет, които ще бъдат
представени пред Конгреса;
1.8. о пределя своите членове, които ще
участват в Консултативния комитет;
1.9. п ровежда проучване на най-важните
експлоатационни, търговски, технически, икономически и свързани с техническото сътрудничество проблеми,
както на тези, които представляват
интерес за всички страни – членки на
Съюза, и за техните избрани пощенски
оператори, по-точно въпроси, имащи
значителни финансови последствия
(такси, крайни разходи, т ранзитни
разходи, базови цени за въ зд у шен
транспорт на пощата, цени за пощенски колети и подаване в чужбина на
писмовни пратки), подготвя информации и становища за тях и препоръчва
какви мерки следва да се предприемат
по отношение на тях;
1.10. п редставя на Административния съвет
информация, необходима за изготвянето на проект на стратегия на Съюза и
проект на четиригодишен бизнес план,
които се представят пред Конгреса;
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1.11. п
 редприема проу чване по проблемите на образованието и на професионалното обучение, интересуващи
страните-членки и техните избрани
оператори, както и новите и развиващите се страни;
1.12. п роучва настоящото състояние и нуждите на новите и развиващите се страни и изготвя подходящи препоръки за
начините и средствата за подобряване
на техните пощенски услуги;
1.13. п ристъпва към преразглеждане на
Правилниците на Съюза в рамките
на шест месеца след закриване на
Конгреса, освен ако Конгресът не
реши друго по този въпрос; Съветът
по пощенска експлоатация може също
да променя посочените по-горе Правилници по време на други сесии; в
двата случая Съветът по пощенска
експлоатация остава зависим от насоките на Административния съвет
по отношение на политиките и основните принципи;
1.14. ф ормулира предложения, които ще
бъдат представени за одобрение или
от Конгреса, или от страните-членки
съгласно член 140; одобрението на
Административния съвет се изисква,
когато тези предложения са по въпроси
от неговата компетенция;
1.15. р а зглеж да, по иск а не на с т ра начленка, всяко предложение, което
тази страна-членка изпрати в Межд у народ но т о бюро с ъгласно ч лен
139, изготвя коментари по него и
възлага на Бюрото да ги приложи
към съответното предложение, преди да го представи за одобрение от
страните-членки;
1.16. п репоръчва, ако е необходимо, и
евентуално след одобрение от Административния съвет и след консултиране
с всички страни-членки приемането
на регламентация или на нова практика, очаквайки Конгресът да вземе
решение по въпроса;
1.17. и зготвя и представя, под формата на
препоръки към страните-членки и
техните избрани оператори (или като
задължителни указания, в случай че
Актовете на Съюза го предвиждат),
нормативи от техническо и експлоатационно естество и в други области от своята компетенция, където е
необходима единна практика; също
така, при необходимост, той извършва
промени на нормативите, които вече
е установил;
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1.18. и
 зготвя рамката за организацията на
спомагателните органи, финансирани от потребителите, и я одобрява в
съответствие с чл. 152;
1.19. п олучава и разглежда докладите от
спомагателните органи, финансирани
от потребителите, които се изготвят
годишно;
1.20. п риема своя Вътрешен правилник и
изменения към него.
Член XI
(изменя чл. 114)
Организация на заседанията на Съвета по
пощенска експлоатация
1. На своето първо заседание, което се
свиква и открива от Председателя на Конгреса, Съветът по пощенска експлоатация
избира сред своите членове Председател и
четирима заместник-председатели, както и
Председателите на Комисиите, техните заместник-председатели и съпредседатели и приема
свой Вътрешен правилник. Председателят и
четиримата заместник-председатели трябва да
бъдат страни-членки от всяка една от петте
географски групи на Съюза.
2. Съветът по пощенска експлоатация се
събира два пъти в годината или повече, при
извънредни обстоятелства, в седалището на
Съюза при спазване на процедурите, посочени
във Вътрешния правилник.
3. Председателят и заместник-председа
телите, както и председателите, съпредседат ели т е и замест ник-п редседат ели т е на
Комисиите на Съвета по пощенска експлоатация образуват Ръководния комитет. Този
Комитет подготвя и ръководи работата на
всяка сесия на Съвета по пощенска експлоатация и изпълнява всички задачи, които
Съветът реши да му възложи или чиято необходимост възникне по време на процеса
на стратегическо планиране.
4. На базата на стратегията на Съюза,
приета от Конгреса, и в частност, на частта,
отнасяща се до стратегиите на постоянните органи на Съюза, Съветът по пощенска
експлоатация изготвя на своята първа сесия
след Конгреса базисна работна програма,
коя т о съд ържа оп ределен брой так т ик и,
целящи реализирането на стратегиите. Тази
базисна програма, съдържаща ограничен
брой дейности, свързани с актуални теми
и от общ интерес, се преразглежда всяка
година в зависимост от новите реалности
и приоритети.
5. Председателят на Консултативния комитет представлява този орган на заседанията
на Съвета по пощенска експлоатация, когато
дневният ред съдържа въпроси, които интересуват Консултативния комитет.
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Член XII
(изменя чл. 115)
Наблюдатели

Член XIII
(изменя чл. 116)
Заплащане на пътните разходи

1. Наблюдатели
1.1. С цел да се осигури ефикасна връзка
между дейностите на двата органа Административният съвет може да посочи
представители за участие в заседанията
на Съвета по пощенска експлоатация
в качеството на наблюдатели.
1.2. С траните-членки на Съюза, които не са
членове на Съвета, както и наблюдателите и ад хок наблюдателите, посочени
в чл. 105, могат да участват без право
на глас в пленарните заседания и в
заседанията на Комисиите на Съвета
по пощенска експлоатация.
2. Принципи
2.1. Поради логистични причини Съветът
по пощенска експлоатация може да
ограничи броя на участниците от всеки
наблюдател и ад хок наблюдател. Той
може да ограничи и правото им на
изказване по време на обсъжданията.
2.2. Н аблюдателите и ад хок наблюдателите могат по тяхно искане да бъдат
у п ъ л номощен и да с ът ру д н и чат на
предприетите проучвания, като спазват
условията, които Съветът може да създаде, за да осигури продуктивността и
ефикасността на своята работа. Те могат
да бъдат поканени да председателстват
постоянни работни групи и целеви
работни групи, когато техните знания
и опит го аргументират. Участието на
наблюдателите и на ад хок наблюдателите се извършва без допълнителни
разходи за Съюза.
2.3. В изключителни случаи членовете на
Консултативния комитет и ад хок наблюдателите могат да бъдат изключени
от заседание или от част от заседание.
Също така тяхното право да получават
някои документи може да бъде ограничено, в случай че поверителността
на темата на заседанието или на документа го изисква; решението, свързано
с такова ограничение, може да бъде
взето за всеки случай поотделно, от
всеки засегнат орган или от неговия
Председател; различните случаи се
сигнализират на Административния
съвет и на Съвета по пощенска експлоатация, ако се касае за въпрос,
към който представляват специален
интерес за този орган. Впоследствие
Административният съвет може, ако
счете за необходимо, да преразгледа
ограничението след консултиране със
Съвета по пощенска експлоатация,
когато това е необходимо.

1. Пътните и дневните разходи на представителите на страните-членки, участващи
в Съвета по пощенска експлоатация, са за
сметка на тези страни-членки. Във всички
слу чаи един представител на всяка една
от страните, считани за най-слабо развити
съгласно списъците, изготвени от Организацията на обединените нации, има право,
с изключение на заседанията, провеждани
по време на Конгреса, да му се заплати
равностойността на един самолетен билет
отиване и връщане в икономична класа или
на един билет в първа класа за железопътен
транспорт, или стойността на пътуването
с каквото и да е друго средство, при условие, че тази сума не превишава цената на
самолетния билет за отиване и връщане в
икономична класа.
Член XIV
(нов чл. 117bis)
Чл. 117bis
Координационен комитет на постоянните
органи на Съюза
1. Председателят на Административния
съвет, председателят на Съвета по пощенска
експлоатация и Генералният директор на
Международното бюро образуват Координационния комитет на постоянните органи на
Съюза (CCoord).
2. CCoord има следните правомощия и
функции:
2.1. Подпомага координацията на дейността
на постоянните органи на Съюза.
2.2. С ъбира се, когато е необходимо, с оглед
да обсъди важни въпроси, свързани със
Съюза и пощенските услуги, и предоставя на органите на Съюза становище
по такива въпроси.
2.3. О сигурява прилагането на процесите
по стратегическо планиране по такъв
начин, че всички решения относно
дейностите на Съюза да се взимат от
съответните органи в зависимост от
техните отговорности, както са посочени в Актовете на Съюза.
3. По покана на Председателя на Административния съвет CCoord се събира два пъти
в годината в седалището на Съюза. Датата
и мястото на заседанието се определят от
Председателя на Административния съвет
след съгласуване с Председателя на Съвета
по пощенска експлоатация и с Генералния
директор на Международното бюро.
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Член XV
(изменя чл. 123)
Представители на Консултативния комитет
на Конгреса, на Административния съвет и
на Съвета по пощенска експлоатация
1. За да осигури ефективна връзка с органите на Съюза, Консултативният комитет
може да определи свои представители за
участие в заседанията на Конгреса, на Административния съвет и на Съвета по пощенска
експлоатация, както и на техните съответни
Комисии, в качеството на наблюдатели, без
право на глас.
2. Членовете на Консултативния комитет са
поканени на пленарните съвещания и на заседанията на Комисиите на Административния
съвет и на Съвета по пощенска експлоатация
съгласно член 105. Те могат също така да
участват в работата на постоянните работни
и на целевите работни групи в рамките на
член 109.2.2 и член 115.2.2.
3. Председателят на Административния
съвет и Председателят на Съвета по пощенска експлоатация представляват тези органи
на заседанията на Консултативния комитет,
когато дневният ред на заседанията съдържа
въпроси, интересуващи тези органи.
Член XVI
(изменя чл. 127)
Функции на Генералния директор
0bis Генералният директор е законен представител на Съюза.
1. Генералният директор организира, управлява и ръководи Международното бюро.
2. По отношение на разпределението на
длъжностите, назначенията и повишаването:
2.1. Той е компетентен да разпределя длъжностите от степените G 1 до D 2 и да
назначава и да повишава служителите
в тези степени.
2.2. З а назначенията в степените Р 1 до
D 2 той трябва да вземе под внимание
професионалните квалификации на
кандидатите, които са препоръчани
от страните-членки, от чиято националност са или в които упражняват
своята професионална дейност, като
се държи сметка за справедливо географско-континентално и езиково
разпределение. Длъжностите от степен
D 2, доколкото е възможно, трябва да
се заемат от кандидати от други региони, различни от регионите, от които
произхождат Генералният директор и
Заместник генералният директор, като
се държи сметка за доминиращото съображение за ефикасност на работата
на Международното бюро. В случаите,
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когато длъжността изисква специални
квалификации, Генералният директор
може да потърси външен кандидат.
2.3. П ри назначаването на нов служител
той държи сметка също така за това,
че по принцип лицата, които заемат
длъжностите от степените D 2, D 1 и
Р 5, трябва да произхождат от различни
страни-членки на Съюза.
2.4. При повишаването на служител в Международното бюро в степените D 2, D 1
и Р 5 той не е длъжен да прилага същия принцип, посочен в параграф 2.3.
2.5 О свен това, в процеса на набиране на
служители изискванията за равномерно
географско и езиково разпределение са
на по-заден план от заслугите.
2.6. Г енера л н и я т д и рек т ор и нформ и ра
веднъж годишно Административния
съвет за назначенията и повишенията
в категориите от Р 4 до D 2.
3. Генералният директор има следните
функции:
3.1. и зпълнява функциите на съхраняващ
на Актовете на Съюза и на посредник
в процедурата по присъединяване и
приемане в Съюза, както и по излизането от него;
3.2. у ведомява официално Правителствата
на страните-членки за решенията, взети
от Конгреса;
3.3. и нформира всички страни-членки и
техните избрани оператори за Правилниците, изготвени или изменени
от Съвета по пощенска експлоатация;
3.4. и зготвя проекта на годишния бюджет
на Съюза на възможно най-ниското
ниво, съвместимо с нуждите на Съюза,
и го представя своевременно за разглеждане от Административния съвет;
съобщава бюджета на страните-членки
след одобрението от Административния
съвет и го изпълнява;
3.5. и зпълнява специфичните дейности,
поискани от органите на Съюза, както
и тези, които му възлагат Актовете;
3.6. п редприема инициативи за изпълнение
на целите, определени от органите на
Съюза, в рамките на установената политика и на разполагаемите средства;
3.7. п редставя идеи и предложения пред
Административния съвет и пред Съвета
по пощенска експлоатация;
3.8. с лед закриването на Конгреса представя
пред Съвета по пощенска експлоатация
предложенията относно промените,
които трябва да бъдат направени в
Правилниците във връзка с решенията
на Конгреса, в съответствие с Вътрешния правилник на Съвета по пощенска
експлоатация;
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3.9. и
 зготвя, на вниманието на Административния съвет и на основание на
указанията, дадени от Съветите, проекта на стратегия и на четиригодишен
бизнес план на Съюза за представяне
пред Конгреса;
3.10. с ъставя, на вниманието на А дминистративния съвет, четиригодишен
доклад за резултатите на странитечленки при изпълнението на стратегията на Съюза, одобрена от предходния Конгрес, който се представя на
следващия Конгрес;
3.11. (отм.)
3.12. с лужи като посредник във взаимоотношенията между:
3.12.1. В семирния пощенски съюз и Регионалните съюзи;
3.12.2. В семирния пощенски съюз и Организацията на обединените нации;
3.12.3. В семирния пощенски съюз и международните организации, чиито
дейности представляват интерес за
Съюза;
3.12.4. В семирния пощенски съюз и международни институции, асоциации
или предприятия, с които органите
на Съюза желаят да се консултират или да приобщят към своята
дейност;
3.13. и зпълнява функцията на Генерален
секретар на органите на Съюза и в
това си качество, предвид специалните
разпоредби на този Правилник, следи
по-конкретно за:
3.13.1. п одготовката и организирането на
дейностите на органите на Съюза;
3.13.2. и зготвянето, изработването и разпространението на док у ментите,
докладите и протоколите;
3.13.3. функционирането на секретариата
по време на заседанията на органите
на Съюза;
3.14. п рисъства на заседанията на органите на Съюза и взема участие в
разискванията без право на глас, с
възможността да бъде представляван
и от друг.
Член XVII
(изменя чл. 130)
Изготвяне и разпространяване на документите
на органите на Съюза
1. Международното бюро изготвя и прави
достъпни на страницата в интернет на Съюза
всички документи, които се публикуват на
езиците, посочени в член 155, в съответствие
с Вътрешните правилници на Административния съвет и на Съвета по пощенска експлоатация. Международното бюро сигнализира също
така до представителите на страните-членки
за публикуването на всеки нов електронен
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документ в страницата в интернет на Съюза
чрез ефикасна система, предвидена за този
случай.
2. Международното бюро разпространява
на хартиен носител публикациите на Съюза,
като циркулярните писма на Международното
бюро и докладите на Административния съвет
и Съвета по пощенска експлоатация, само
при поискване от определена страна-членка.
Член XVIII
(изменя чл. 138)
Ред за представянето на предложения пред
Конгреса
1. При условие на изключенията, предвидени в параграфи 2 и 5, внасянето на предложения
от всякакъв характер от пощенските администрации на страните-членки за разглеждане
от Конгреса се урежда по следния ред:
1.1. д оп ускат се п редложени я та, кои то
пристигат в Меж дународното бюро
най-късно шест месеца преди датата,
определена за Конгреса;
1.2. н икакво предложение с редакционен
характер не се приема през периода от
шест месеца, който предхожда датата,
определена за Конгреса;
1.3. п редложенията по същество, които
пристигат в Международното бюро
през периода между шестия и четвъртия месец преди датата, определена
за Конгреса, се приемат само ако са
подкрепени най-малко от две страничленки;
1.4. п редложенията по същество, които
пристигат в Международното бюро
през периода между четвъртия и втория месец преди датата, определена
за Конгреса, се приемат само ако са
подкрепени най-малко от осем страничленки; постъпилите по-късно предложения не се приемат;
1.5. д екларациите за подкрепа трябва да
пристигнат в Международното бюро в
същия срок както предложенията, за
които се отнасят.
2. Предложенията, отнасящи се до Устава
или Общия правилник, трябва да пристигнат
в Меж дународното бюро най-малко шест
месеца преди откриването на Конгреса; тези,
които пристигнат след тази дата, но преди откриването на Конгреса, могат да бъдат взети
под внимание само ако Конгресът реши това
при мнозинството от две трети от страните,
представени на Конгреса, и ако са спазени
условията, предвидени в параграф 1.
3. По принцип всяко предложение трябва да има една цел и да съдържа промени,
оправдани от тази цел. Също така всяко
предложение, което може да доведе до евентуални значителни разходи за Съюза, трябва
да бъде придружено с финансова обосновка,
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изготвена от страната-членка, която е автор,
съвместно с Международното бюро, с цел да
се определят необходимите финансови ресурси
за неговото изпълнение.
4. В заглавието на предложенията от редак
ционен характер страните-членки, които ги
представят, поставят бележката „Предложения
от редакционен характер“ и се публикуват от
Международното бюро под номер, следван от
буквата R. Предложенията, които не носят
тази бележка, но по мнение на Международното бюро имат редакционен характер, се
публикуват с подходяща обяснителна бележка;
Международното бюро изготвя списък на тези
предложения, предназначени за Конгреса.
5. Процедурата, описана в параграфи 1 и
4, не се прилага нито към предложенията,
отнасящи се до Вътрешния правилник на
Конгресите, нито към предложенията, представени от А дминистративни я съвет или
Съвета по пощенска експлоатация.
Член XIX
(изменя чл. 144)
Влизане в сила на Правилниците и на другите
решения, приети между два Конгреса
1. Правилниците влизат в сила от същата
дата и са валидни за същия период като Актовете, произтичащи от Конгреса.
2. С уговорката на разпоредбите в параграф 1
решенията за изменение на Актовете на Съюза,
приети между два Конгреса, влизат в сила
най-малко три месеца след тяхното оповестяване. Във всички случаи това изискване не
се прилага към изменения на Правилниците,
които са приети вследствие на изготвянето на
нов Правилник, но все още преди влизането
им в сила съгласно параграф 1.
Член XX
(изменя чл. 146)
Уреждане на членските вноски на странитечленки
1. Страните, които се присъединяват към
Съюза или които са приети в качеството на
членки на Съюза, както и тези, които напускат
Съюза, трябва да заплатят размер на членския
си внос за цялата година, през която е станало действително тяхното присъединяване
или напускане.
2. Страните-членки заплащат предварително своята част (членския внос) от годишните
разходи на Съюза в зависимост от бюджета,
изготвен от Административния съвет. Тези
части (членският внос) трябва да бъдат заплатени най-късно до първия ден на финансовата
година, за която се отнася бюджетът. След този
срок дължимите суми носят лихви в полза
на Съюза в размер 5 % годишно, смятано от
четвъртия месец.
3. Когато просрочените задължения за
членски внос без лихвите, дължими на Съюза
от някоя от страните-членки, са равни или
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превишават сумата на членския внос на тази
страна-членка за двете предходни финансови
години, тази страна-членка може да преотстъпи безусловно на Съюза всички или част
от своите вземания от други страни-членки
съгласно начините, определени от Административния съвет. Условията за преотстъпване
на вземанията се определят съгласно споразумение, сключено между страната-членка,
нейните дебитори/кредитори и Съюза.
4. Страните-членки, които поради юридически или други причини са в невъзможност
да извършат подобно преотстъпване, се задължават да сключат план за погасяване на
просрочените задължения по техните сметки.
5. Освен при изключителни обстоятелства
погасяването на просрочени задължения за
дължим членски внос към Съюза не може да
продължава повече от десет години.
6. При изключителни обстоятелства Административният съвет може да освободи някоя
страна-членка напълно или частично от дължимите лихви, ако тази страна е изплатила
напълно своите просрочени задължения.
7. Страна-членка може също така да бъде
освободена в рамките на плана за погасяване на просрочените є плащания, одобрен от
Административния съвет, напълно или частично от натрупаните или оставащи лихви;
освобождаването обаче зависи от пълното и
точно изпълнение на плана за погасяване в
рамките на договорения срок от десет години
максимално.
8. Разпоредбите на параграфи от 3 до 7 се
прилагат по аналогия и за разходите за превод, фактурирани от Международното бюро
на страните-членки, присъединили се към
езиковите групи.
9. Международното бюро изпраща фактури
до страните-членки най-малко три месеца
преди датата, на която трябва да се извърши
плащането. Оригинали на фактурите трябва
да се изпратят на адреса, предоставен от
съответната страна-членка. Копия на фактурите ще се изпращат по електронен път като
предварително уведомление или известие.
10. Международното бюро предоставя ясна
информация на страните-членки всеки път,
когато се начислява лихва по просрочено
плащане за конкретни фактури, така че страните-членки да могат лесно да проверят към
коя фактура се отнася лихвата.
Член XXI
(изменя чл. 150)
Класове за членски внос
1. Страните-членки участват в покриването на разходите на Съюза според класа за
членски внос, към който принадлежат. Тези
класове са следните:
– клас от 50 единици;
– клас от 47 единици;
– клас от 45 единици;
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– клас от 43 единици;
– клас от 40 единици;
– клас от 37 единици;
– клас от 35 единици;
– клас от 33 единици;
– клас от 30 единици;
– клас от 27 единици;
– клас от 25 единици;
– клас от 23 единици;
– клас от 20 единици;
– клас от 17 единици;
– клас от 15 единици;
– клас от 13 единици;
– клас от 10 единици;
– клас от 7 единици;
– клас от 5 единици;
– клас от 3 единици;
– клас от 1 единица;
– клас от 0,5 единици, запазен за най-слабо
развитите страни, изброени от Организацията
на обединените нации, както и за други страни, определени от Административния съвет;
– клас от 0,1 единици, запазен за страни,
които са определени от Организацията на
обединените нации като малки островни
развиващи се страни с население под 200 000
жители (съгласно най-новата статистическа
информация, публикувана от съответните
служби на Организацията на обединените
нации).
2. Освен класовете за членски внос, изброени в параграф 1, всяка страна-членка може
да избере да заплаща по-голям брой единици
членски внос, превишаващ класа за членския
внос, към който тя принадлежи, през минимален период, който е еквивалентен на този
между два Конгреса. Тази промяна се обявява
най-късно по време на Конгреса. В края на
периода между два Конгреса страната-членка
се връща автоматично към първоначалния си
брой единици членски внос, освен ако не реши
да заплаща по-висок брой единици членски
внос. Заплащането на допълнителни вноски
увеличава разходите в същия размер.
3. В момента на тяхното приемане или на
тяхното присъединяване към Съюза странитечленки се включват в един от класовете за
членски внос съгласно реда, посочен в член
21.4 на Устава.
4. Страните-членки могат да преминат в
бъдещ план към по-нисък клас за членски
внос, при условие че искането за промяна бъде
изпратено в Международното бюро най-малко
два месеца преди откриването на Конгреса.
Конгресът дава незадължително становище по
повод на тези искания за промяна на класа
за членския внос. Страната-членка е свободна да изпълни становището на Конгреса.
Окончателното решение на страната-членка
трябва да бъде изпратено до секретариата на
Международното бюро преди края на Конгреса. Това искане за промяна се изпълнява от
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датата на влизане в сила на новите финансови
разпоредби, приети от Конгреса. Странитечленки, които не са съобщили желанието си
за промяна на класа за членски внос в предвидените срокове, остават в класа за членски
внос, към който са принадлежали дотогава.
5. Страните-членки не могат да изискват
да бъдат прекласирани едновременно с повече
от един по-нисък клас.
6. Все пак при изключителни обстоятелства
като природни бедствия, изискващи програми
за международна помощ, Административният
съвет може да разреши по искане на страначленка, един път между два Конгреса, временно
прекласиране в един по-нисък клас, ако тя
представи доказателства, че не е в състояние
повече да поддържа членския си внос съобразно първоначално избрания клас. При същите
обстоятелства Административният съвет може
също да разреши временно прекласиране на
страни-членки, които не принадлежат към
категорията на най-слабо развитите страни и
вече включени в клас от 1 единица, като им
позволява да минат в класа от 0,5 единици.
7. В приложение на разпоредбите в параграф
6 временното прекласиране може се разреши
от Административния съвет за максимален
период от две години или до следващи я
Конгрес, ако той се проведе преди края на
този период. След изтичането на определения
период съответната страна се включва автоматично в нейния първоначален клас.
8. В отклонение на разпоредбите, предвидени в параграфи 4 и 5, преминаванията
в по-горен клас не подлежат на никакво
ограничение.
Член XXII
(изменя чл. 152)
Организация на спомагателните органи, финансирани от потребителите
1. С уговорката за одобрението на Административния съвет Съветът по пощенска
експлоатация има право да създаде известен
брой спомагателни органи, финансирани от
потребителите, на доброволен принцип с цел
да организира оперативни, търговски, технически и икономически дейности, произтичащи
от неговите компетенции, съгласно член 18 на
Устава, които не могат да бъдат финансирани
от редовния бюджет
2. По отношение на създаването на такъв
орган в рамките на Съвета по пощенска експлоатация този съвет взема решение относно
основната структура за вътрешния правилник
на споменатия по-горе орган, като отчита основните правила и принципи, ръководещи една
междуправителствена организация, каквато
е Всемирният пощенски съюз, и я предлага
на Административния съвет за одобрение.
Препоръчителната рамка включва следните
елементи:
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2.1. Мандат.
2.2. С ъстав, включително категориите на
членовете на органа.
2.3. П равила за вземане на решения, включително по отношение на вътрешната
структура и взаимоотношенията на този
орган с останалите органи на Съюза.
2.4. П ринципи за гласуване и за представителство.
2.5. Ф инансиране (вписване, разходи за
използване и др.).
2.6. С ъстав на секретариата и на структурата за управление.
3. Всеки спомагателен орган, финансиран
от потребителите, организира своите дейности
по автономен начин в рамките на основната
структура, приета от Съвета по пощенска експлоатация и одобрена от Административния
съвет, и изготвя годишен доклад за своята
дейност, който се предлага на Съвета по пощенска експлоатация за обсъждане.
4. Административният съвет установява
правилата, свързани с разходите за поддръжка,
които спомагателните органи, финансирани от
потребителите, трябва да заплащат към редовния бюджет, и ги публикува във Финансовия
правилник на Всемирния пощенски съюз.
5. Генералният директор на Меж ду народното бюро ръководи сек ретариата на
спомагателни те органи, финанси рани о т
потребителите, със съответствие със Статутите и Правилниците, както са прилагани по
отношение на персонала, нает за тези органи.
Секретариатът на тези спомагателни органи
е неразделна част от Международното бюро.
6. Информацията, свързана със спомагателните органи, финансирани от потребителите,
установени в съответствие с настоящия член,
се довеждат до знанието на Конгреса, след
като тези органи са създадени.
Член XXIII
Влизане в сила и срок на действие на Допълнителния протокол към Общия правилник
на Всемирния пощенски съюз
1. Настоящият Допълнителен протокол
влиза в сила от 1 юли 2019 г. и ще остане в
сила за неопределено време.
В уверение на което пълномощните представители на правителствата на страните-членки
съставиха настоящия Допълнителен протокол,
който ще има същата сила и същата стойност,
както ако неговите разпоредби бяха включени
в самия текст на Общия правилник и подписан от тях в един екземпляр, депозиран пред
Генералния директор на Международното
бюро. Копие от него ще бъде предадено на
всяка една от страните от Международното
бюро на Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Адис Абеба, 7 септември 2018 г.
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ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Всемирната пощенска конвенция
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. – ДВ, бр. 41
от 2019 г. В сила за Република България от
1 юли 2019 г.)
Долуподписаните пълномощни представители на правителствата на страните – членки
на Съюза, на основание член 22.3 от Устава
на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10
юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие и при
условията на член 25.4 от Устава, изготвиха в
настоящия Допълнителен протокол изменения
към Всемирната пощенска конвенция, приета
в Истанбул на 6 октомври 2016 г.
Член I
(изменя чл. 17)
Основни услуги
1. Страните-членки имат грижата техните
избрани оператори да осигуряват приемането,
обработването, пренасянето и доставянето на
писмовни пратки.
2. Писмовните пратки, съдържащи само
документи, включват:
2.1. п ратките с предимство и без предимство до 2 килограма;
2.2. п исмата, пощенските карти и печатните
произведения до 2 килограма;
2.3. п ратки за незрящи и слабовиждащи
лица до 7 килограма;
2.4. с пециалните чували, съдържащи вестници, периодични издания, списания,
книги и подобни печатни документи,
адресирани до един и същи получател
и с едно и също местоназначение, наричани „чували М“, до 30 килограма.
3. Писмовните пратки, съдържащи стоки,
включват:
3.1. м алки пакети до 2 кг, с предимство и
без предимство;
3.1bis п ратки за незрящи и слабовиждащи
лица до 7 килограма, както е посочено в Правилниците;
3.1ter с пециални чували, съдържащи вестници, периодични издания, книги
и други печатни произведения, за
един и същи получател и на един
и същи адрес, наричани „чу вали
М“, до 30 кг, както е посочено в
Правилниците.
4. Писмовните пратки се класифицират
според бързината на тяхното обработване и
тяхното съдържание в съответствие с Правилниците.
5. В системите за класификация, посочени
в параграф 4, писмовните пратки могат също
така да бъдат класифицирани, в зависимост от
техните размери, като малки писмовни пратки
(Р), големи писмовни пратки (G) или обемни
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писмовни пратки (Е), или малки пакети (Е).
Границите за размери и тегло са определени
в Правилниците.
6. Граници за тегло, по-високи от тези,
посочени в параграф 2, се прилагат незадължително за някои категории писмовни
пратки съгласно условията, предписани в
Правилниците.
7. Страните-членки трябва също така да
имат грижата техните избрани оператори да
осигуряват приемането, обработването, пренасянето и доставянето на пощенските колети
до 20 килограма.
8. Граници за тегло, по-голямо от 20 килограма, се прилагат незадължително за някои
категории пощенски колети в съответствие с
условията, предписани в Правилниците.
Член II
(изменя чл. 18)
Допълнителни услуги
1. Страните-членки осигуряват предоставянето на следните допълнителни задължителни услуги:
1.1. услугата „Препоръка“ за въздушните
пратк и и за изход ящите писмовни
пратки с предимство;
1.2. услугата „Препоръка“ за всички входящи препоръчани писмовни пратки.
2. Страните-членки могат да осиг у рят
предоставянето на следните незадължителни
допълнителни услуги, в рамките на взаимоотношенията между избраните оператори,
които са се договорили да предоставят тези
услуги:
2.1. услугата „Пратки с обявена стойност“
за писмовните пратки и за колетите;
2.2. услугата „Пратки с наложен платеж“
за писмовните пратки и за колетите;
2.3. услугата „Проследяване“ за писмовните пратки;
2.4. у слугата „Доставяне лично“ на писмовните пратки с препоръка или с
обявена стойност;
2.5. услугата за доставка на пратките, освободени от цени и налози, за писмовните
пратки и колетите;
2.6. услугата за обременителни колети;
2.7. услугата за групови пратки „Консигнация“ за пратките, групирани от един
подател, предназначени за чужбина;
2.8. услугата за връщане на стоки, която
включва връщането на стока от получателя на първоначалния подател с
разрешението на последния.
3. Трите изброени по-долу допълнителни
услуги имат едновременно задължителни и
незадължителни характеристики:
3.1. у с л у г ат а „Търг овск а кор е спон денция – международен отговор“ (IBRS),
която по същество е незадължителна;
но всичк и ст рани-членк и или тех-
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ните избрани оператори са длъжни
да осигурят услугата за връщане на
пратките „IBRS“;
3.2. услугата „Международни купони – отговор“; тези купони могат да бъдат
обменяни във всяка страна-членка, но
тяхната продажба не е задължителна;
3.3. и звестие за доставяне за препоръчаните писмовни пратки, колетите и
пратките с обявена стойност; всички
страни-членки или техните избрани
оператори приемат известията за доставяне за входящите пратки; все пак
предоставянето на услугата „Известие
за доставяне“ не е задължителна за
изходящите пратки.
4. Тези услуги и свързаните с тях цени са
описани подробно в Правилниците.
5. В случай че елементите на услугите,
изброени по-долу, са обект на специални цени
във вътрешния режим, избраните оператори
имат право да прилагат същите цени и за
международните пратки съгласно условията,
посочени в Правилниците:
5.1. д оставката на малки пакети с тегло
над 500 грама;
5.2. п одаване на писмовни пратки в последната минута;
5.3. п одаване на пратки извън нормалното
работно време на гишетата;
5.4. в земането на пощенската пратка от
адреса на подателя;
5.5. о ттегляне на писмовна пратка извън
рамките на нормалното работно време
на гишетата;
5.6. поща до поискване;
5.7. с ъх ранение на писмовни п рат к и с
тегло над 500 грама (с изключение на
пратките за незрящи и слабовиждащи
лица) и на пощенски колети;
5.8. п редаване на колети в отговор на известие за получаване;
5.9. п окритие срещу рискове от форсмажорни обстоятелства;
5.10. доставяне на писмовни пратки в извънработно за пощенските служби време.
Член III
Влизане в сила и срок на действие на Допълнителния протокол към Всемирната пощенска
конвенция
1. Настоящият Допълнителен протокол
влиза в сила на 1 юли 2019 г. и ще остане в
сила до привеждането в изпълнение на Актовете на следващия Конгрес.
В уверение на което пълномощните представители на правителствата на страните-членки
съставиха настоящия Допълнителен протокол,
който ще има същата сила и същата стойност,
както ако неговите разпоредби бяха включени
в самия текст на Конвенцията и подписан от

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

тях в един екземпляр, депозиран пред Генералния директор на Международното бюро.
Копие от него ще бъде предадено на всяка
една от страните от Международното бюро
на Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Адис Абеба, 7 септември 2018 г.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Допълнителния протокол към Всемирната
пощенска конвенция
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. – ДВ, бр. 41
от 2019 г. В сила за Република България от
1 юли 2019 г.)
В момента на подписването на Допълнителния протокол към Всемирната пощенска
конвенция, сключена днес, долуподписаните
пълномощни представители на странитечленки на Всемирни я пощенски съюз се
споразумяха за следното:
Член І
(Изменя Член VI на Допълнителния протокол
към Всемирната пощенска конвенция)
Основни услуги
1. Независимо от разпоредбите на член 17
Австралия не приема разширението на основните услуги да включва пощенските колети.
2. Разпоредбите на член 17.2.4 не се прилагат
в Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия, чието национално законодателство налага по-ниско ограничение в
теглото. Законодателството в Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия, което се отнася до здравето и сигурността,
ограничава теглото на пощенските чували до
максимум 20 килограма.
3. В отклонение от член 17.2.4 Азербайджан,
Казахстан, Киргизстан и Узбекистан имат
право да ограничат до 20 кг максималното
тегло на входящи и изходящи чували „М“.
4. Независимо от разпоредбите на член
17 Исландия си запазва правото да приема
пратки за незрящи и слабовиждащи лица само
до степента, предвидена в националното є
законодателство.
В уверение на което пълномощните представители, посочени по-долу, съставиха настоящия Протокол, който ще има същата
сила и същата стойност, както ако неговите
разпоредби бяха включени в самия текст на
Конвенцията и подписан от тях в един екземпляр, който е депозиран пред Генералния
директор на Международното бюро. Копие
от него ще бъде предадено на всяка една от
страните от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Адис Абеба, 7 септември 2018 г.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2001 г. за достъп и използване
на железопътната инфраструктура (обн., ДВ,
бр. 64 от 2001 г.; доп., бр. 50 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2006 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 44
от 2009 г.; изм., бр. 36 и 88 от 2011 г.; доп.,
бр. 110 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изгражда, поддържа,
развива и експлоатира железопътната инфраструктура и“ се заменят с „извършва дейности по изграждане, поддържане, развитие,
обновяване и модернизация на железопътната
инфраструктура“ и се поставя запетая, думата
„превозвачи“ се заменя с „предприятия“, а
след думите „в качеството си на“ се добавя
„основен“.
2. В ал. 2 думата „превозвачи“ се заменя
с „предприятия“.
3. В ал. 6 думите „Управителят на железопътната инфраструктура“ се заменят с
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“, думите „неговия счетоводен“
се заменят със „счетоводния си“, след думите
„в рамките на“ се добавя „определен срок,
който не надвишава“, а думите „от влизането
в сила на разпоредбата“ се заличават.
4. В ал. 7 думите „управителят на железопътната инфраструктура“ се заменят с
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Право на достъп до железопътната
инфраструктура на Република България за
извършване на услуги за превоз на товари
се предоставя при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия на железопътни превозвачи, които са лицензирани в
държава – членка на Европейския съюз, за
извършване на товарни превози. Това право
включва достъп до инфраструктурата, която
свързва морските и вътрешните пристанища с
другите обслужващи съоръжения, посочени в
т. 2 от приложение № 1, и до инфраструктурата, която обслужва или би могла да обслужва
повече от един краен потребител.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На железопътни превозвачи, които са
лицензирани в държава – членка на Европейския съюз, за извършване превоз на пътници, се
предоставя право на достъп при справедливи,
недискриминационни и прозрачни условия до
железопътната инфраструктура на Република
България за извършване на железопътни услуги за превоз на пътници. Железопътните
превозвачи имат право да качват пътници от
всяка гара и да ги превозват до друга. Това
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право включва достъпа до инфраструктурата,
която свързва обслужващите съоръжения,
посочени в т. 2 от приложение № 1.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се отменя.
5. Алинея 7 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи
с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави – членки
на Европейския съюз, като участва в мрежа
на основните управители на железопътна
инфраструктура. Дейността на мрежата се
подпомага от Европейската комисия, която
е член на мрежата.
(2) Мрежата на основните управители на
инфраструктура по ал. 1 провежда редовни
заседания и има за цел:
1. развитие на железопътната инфраструктура на Европейския съюз;
2. оказване на подкрепа за навременното и
ефективно изграждане на единното европейско
железопътно пространство;
3. обмен на добри практики;
4. мониторинг и изготвяне на отчет по
показатели за дейностите;
5. подпомагане на дейността на Европейската комисия по мониторинг на железопътния пазар;
6. търсене на решения за трансграничните участъци с недостатъчна пропускателна
способност;
7. обсъждане на предложения по прилагането на чл. 5 относно влакови маршрути,
които преминават през повече от една мрежа.
(3) Мониторингът и отчетът по ал. 2, т. 4
се извършват по определени от мрежата на
основните управители на железопътна инфраструктура общи принципи и практики за мониторинг и сравнителен анализ на резултатите
по показатели за дейността на управителите
на железопътна инфраструктура.
(4) Координацията в мрежата на основните управители на инфраструктура по ал. 1
не засяга правото на заинтересуваните лица
(заявители) да подават жалби пред Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
съгласно чл. 29, нито правомощията на агенцията като регулаторен орган съгласно ЗЖТ.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „достъпа до железопътната
инфраструктура за извършване на транзитни
превози с международни влакове, в съответствие с международните договори, по които
Република България е страна“ се заменят с
„ефикасното създаване и разпределяне на
инфраст ру кт у рен капацитет, преминаващ
през повече от една мрежа от железопътната
система в Европейския съюз, включително по
рамковите споразумения, сключени съгласно
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чл. 18. Със споразуменията управителите на
железопътна инфраст ру кт у ра установяват
подходящи процедури и организират влакови
маршрути, преминаващи през повече от една
мрежа“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Принципите и критериите за разпределянето на капацитета, установени в рамките
на сътрудничеството по ал. 1, се публикуват в
референтния документ за железопътната мрежа в съответствие с т. 3 от приложение № 2.
Към дейността по разпределяне на капацитета
могат да бъдат включени представители на
управители на инфраструктура от трети държави извън Европейския съюз. Управителите
на железопътната инфраструктура уведомяват
Европейската комисия за срещите, на които
се разработват общи принципи и практики за
разпределяне на инфраструктурата, и отправят
покана за участие на неин представител като
наблюдател по време на срещите. При всички
срещи или други дейности, предприети с цел
разпределяне на инфраструктурен капацитет
за влакови услуги за повече от една мрежа,
решенията се вземат само от представители
на управителите на инфраструктурата.“
3. В ал. 3:
а) в изречение второ след думата „организациите“ се добавя „и в споразуменията
по ал. 1“;
б) изречение трето се заличава.
4. В ал. 5 след думата „инфраструктура“
се поставя запетая и думите „и органът по
ал. 4 предоставят на регулаторните органи по
международния маршрут“ се заменят с „участващи в споразумения по ал. 1, предоставят на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, а думите „въз основа на която да
упражняват регулаторен надзор“ се заменят
с „която дава възможност на агенцията да
упражнява надзор по ЗЖТ и по тази наредба“.
§ 6. В чл. 5а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ може да ограничи правото на достъп за
извършване на превоз на пътници по чл. 4,
ал. 3 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
икономическото равновесие на договора.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За да оп редели да ли е нару шено
икономическото равновесие на договор за
обществени услуги по ал. 1, Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ извършва обективен икономически анализ по
процедура и критерии, определени с Регламент
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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 член 11 от Директива 2012/34/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета (OB,
L 294, 21.11.2018 г., стр. 5 – 14) (Регламент за
изпълнение (ЕС) № 2018/1795).“
3. В ал. 3 думите „ограничаване на достъпа“ се заменят с „оценка на икономическото
равновесие по ал. 2“, а след думите „Железопътна администрация“ се добавя „в срок
до един месец след получаване на информацията относно планираната услуга за превоз
на пътници по чл. 12, ал. 3“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В срок до един месец от получаване
на искането по ал. 3 Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ може да поиска допълнителна информация, като определя
срок за предоставянето є, от:
1. органа, възложил договора за обществена
превозна услуга;
2. управителя на железопътната инфраструктура;
3. железопътния превозвач, изпълняващ
договора за обществена превозна услуга;
4. заявителя за извършване на новата услуга
за превоз на пътници.“
5. Алинея 6 се отменя.
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
уведомява лицата по ал. 4 за решението по
ал. 5 и условията, при които могат да поискат
преразглеждането му в срок от един месец от
уведомяването им. Когато решението по ал. 5
постановява, че икономическото равновесие
на договор за обществени услуги би било
нарушено от планираната услуга за превоз
на пътници, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ посочва възможни
промени в тази услуга, които биха гарантирали
изпълнението на условията за предоставяне
на право на достъп.“
7. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Правото на достъп до железопътната
инфраструктура за планираната услуга за превоз на пътници по чл. 4, ал. 3 се предоставя,
изменя, предоставя се само при определени
условия или се отказва от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ въз основа на решението по ал. 5 или след преразглеждането
му в случаите по ал. 7.“
§ 7. В чл. 5б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „могат да бъдат въвеждани
такси за железопътните превозвачи, извършващи международен превоз на пътници, когато
международният железопътен“ се заменят с
„органът, възложил задължения за извършва-
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не на обществени превозни услуги, може да
наложи такса на железопътните превозвачи,
предоставящи услуги за превоз на пътници
по маршрути, които попадат в обхвата на
договора за задълженията за обществени
превозни услуги и този“.
2. В ал. 6 думите „Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ се заменят с
„Компетентният орган, сключил договор за
възлагане на задължения за извършване на
обществени превозни услуги“.
§ 8. В чл. 6 думата „договор“ се заменя с
„писмен договор за достъп и използване на
железопътната инфраструктура, сключен при
условията на чл. 33 от ЗЖТ“.
§ 9. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 35“ се добавя
„от“, а запетаята и думите „цената на услугите
за обслужване и поддръжка“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „е функция на маршрута на влака – влак-километри и бруто тон/
километри работа, и“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) в изречение първо след думите „минимален достъп“ се добавя „(приложение № 1,
т. 1)“;
б) в изречение второ след думите „се определят“ се добавя „в съответствие с методиката
по чл. 35, ал. 3, първото изречение от ЗЖТ“.
4. В ал. 4 се създава ново изречение първо: „Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ упражнява надзор дали определените от управителя на железопътната
инфраструктура такси са в съответствие с
методиката по чл. 35, ал. 3 от ЗЖТ и дали
не са дискриминационни, като при констатиране на несъответствия дава задължителни
предписания.“, а досегашният текст става
изречение второ.
5. В ал. 5 думите „за определени райони
на страната, на обезтревителни и кантарни
влакове“ се заличават.
§ 10. В чл. 7д, ал. 1, изречение второ думата
„разрешение“ се заменя с „одобрение“, а след
думата „такса“ се добавя „за ползване на инфраструктурата при недостиг на капацитет“.
§ 11. В чл. 7е се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „услугите за обслужване
и поддръжка, както и на“ се заличават, а
след думата „услуги“ се добавя „по т. 3 и 4 от
приложение № 1 и на такси по ал. 2“.
2. В ал. 2 след думите „обслужващите
съоръжения“ се добавя „по т. 2 от приложение № 1“, а след думите „тези съоръжения“
се добавя „се определя съгласно методиката
по чл. 35, ал. 3, изречение второ от ЗЖТ и“.
3. В ал. 3 след думата „услуги“ се добавя
„по т. 3 и 4 от приложение № 1“.
4. В ал. 5 думата „докажат“ се заменя с
„могат да предоставят доказателства“.
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§ 12. В чл. 9, ал. 1 думата „издава“ се заменя с „публикува“, а след думата „срок“ се
добавя „по чл. 13, ал. 1“.
§ 13. В чл. 10, ал. 1 думата „превозвачите“
се заменя със „заявителите“.
§ 14. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст става изречение първо
и в него след думата „Графикът“ се добавя „за
движение на влаковете“, а думите „за всяка“
се заменят с „на“;
б) създава се изречение второ: „Управителят на инфраструктура се придържа към
установения в приложение № 6 график за
разпределяне на капацитета.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Промяната на графика се извършва
всяка година в полунощ на втората събота на
месец декември. Когато корекция на графика
се прави след края на зимата, особено за да
се вземат предвид промените в регионалните
разписания за превоза на пътници, ако има
такива, промяната влиза в сила в полунощ
на втората събота на месец юни или на такива интервали между тези дати, каквито са
необходими.“
3. В ал. 3 в края се поставя запетая и се
добавя „ако може да бъде засегнат международният превоз“.
4. В ал. 5 думите „предварително установените международни маршрути“ се заменят с
„в сътрудничество с другите заинтересовани
управители на инфраструктура установяването на предварителни международни влакови
маршрути. Управителите на инфраструктурата гарантират, че тези влакови маршрути се
поддържат в следващите етапи на процеса,
доколкото това е възможно“.
§ 15. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Лицензираните превозвачи подават заявки до управителя на
железопътната инфраструктура за получаване
на капацитети“ се заменят с „Управителят
на железопътна инфраструктура предоставя
на железопътните предприятия достъп до
инфраструктурата“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявител на инфраструктурен капацитет по определен маршрут за извършване
на превоз на пътници между железопътни
гари, разположени на територията на Република България, уведомява за планираната
услуга Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ и Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ не по-късно от
18 месеца преди влизане в сила на работното
разписание, за което се отнася подаденото
искане за капацитет. Изпълнителна агенция
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„Железопътна администрация“ уведомява в
срок до 10 дни всеки компетентен орган, който
е възложил обществени услуги за железопътен
превоз на пътници по този маршрут, както и
всяко железопътно предприятие, изпълняващо
договор за обществени услуги за железопътен
превоз по маршрута на планираната услуга.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се отменя.
§ 16. В чл. 12б се създават ал. 4 – 6:
„(4) Правото на ползване на разпределен от
управителя на железопътната инфраструктура
инфраструктурен капацитет под формата на
влаков маршрут може да бъде предоставено
на заявителите за максимален срок не подълъг от периода, обхванат в едно работно
разписание. Управителят на инфраструктура
и даден заявител могат да сключат рамково
споразумение по реда, определен в чл. 18, за
ползването на съответния железопътен инфраструктурен капацитет за срок, по-дълъг от
периода, обхванат в едно работно разписание.
(5) Разпределеният от управителя на инфраструктурата на един заявител инфраструктурен капацитет не може да се прехвърля от
получателя на друго железопътно предприятие
или за други услуги. Не се счита за прехвърляне използването на капацитет от дадено
железопътно предприятие в случаите, когато
извършва дейността на заявител, който не е
железопътно предприятие.
(6) Всякакво търгуване с инфраструктурен
капацитет е забранено и води до изключване
от по-нататъшно разпределяне на капацитет.“
§ 17. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Крайният срок за приемане на заявки
за капацитет, които да се включат в работното
разписание, е шест месеца преди промяната на
графика по чл. 11, ал. 2. Заявките, получени
след този краен срок, също се разглеждат от
управителя на инфраструктурата в съответствие с т. 6 от приложение № 6.“
2. В ал. 2 думите „от железопътните превозвачи“ се заменят с „по ал. 1“, а след думата
„изготвя“ се добавя „и публикува“.
§ 18. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявителите подават заявка за капацитет по образец, изготвен от управителя
на инфраструктурата, който се публикува в
референтния документ на мрежата съгласно
т. 3 от приложение № 2.“
2. В ал. 2 се създава изречение трето:
„Заявките за инфраструктурен капацитет за
целите на извършване на работи по поддръжка
или ремонт на железопътната инфраструктура се представят в процеса на изготвяне на
разписанието.“
3. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) В случай на нарушаване на движението на влаковете, предизвикано от техническа повреда, произшествие или инцидент,
управителят на инфраструктура предприема
всички необходими мерки за възстановяване на нормалното положение, като изготвя
план за действие в извънредни ситуации, в
който са посочени различните органи, които
трябва да бъдат уведомени в случай на тежки
произшествия или сериозно нарушаване на
движението на влаковете. В случай на нарушаване на движението, което има потенциално
въздействие върху трансграничния трафик, управителят на инфраструктура предоставя всяка
уместна информация на другите управители
на инфраструктура, чиято мрежа и трафик
могат да бъдат засегнати от това нарушаване.
Съответните управители на инфраструктура
си сътрудничат, за да възстановят нормалния
трансграничен трафик.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Управителят на инфраструктура уведомява във възможно най-кратък срок заинтересованите лица за липсата на инфраструктурен капацитет поради непланирани работи
по поддръжката или ремонта. Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ изисква тази информация при необходимост във
връзка с изпълнение на функциите си като
регулаторен орган.“
§ 19. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 14 след думата „използват“ се добавя „редовно“.
2. В ал. 15 след думата „предприятие“ в
края на текста се поставя запетая и се добавя
„определено в съответствие с чл. 12б, ал. 1“.
§ 20. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„В рамковите споразумения се предвижда
възможност за изменение или ограничаване
на условията им, за да се позволи по-доброто
използване на железопътната инфраструктура.“
2. В ал. 9 думите „е пречка за“ се заменят
с „изключва“, а думата „превозвачи“ се заменя
със „заявители или за други услуги“.
§ 21. В чл. 20, ал. 4 след думата „когато“ се
добавя „не са наложени такси по чл. 7д, ал. 1
или не е постигнат необходимият резултат от
налагането им и“.
§ 22. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) В референтния документ за железопътната мрежа управителят на инфраструктурата
определя условията, при които ще отчита пред
ходните равнища на използване на влаковите
маршрути при определяне на приоритетите
за процеса на разпределяне.“
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2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думата „не“ се заличава, а думите „причини
извън превозвача“ се заменят с „неикономически причини, независещи от заявителя“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „Превозвачите“ се заменя със „Заявителите“, а след думата „трасета“ се добавя
„освен в случаите по чл. 12б, ал. 5“.
§ 23. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Условията за достъп до граничните гари за предоставяне на трансгранични
железопътни услуги от железопътни предприятия, които оперират в съседни държави, се
определят с трансграничните споразумения.
Разпоредбите, съдържащи се в трансграничните споразумения, не дискриминират железопътните предприятия и не ограничават
свободата на железопътните предприятия да
извършват трансгранични услуги.
(2) Достъпът по ал. 1 се предоставя от
управителя на инфраструктурата след съгласуване с Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“. Това съгласуване може да се
извършва за всеки конкретен случай или да
бъде уговорено в трансгранично споразумение
между държавите или в споразумение между
националните органи по безопасността.
(3) Министърът на транспорта, информа
ционните технологии и съобщенията или
упълномощено от него лице нотифицира Европейската комисия за всички трансгранични
споразумения преди тяхното сключване – за
нови или ревизирани споразумения с държави – членки на Европейския съюз.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице информира редовно
Европейската комисия за всички преговори
по ал. 3 и когато е необходимо, кани представители на Европейската комисия за участие
в качеството на наблюдатели.
(5) Без да се засяга разпределението на
компетентността между Европейския съюз и
държавите членки и в съответствие с правото
на Съюза, Република България чрез министъра
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията или упълномощено от него лице
нотифицира Европейската комисия относно
намерението си да започне преговори или да
сключи нови или ревизирани трансгранични
споразумения с трети държави.
(6) Преговори за сключване на споразумения по ал. 5 с трети държави могат да се водят
след получаване на решение на Европейската
комисия, прието с акт за изпълнение, с което
Европейската комисия се произнася относно
прилагането временно и/или сключването на
нови трансгранични споразумения или ревизирането на трансграничните споразумения,
при условие че тези споразумения съответстват
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на правото на Европейския съюз и не пречат
на постигането на целите на транспортната
политика на Съюза.“
§ 24. Създава се чл. 28б:
„Чл. 28б. При спазване на действащото
законодателство приходите от дейности по
управление на инфраструктурната мрежа,
включително публични средства, могат да
бъдат използвани от управителя на инфраструкт у ра единствено за финансиране на
собствената му стопанска дейност, включително обслужване на заеми. Управителят на
инфраструктура – концесионер, може също
да използва тези приходи за плащане на дивиденти на собствениците на дружеството,
включително частни акционери.“
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 след думата „разследвания“ се добавя „и при разработването на общи принципи
и практики за вземане на решения, като това
включва реда и условията за разрешаването
на спорове, възникнали при разрешаване на
случаи по ал. 9“.
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Когато въпроси, свързани с международна услуга за превоз на пътници или
международна услуга за превоз на товари, изискват решения от два или повече регулаторни
органи, при изготвянето на своите решения
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ си сътрудничи със съответните
регулаторни органи.“
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 26. В чл. 30, ал. 4 след думата „счетоводство“ се добавя „и на разпоредбите по чл. 28б“.
§ 27. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „Разпределение“ се заменя
с „Разпределяне“, а думата „превозвачите“ се
заменя със „заявителите“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. „Управител на железопътна инфраструктура“ е всяко държавно предприятие или
дружество по Търговския закон, отговарящо за
експлоатацията, поддържането и обновяването
на железопътната инфраструктура в мрежа,
както и отговарящо за участието в нейното
развитие, съгласно правила, регламентирани
в ЗЖТ, в рамките на общата политика на Република България за развитие и финансиране
на инфраструктурата.“
3. В т. 2 думите „различните заявки на
превозвачите“ се заменят с „отделните заявки
за капацитет“.
4. В т. 3 думите „произтичащи от необходимостта да се оптимизира графикът“ се заменят
със „заедно с график за прилагането им“.
5. В т. 6 думата „График“ се заменя с „Работното разписание (график)“.
6. В т. 13 навсякъде думите „Европейската
общност“ се заменят с „Европейския съюз“.
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7. В т. 14 думата „Международен“ се заменя
с „Международна услуга за“.
8. В т. 15 думата „Международен“ се заменя
с „Международна услуга за“.
9. Създава се т. 15а:
„15а. „Влаков маршрут“ е необходимият
инфраструктурен капацитет за придвижването
на един влак между два пункта (две гари) в
определен период.“
§ 28. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „към чл. 4 и 7а“ се
заменят с „към чл. 4, 7а, 7е и 17“.
2. В т. 1, буква „д“ думата „задвижваща“
се заменя с „тягова“.
3. В т. 2:
а) в основния текст след думите „релсов
път“ се добавя „в рамките на обслужващите
съоръжения“;
б) в буква „а“ думите „обозначаване на
пътна информация“ се заменят с „информационни табла с данни за пътуването“;
в) в буква „ж“ думите „морски и вътрешни
пристанищни“ се заличават, а след думата
„дейности“ се добавя „в морски и вътрешни
пристанища“.
4. В т. 3, буква „а“ думата „задвижваща“
се заменя с „тягова“, а думите „Директива
2009/72/ЕО“ се заменят със „Закона за енергетиката“.
§ 29. В приложение № 2 думите „към чл. 8,
ал. 2“ се заменят с „към чл. 5, ал. 2, чл. 8,
ал. 2 и чл. 14, ал. 1“.
§ 30. Създава се приложение № 6:
„Приложение № 6
към чл. 11, ал. 1
и чл. 13, ал. 1
График за процеса на разпределяне
1) Работното разписание се съставя веднъж
на календарна година.
2) Промяната в работното разписание се извършва всяка година в полунощ на втората събота
на декември. Когато корекцията се прави след
края на зимата, особено за да се вземат предвид
промените в регионалните разписания за превоза
на пътници, ако има такива, промяната влиза в
сила в полунощ на втората събота на юни или
на такива интервали между тези дати, каквито
са необходими. Управителите на инфраструктура
могат да се договорят за различни дати и в този
случай те уведомяват Европейската комисия, ако
може да бъде засегнат международният превоз.
3) Крайният срок за приемане на заявки за
капацитет, които да се включат в работното
разписание, е шест месеца преди промяната на
работното разписание. Заявките, получени след
този краен срок, също се разглеждат от управителя на инфраструктура.
4) Не по-късно от 11 месеца преди промяната
на работното разписание управителите на инфраструктура в сътрудничество с другите управители
на инфраструктура осигуряват установяването на
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предварителните международни влакови маршрути. Управителите на инфраструктура гарантират,
доколкото е възможно, придържането към тях
през следващите етапи на процеса.
5) Управителят на инфраструктура изготвя
и публикува проект на работно разписание не
по-късно от четири месеца след крайния срок,
посочен в т. 3.
6) Управителят на инфраструктура взема решения относно заявките, получени след крайния
срок, посочен в т. 3, съгласно процедура, публикувана в референтния документ за мрежата.
Управителят на инфраструктура може да промени
графика на разпределен влаков маршрут, ако
това е необходимо, за да се гарантира възможно
най-доброто съгласуване на всички заявки за
маршрути и ако промяната е одобрена от заявителя, на когото е бил разпределен този маршрут.
Управителят на инфраструктура актуализира
проекта за работно разписание не по-късно от
един месец преди промяната на работното разписание, за да включи всички влакови маршрути,
разпределени след крайния срок по т. 3.
7) При влакове, които преминават от една
мрежа в друга и пристигат с предполагаемо закъснение от не повече от 10 часа, а от 14 декември
2019 г. – 18 часа, управителят на инфраструктура
на другата мрежа не разглежда влаковия маршрут като анулиран, нито изисква заявка за друг
влаков маршрут, дори когато реши да разпредели различен маршрут, освен ако заявителят
не го информира, че влакът няма да премине в
другата мрежа. Управителят на инфраструктура
съобщава незабавно на заявителя актуализирания
или новия маршрут, включително, при наличие
на разлика, връзката между номера на влаковия
маршрут и номера на отменения маршрут.
8) По отношение на временните ограничения
на капацитета на железопътните линии по причини като строителни работи, в т.ч. съответните
ограничения на скоростта, осово натоварване,
дължина на влака, тяга или габарит на коловоза
(наричани по-нататък „ограничения на капацитета“) с продължителност повече от седем
последователни дни, за които над 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена
железопътна линия е отменен, пренасочен или
заменен с друг вид транспорт, засегнатите управители на инфраструктура публикуват всички
ограничения на капацитета и предварителните
резултати от консултацията със заявителите за
първи път не по-малко от 24 месеца (доколкото
те са известни), и в актуализиран вид – втори
път не по-малко от 12 месеца преди промяната
на съответното работно разписание.
9) Засегнатите управители на инфраструктура
създават механизъм, чрез който да обсъждат
съвместно тези ограничения на капацитета – ако
въздействието на ограниченията на капацитета
не се ограничава до една мрежа – със заинтересованите заявители, сдруженията на управители
на инфраструктура, посочени в чл. 5, ал. 1, и със
засегнатите основни оператори на обслужващи
съоръжения, когато ограниченията се публикуват
за първи път, освен ако управителите и заявителите не постигнат съгласие, че такъв механизъм
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е излишен. Съвместните обсъждания помагат
за изготвянето на разписания, включително
осигуряването на обиколни маршрути.
10) При първото публикуване на ограниченията на капацитета съгласно т. 8 управителят
на инфраструктура започва консултация със
засегнатите заявители и основни оператори на
обслужващи съоръжения относно ограниченията
на капацитета. Ако между първото и второто
публикуване на ограниченията на капацитета
възникне необходимост от координация съгласно
т. 11, управителите на инфраструктура провеждат
втора консултация със засегнатите заявители и
основни оператори на обслужващи съоръжения
в периода между края на въпросната координация и второто публикуване на ограниченията
на капацитета.
11) Преди публикуването на ограниченията на
капацитета съгласно т. 8, ако въздействието на
ограниченията на капацитета не се ограничава
до една мрежа, засегнатите управители на инфраструктура, включително такива, които може
да бъдат засегнати от пренасочването на влаковете, координират помежду си ограниченията
на капацитета, които биха могли да включват
отмяна, пренасочване на маршрут или замяна
с други видове транспорт. Координацията преди
второто публикуване приключва:
а) не по-късно от 18 месеца преди промяната
на работното разписание, ако повече от 50 % от
прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена
железопътна линия се отменя, пренасочва или
замества с друг вид транспорт в продължение
на повече от 30 последователни дни;
б) не по-късно от 13 месеца и 15 дни преди
промяната на работното разписание, ако повече
от 30 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия се отменя,
пренасочва или замества с друг вид транспорт
в продължение на повече от седем последователни дни;
в) не по-късно от 13 месеца и 15 дни преди
промяната на работното разписание, ако повече
от 50 % от прогнозния ежедневен обем на трафика по дадена железопътна линия се отменя,
пренасочва или замества с друг вид транспорт
в продължение на седем или по-малко последователни дни.
Ако е необходимо, управителите на инфраст ру кт у ра кан ят за явителите, у пра ж н яващи
дейност по засегнатите линии, и засегнатите
основни оператори на обслужващи съоръжения
да присъстват на тази координация.
12) По отношение на ограниченията на капацитета с продължителност от седем или по-малко
последователни дни, които не е необходимо да се
публикуват съгласно т. 8 и поради които повече
от 10 % от прогнозния обем на трафика по дадена
железопътна линия се отменя, пренасочва или
замества с друг вид транспорт, които възникват
по време на следващия период на разписание и за
които управителят на инфраструктура е информиран не по-късно от 6 месеца и 15 дни преди
промените на работното разписание, управителят
на инфраструктура се консултира със засегнатите
заявители относно предвидените ограничения на
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капацитета и съобщава актуализираните ограничения на капацитета поне четири месеца преди
промяната на работното разписание. Управителят
на инфраструктура предоставя информация за
предложените влакови маршрути за пътнически
влакове не по-късно от четири месеца, а за товарни влакове – не по-късно от един месец преди
началото на ограничението на капацитета, освен
ако той и засегнатите заявители се споразумеят
за по-кратък срок.
13) Управителите на инфраструктура могат
да решат да прилагат по-строги прагове за ограничения на капацитета въз основа на по-ниски
проценти на прогнозните обеми на трафика или
по-кратки периоди на ограничения от посочените в настоящото приложение, или да прилагат критерии в допълнение към споменатите в
настоящото приложение, след консултация със
заявителите и операторите на съоръжения. Те
публикуват праговете и критериите за групиране на ограниченията на капацитета в своите
референтни документи за мрежата съгласно т. 3
от приложение № 2.
14) Управителят на инфраструктура може да
не прилага определените в т. 8 – 12 срокове, ако
ограниченията на капацитета са необходими за
възстановяването на безопасната експлоатация
на влаковете, графикът на ограниченията е извън
неговия контрол или ако прилагането на тези
срокове би било икономически неефективно,
ако то нанася ненужни щети спрямо жизнения
цикъл или състоянието на активите, или ако
всички засегнати заявители постигнат съгласие
за това. В тези и други случаи на ограничения на
капацитета, за които не са предвидени консултации съгласно други разпоредби на настоящото
приложение, управителят на инфраструктура се
консултира незабавно със засегнатите заявители
и основни оператори на обслужващи съоръжения.
15) Информацията, предоставяна от управителя на инфраструктура съгласно т. 8, 12 или
14, включва:
а) предвидения ден;
б) част от денонощието, а при първа възможност – и час на началото и края на ограничението
на капацитета;
в) засегнатия от ограничението участък от
линията, и
г) където е приложимо, капацитета на заобиколните линии.
Управителят на инфраструктура публикува
тази информация или хипервръзка към нея в
референтния документ за мрежата, както е посочено в т. 3 от приложение № 2. Управителят на
инфраструктура актуализира тази информация.
16) По отношение на ограниченията на капацитета с продължителност от поне 30 последователни дни, които засягат над 50 % от прогнозния
обем на трафика по дадена железопътна линия,
управителят на инфраструктура предоставя на
заявителите по тяхно искане по време на първия
кръг от консултации сравнение на условията,
които се очаква да възникнат при поне два варианта на ограничения на капацитета. Управителят
на инфраструктура разработва тези варианти
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въз основа на информацията, предоставена от
заявителите по време на подаване на заявките,
и съвместно със заявителите.
За всеки от вариантите сравнението включва
най-малко следното:
а) продължителността на ограничението на
капацитета;
б) очакваните дължими такси за използване
на инфраструктурата;
в) наличния капацитет на заобиколните линии;
г) наличните алтернативни маршрути, както и
д) прогнозното време за пътуване.
Преди да избере между вариантите за ограничение на капацитета, управителят на инфраструктура се консултира със заинтересованите
заявители и взема предвид въздействието на
различните варианти върху тези заявители и
върху ползвателите на услугите.
17) По отношение на ограниченията на капацитета, които продължават повече от 30 последователни дни и засягат над 50 % от прогнозния
обем на трафика по дадена железопътна линия,
управителят на инфраструктура определя критерии за това кои влакове за всеки тип услуга
следва да бъдат пренасочени, вземайки предвид
търговските и оперативните ограничения на заявителя, освен ако тези оперативни ограничения
не произтичат от управленски и организационни
решения на заявителя, и без това да засяга целта за намаляване на разходите на управителя
на инфраструктура в съответствие с чл. 28а.
Управителят на инфраструктура публикува в
референтния документ за мрежата тези критерии заедно с предварителното разпределение на
неизползвания капацитет за различните видове
влакови услуги, когато действа в съответствие
с т. 8. След края на консултацията и без да се
засягат задълженията на управителя на инфраструктура, посочени в т. 3 от приложение № 2,
въз основа на обратната информация, получена
от заявителите, управителят на инфраструктура
предоставя на засегнатите железопътни предприятия примерна разбивка по видове услуги
на неизползвания капацитет.“

Допълнителна разпоредба
§ 31. Тази наредба въвежда изисквания на
Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г.
за изменение на Директива 2012/34/ЕС по
отношение отварянето на пазара на вътрешни
услуги за железопътни пътнически превози и
управлението на железопътната инфраструктура (OB, L 352/1 от 23 декември 2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 33. Наредбата се издава на основание
чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за железопътния
транспорт.
Министър:
Росен Желязков
4281

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 4
от 28 май 2019 г.

за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински
продукт“ и за осъществяването на контрол
върху неговата употреба
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за:
а) използване на незадължителния термин
за качество „планински продукт“, наричан
по-нататък „термин за качество „планински
продукт“;
б) осъществяване на контрол върху упот
ребата на термина за качество „планински
продукт“;
2. редът за водене на регистъра на производителите на земеделски продукти и храни, за
които се използва незадължителният термин
за качество „планински продукт“.
(2) Контролът по ал. 1, т. 1, буква „б“ се
упражнява при производството и пускането
на пазара на земеделските продукти и храни
с термина за качество „планински продукт“.
Чл. 2. (1) Терминът за качество „планински
продукт“ се използва единствено за описание
на продукти, предназначени за човешка консумация, изброени в чл. 4, ал. 1, които отговарят на условията на чл. 31, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г.
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343 от 2012 г.).
(2) Продуктите по ал. 1 са произведени
и преработени в планински райони, които
попадат в землищата на населените места,
посочени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3
от Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
(ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
Чл. 3. (1) Логото „планински продукт“
съгласно приложение № 1 се поставя върху
етикета или върху придружаващия документ
при непредварително опаковани храни само
на продукти, вписани в регистъра по чл. 12,
ал. 1 за съответния производител.
(2) Логото „планински продукт“ е изключителна собственост на Министерството на
земеделието, храните и горите и се предоставя за употреба на вписаните в регистъра
по чл. 12, ал. 1 лица.
Чл. 4. (1) Терминът за качество „планински
продукт“ се използва за:
1. продукти от животински произход, които
отговарят на условията на чл. 1 на Делегиран
регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11
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март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество
„планински продукт“ (ОВ, L 179 от 2014 г.)
(Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014);
2. продукти от растителен произход, които
отговарят на условията на чл. 4 на Делегиран
регламент (ЕС) № 665/2014;
3. пчелен мед и пчелни продукти, които
отговарят на условията на чл. 3 на Делегиран
регламент (ЕС) № 665/2014.
(2) Произходът на фуражите за животни,
от които се получават продукти съгласно
чл. 2, ал. 1, следва да отговаря на изискванията на чл. 2 на Делегиран регламент (ЕС)
№ 665/2014.
(3) Произходът на съставките при производството на продукти по ал. 1, т. 1 и 2
следва да отговаря на изискванията на чл. 5
от Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014.
Чл. 5. (1) Клането на животни, както и
разфасоването и обезкостяването на кланични трупове, може да се извършва в обекти,
отдалечени до 30 км извън границите на
съответния планински район, в съответствие
с чл. 6, параграф 1, буква „б“ на Делегиран
регламент (ЕС) № 665/2014.
(2) Дерогацията, предвидена в чл. 6, параграф 1, буква „а“ и буква „в“ от Делегиран
регламент (ЕС) № 665/2014, не се прилага.
Чл. 6. (1) Продукт с термина за качество
„планински продукт“ се произвежда от физически и юридически лица:
1. регистрирани земеделски стопани по реда
на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3
от 1999 г.); или
2. производител и търговец на храни, чийто
обект за производство на продукта е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните.
(2) Производството на продукти от животински произход с термина за качество
„планински продукт“ се извършва в живот
новъдни обекти, които попадат в землищата
на населените места по чл. 2, ал. 2 и са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(3) Обектите по ал. 2 отговарят и на изискванията на Наредбата за условията и реда за
дейността на животновъдните стопанства в
планинските и другите необлагодетелствани
райони (ДВ, бр. 11 от 2011 г.).
(4) Производството на пчелен мед и пчелни
продукти с термина за качество „планински
продукт“ се извършва от пчелини, които попадат в землищата на населените места по чл. 2,
ал. 2 и са регистрирани по реда на Наредба
№ 10 от 2015 г. за условията за регистрация и
реда за идентификация на пчелните семейства
(ДВ, бр. 27 от 2015 г.).
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(5) Производството на продукти от растителен произход с термина за качество „планински продукт“ се извършва в стопанства,
регистрирани по реда на чл. 3 от Наредба
№ 3 от 1999 г., като регистрираните площи
попадат в землищата на населените места по
чл. 2, ал. 2.
(6) Обработка и/или преработка на храни
от животински и растителен произход се извършват в обекти, регистрирани по реда на
чл. 12 от Закона за храните.
(7) Термин ът за качест во „п ланинск и
продукт“ може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени
продукти от животински произход от производители, регистрирани по реда на Наредба
№ 26 от 2010 г. за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества
суровини и храни от животински произход (ДВ,
бр. 84 от 2010 г.) (Наредба № 26 от 2010 г.) и
вписани в регистъра по чл. 12, ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕГИСТРАЦИЯ ЗА
У ПОТ РЕБА Н А Н Е ЗА Д Ъ Л Ж И Т Е Л Н И Я
ТЕРМИН ЗА К АЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ
ПРОДУКТ“
Чл. 7. (1) Производителите/преработвателите подават заявление по образец съгласно
приложение № 2 до съответната областна
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)
по местонахождение на животновъдния обект/
стопанството. Заявлението се подава лично
или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5
и 22 от Закона за електронното управление
или чрез лицензиран пощенски оператор.
Към заявлението се прилага декларация по
образец съгласно приложение № 3.
(2) При приемане на заявлението се проверява самоли чност та на за яви т ел я и ли
упълномощения представител. Проверката
на самоличността на заявителя при подаване
на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема
заявлението, чрез съпоставяне на данните на
заявителя, посочени в заявлението, и данните
от документа за самоличност на заявителя.
Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който
приема заявлението. Когато заявителят вече
е положил подписа си под заявлението, той
подписва заявлението отново пред служителя
на агенцията.
(3) Проверка на самоличността на заявителя
при подаване на заявлението по електронен
път се извършва чрез съпоставяне на името на
заявителя, посочено в заявлението, и името,
съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния
подпис на заявлението.
Чл. 8. (1) Когато заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности
в него, длъжностни лица от ОДБХ писмено
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уведомяват заявителя в 14-дневен срок от
постъпване на заявлението. При проверката
длъжностните лица попълват контролен лист
съгласно приложение № 4.
(2) В 10-дневен срок от получаване на
уведомлението заявителят следва да отстрани
непълнотите и/или неточностите.
(3) Ако заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или
не са спазени изискванията по чл. 2, ал. 2,
директорът на ОДБХ със заповед прекратява
производството.
(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. (1) След приключване на административната проверка по чл. 7 длъжностни лица
от съответната ОДБХ извършват проверка
на място при заявителя в 14-дневен срок в
присъствието на проверяваното лице или на
негов представител.
(2) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно
приложение № 5.
Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от извършване
на проверката по чл. 9 директорът на ОДБХ
издава удостоверение за съответствие на
продукта с условията за използване на незадължителния термин за качество „планински
продукт“ по образец, утвърден със заповед
от изпълнителни я директор на БА БХ. В
удостоверението задължително се вписва информацията по чл. 13, т. 1 – 4. Образецът се
публикува на интернет страницата на БАБХ.
(2) Отказът за издаване на удостоверение
по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението е безсрочно и включва
правото на ползване на логото „планински
продукт“ съгласно приложение № 1.
Чл. 11. (1) В срок 3 работни дни от издаване
на удостоверението по чл. 10, ал. 1 директорът
на ОДБХ изпраща чрез системата за електронен документооборот до изпълнителния
директор на БАБХ предложение за вписване
в регистъра по чл. 12, ал. 1.
(2) Към предложението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на удостоверение по чл. 10, ал. 1;
2. копие на заявлението по чл. 7, ал. 1;
3. копие на контролните листа по чл. 8,
ал. 1 и чл. 9, ал. 2.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ
изпраща до компетентното звено в Министерството на земеделието, храните и горите
предложение за вписване в регистъра по чл. 12,
ал. 1 и копие на удостоверението по чл. 10,
ал. 1 в срок 3 работни дни от получаване на
документацията по ал. 1.
(4) Вписването в регистъра по чл. 12, ал. 1
се извършва от компетентното звено в МЗХГ
в срок до 3 работни дни от получаването на
предложението по ал. 1.
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т р е т а

РЕГИСТЪР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА
ПРОДУКТИ С НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА К АЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 12. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на
интернет страницата си публичен електронен
регистър на производителите на земеделски
продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“.
(2) Регистърът се създава и поддържа в
съответствие със Закона за електронното
управление и при спазване изискванията за
защита на личните данни.
(3) Вписванията в регистъра и неговото
актуализиране се извършват служебно от
длъжностни лица на компетентното звено
в МЗХГ.
(4) Вписаните в регистъра по ал. 1 лица
са длъжни да предоставят информация в
Министерството на земеделието, храните
и горите за всички настъпили промени във
вписаните обстоятелства в срок до 10 дни от
настъпването на промяната.
Чл. 13. В регистъра се вписва:
1. име/наименование на производителите
на земеделски продукти и храни, за които се
използва терминът за качество „планински
продукт“;
2. продуктът, за който се използва терминът
за качество „планински продукт“;
3. номер и наименование на групата храни,
към която спада продуктът съгласно приложение № 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз;
4. място на производствената и преработ
вателната дейност;
5. номер и дата на заповедта на директора
на ОДБХ за издаване на удостоверението по
чл. 10, ал. 1;
6. номер и дата на удостоверението по
чл. 10, ал. 1;
7. промени във вписаните обстоятелства;
8. забележки.
Чл. 14. (1) Производител се заличава от
регистъра по чл. 12, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до директора
на ОДБХ за отказ от удостоверението;
2. директорът на ОДБХ със заповед отнеме
удостоверението, след като при последващ
контрол се установи, че производителят или
продуктите/храните, които същият произвежда, не отговарят на изискванията за използване
на термина за качество „планински продукт“.
(2) Директорът на съответната ОДБХ изпраща чрез системата за електронен документооборот до изпълнителния директор на БАБХ
в срок 3 работни дни заявлението за отказ
от удостоверение или заповедта за отнемане
на удостоверението след влизането є в сила.
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(3) Изпълнителният директор на БАБХ
чрез системата за електронен документооборот
изпраща до компетентното звено в МЗХГ в
срок 3 работни дни заявлението за отказ от
удостоверение или заповедта за отнемане на
удостоверението.
(4) Компетентното звено в МЗХГ заличава
производителя от регистъра по чл. 12, ал. 1 в
срок 3 работни дни от уведомлението по ал. 4.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВО
ДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ
И ХРАНИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ТЕРМИН ЗА КАЧЕСТВО
„ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 15. Производителите имат право да
използват логото „планински продукт“ съгласно приложение № 1, когато:
1. са вписани за съответния продукт в
регистъра по чл. 12, ал. 1; и
2. продуктите отговарят на критериите,
посочени в чл. 2 – 6.
Чл. 16. Производителите на земеделски
продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“, са
длъжни да спазват изискванията на Закона
за храните, Закона за фуражите, Закона за
ветеринарномедицинската дейност и Закона
за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз и настоящата наредба в обектите под
техен контрол.
Чл. 17. (1) Производителите на земеделски
продукти и храни, за които се използва терминът за качество „планински продукт“, са
длъжни да изпълняват изискванията, свързани
с проследяването съгласно чл. 18 от Регламент
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на
законодателството в областта на храните, за
създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, така че да
се позволи проследяването на планинските
продукти, на суровините и фуражите, предназначени за използване в съответния цикъл на
производство. Проследяването се гарантира
на всеки един етап на производството, преработката и на търговията.
(2) Документите, удостоверяващи проследяването по ал. 1, се съхраняват за срок наймалко една година след изтичане на срока на
трайност на продукта и се предоставят при
проверки на длъжностните лица от компетентните контролни органи.
Чл. 18. (1) Производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва
терминът за качество „планински продукт“, са
длъжни да спазват забраната по чл. 25, ал. 4 от
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Евро-
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пейския съюз и не могат да пресъздават или
имитират означението „планински продукт“ и
утвърденото лого, както и да използват всяко
друго подвеждащо означение за планинския
произход на продукта и всяка друга практика,
която би могла да подведе потребителя, че продуктът отговаря на изискванията на наредбата.
(2) Изискването по ал. 1 включва и упот
ребата на думи като „тип“, „метод“, „стил“,
„както се произвежда в“, „продукт от планината“, „продукт от Балкана“ и други производни.
(3) Изискванията по ал. 1 и 2, с изключение на употребата на утвърденото лого, не се
отнасят за наименования на търговски марки,
регистрирани от Патентното ведомство на
Република България в Държавния регистър
на марките.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ НА УПОТРЕБАТА НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА К АЧЕСТВО
„ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
Чл. 19. (1) Контрол върху употребата на
термина за качество „планински продукт“ се
упражнява от БАБХ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване на проверка
на съответствието със законодателството в
областта на фуражите и храните и правилата
за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Регламент
(ЕО) № 882/2004).
(2) Честотата на извършвания контрол по
ал. 1 се осъществява на базата на оценка на
риска в съответствие с чл. 3 от Регламент
(ЕО) № 882/2004.
(3) При упражняване на контрол по ал. 1
длъжностните лица от БАБХ прилагат правомощията си по Закона за храните, Закона за
фуражите, Закона за ветеринарномедицинската
дейност и Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ
представя ежегодно до 31 март на министъра
на земеделието, храните и горите годишен
отчет за осъществения контрол по ал. 1, констатираните нарушения, наложените санкции,
съответните последващи проверки и списък
на лицата, върху които е упражнен контрол.
Чл. 20. (1) Контролът се извършва на всеки
етап от производството, преработката и дистрибуцията със земеделски продукти и храни
с термин за качество „планински продукт“.
(2) При упражняване на контрола по ал. 1
длъжностните лица от БАБХ:
1. извършват проверки в обектите за производство или преработка на продукти и в
обектите за търговия на едро и дребно с честота, определена съгласно анализа на риска;
2. извършват проверка за съответствие
на продукта с националните и европейските
изисквания на термина за качество „планински продукт“;
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3. проверяват опаковките и етикетите на
храните за наличие на надпис „планински
продукт“ и/или утвърденото лого;
4. при констатиране на употреба на термина
„планински продукт“ и/или утвърденото лого
извършват проверка в регистъра на производителите на земеделски продукти и храни,
за които се използва терминът за качество
„планински продукт“ по чл. 12, ал. 1;
5. изискват информация и документи от
проверяваните;
6. издават предписания за изтегляне от търговската мрежа на продукти, ако се констатира,
че същите се предлагат в нарушение на чл. 18;
7. съставят актове за констатираните нарушения.
(3) Проверки от контролните органи се
извършват планово, внезапно и/или въз основа на сигнал.
Чл. 21. (1) При установени нарушения
в случаите на контрол по чл. 20 и съгласно
Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите и
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз директорът на ОДБХ отнема със
заповед издаденото удостоверение по чл. 10.
(2) Заповедта се съобщава и може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 22. (1) Проверките по чл. 20, ал. 3 се
извършват в присъствието на проверяваните
лица или на техни представители.
(2) Инспекторите от контролните органи съставят протоколи за резултатите от
извършените проверки в 2 екземпляра – по
един за ОДБХ и за проверяваното лице, в
съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 882/2004.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на тази наредба се прилагат
определенията от Закона за храните, Закона
за ветеринарномедицинската дейност, Закона
за фуражите и Закона за прилагане на Общата организация на земеделски продукти на
Европейския съюз.
§ 2. Тази наредба осигурява прилагането на:
1. чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 21
ноември 2012 г. относно схемите за качество
на селскостопанските продукти и храни;
2. Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния
термин за качество „планински продукт“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз и чл. 7а от
Закона за нормативните актове.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 3 и 15
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Съгласен съм личните ми данни, предоставени
във връзка с издаването на удостоверение, да
бъдат обработвани от Българската агенция за
безопасност на храните, Областната дирекции
по безопасност на храните и Министерството на
земеделието, храните и горите в съответствие с
изискванията на Закона за защита на личните
данни.
Гр./с.
Дата:
ЗАЯВИТЕЛ:

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 1
Изображението представлява елипса (с цвят
#E6E7E8, с контур #A7A9AC). Текстът „планински“ е с цвят #231F20, а „продукт“ в #58595B.
Цветовите компоненти на бялата планина са:
#FFFFFF, #A7A9AC, #D1D3D4 и #6D6E71, на
зелената: #5FBB50, #229647, #137D3F, и на червената: #EF4855, #C32026, #9E1D20.

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1
До директора на
ОДБХ – гр. .......
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на Удостоверение на производител
на земеделски продукти и храни, за които се
използва незадължителният термин за качество
„планински продукт“
от
За физически лица: три имена, ЕГН, постоянен
адрес
За юридически лица: наименование, ЕИК
Местонахождение и/или адрес на фермата и рег.
№ на животновъдния обект, където се произвежда/преработва продуктът:
Уважаеми г-н директор,
Заявявам издаване на удостоверение на производител на земеделски продукти и храни, за
които се използва незадължителният термин за
качество „планински продукт“ за:
Описание на продукта: ........................................
Описание на методите и техниките за производство на продукта: ..................................................
Описание на преработващите обекти: ..............
..................................................................................
..................................................................................
Прилагам декларация по образец съгласно приложение № 3.
Заявявам, че (моля, отбележете с „Х“, където е
приложимо):
□ съм регистриран земеделски стопанин по реда
на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани;
□ посочени ят обек т за производство и/или
преработка е регистриран по реда на Закона за
ветеринарномедицинската дейност и/или Закона
за храните;
□ съм регистриран по реда на Наредба № 26 от
2010 г. за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и храни
от животински произход.
Известно ми е, че за деклариране на неверни
обстоятелства нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният
За физически лица: три имена, ЕГН, постоянен
адрес, адрес на животновъдния обект
За юридически лица: наименование, ЕИК, адрес
на животновъдния обект
Местонахождение и/или адрес на фермата и
рег. № на животновъдния обект, където се произвежда продуктът:
във връзка със заявяване на право на използване
на незадължителния термин за качество „планински продукт“ за следния продукт ………………
ДЕКЛАРИРАМ:
(отбележете с „Х“, където е необходимо, като
за всеки направен избор приложете наличните
документи)
I. За непреработени продукти от животински
произход:
□ 1. Продуктът е получен от животни/птици,
отгледани поне през последните 2/3 от живота
им в планински район.
□ 2. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани поне 1/4 от живота им на пасище,
като пасищата, в които пасат, са в планински
райони.
□ 3. Операциите по клане, транжиране и
обезкостяване на труповете се извършва в
обекти, отдалечени до 30 км от границите
на настоящия планински район; посочва се
населеното място и обектите:
4. Храната на животните, от които произхожда
заявеният продукт, представлява:
 – □ над 60% сухо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
райони за преживни животни (с изключение
на животни, отглеждани само пасищно,
които трябва да отговарят на условието от
точка I.2 по-горе);
 – □ над 50% сухо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
райони за останалите животни (например
птици);
 – □ над 25% сухо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
райони за прасета.
П рилагам следните документи за произхода
на фуражите: .................................................
5. Очаквано годишно производство количество/брой животни, от които произхожда: .
.............................................................................
6 . Прилагам следните документи, доказващи
отбелязаното в т. I: .........................................
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II. За преработени продукти от животински
произход:
□ 1. Продуктът е получен от животни/птици,
отгледани поне през последните 2/3 от живота
им в планински райони.
□ 2. Продуктът е преработен в планински
райони.
□ 3. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани поне 1/4 от живота им на пасище,
като пасищата, в които пасат, са в планински
райони.
□ 4. Операциите по клане, транжиране и
обезкостяване на труповете се извършват в
обекти, отдалечени до 30 км от границите
на настоящия планински район; посочва се
населеното място и обектите:
5. Храната на животните, от които произхожда
продуктът, представлява:
 – □ над 60% сухо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
район за преживни животни (с изключение
на животни, отглеждани само пасищно,
които трябва да отговарят на условието от
точка II.3 по-горе);
 – □ над 50% сухо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
район за останалите животни/птици;
 – □ над 25% сухо вещество от годишната
дажба на фураж е с произход от планински
район за прасета.
□ 6. Над 50 % от съставките, като: билки,
подправки, захар и други продукти, които не
са изброени в приложение № 1 от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
са с произход от планински район.
7. Очаквано годишно производство количество/брой животни, от които произхожда:
.............................................................................
8 . Прилагам следните документи, доказващи
отбелязаното в т. II: .......................................
III. За пчелни продукти:
□ 1. Нектарът и прашецът са събрани от
пчелите изключително в планински район.
2 . Очак вано годишно производство/брой
кошери, от които произхожда:
3. Прилагам следните документи за регистрация на пчелините:
IV. За непреработени продукти от растителен
произход:
□ 1. Продуктът се отглежда в планински район.
2. Очаквано годишно производство: ............
3. Прилагам следните документи, доказващи
отбелязаното в т. IV: ......................................
V. За преработени прод у кти от растителен
произход:
□ 1. Суровината е с произход от планински
район.
□ 2. Над 50 % от съставките, като: билки,
подправки, захар и други продукти, които не
са изброени в приложение № 1 от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
са с произход от планински район.
3. Очаквано годишно производство: ............
4. Прилагам следните документи, доказващи
отбелязаното в т. V: ........................................
Гр./с.
Дата:
ДЕКЛАРАТОР:
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Приложение № 4
към чл. 8, ал. 1
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за проверка на заявлението по чл. 7, ал. 1
ЧАСТ I – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Име на заявителя: ..........................................
1.2. ЕГН/ЕИК, постоянен адрес/седалище и
адрес на управление: ............................................
1.3. Адрес на обекта: ............................................
1.4. Наименование на продукта: ........................
1.5. Дата на извършване на проверката: .......... .
ЧАСТ II – ПРОВЕРК А НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА В ПЛАНИНСКИ РАЙОН
2. Заявеният продукт се произвежда/преработва в обект, който се намира в землището на
населено място, посочено в приложение № 1
към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват.
□ ДА
□ НЕ
*При отговор „НЕ“ не се попълва ЧАСТ III и в
т. 4.3 се посочва, че заявлението не отговаря на
изискванията за ползване на термина за качество
„планински продукт“.
ЧАСТ III – ДОКУМЕНТАЛНА ПРОВЕРК А
3.1. Заявлението по чл. 7, ал. 1 е коректно попълнено, като е налично описание на продукта,
описание на методите и техниките за неговото
производство, както и на преработващите обекти.
□ ДА
□ НЕ
3.2. Декларацията съгласно приложение № 3 е
коректно попълнена, като за всеки деклариран
избор са приложени документи, доказващи декларираното.
□ ДА
□ НЕ
3.3. Заявителят е регистриран земеделски стопанин по реда на чл. 3 от Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
□ ДА
□ НЕ
□ НЕ Е ПРИЛОЖИМО
3.4. Посоченият в заявлението обект за производство и/или преработка е регистриран по реда
на Закона за ветеринарномедицинската дейност
и/или Закона за храните.
□ ДА
□ НЕ
□ НЕ Е ПРИЛОЖИМО
3.5. Заявителят е регистриран по реда на Наредба
№ 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за
директни доставки на малки количества суровини
и храни от животински произход.
□ ДА
□ НЕ
□ НЕ Е ПРИЛОЖИМО
ЧАСТ IV – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Констатация: ...................................................
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4.2. Изпращане на писмо с искане за допълнителна информация от заявителя.
□ ДА
□ НЕ
*При отговор „ДА“, моля, пояснете исканата информация.
4.3. В резултат на направената документална
проверка и на предоставената допълнителна информация от заявителя заявлението ОТГОВАРЯ/
НЕ ОТГОВАРЯ (моля, подчертайте вярното) на
изискванията за употреба на незадължителния
термин за качество „планински продукт“.
Подпис:
Име и фамилия:
Длъжност:
Дата:

Приложение № 5
към чл. 9, ал. 2
КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за проверка на място
ЧАСТ I – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Име на заявителя: ..........................................
1.2. ЕГН/ЕИК, постоянен адрес/седалище и
адрес на управление: ............................................
1.3. Адрес на обекта: ............................................
1.4. Наименование на продукта: .........................
1.5. Дата на извършване на проверката: ...........
ЧАСТ II – ПРОВЕРК А НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА В ПЛАНИНСКИ РАЙОН
2.1. Заявеният продукт се произвежда/преработва в обект, който се намира в землището
на населено място, посочено в приложение № 1
към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват.
□ ДА
□ НЕ
*При отговор „НЕ“ не се попълва ЧАСТ III.
ЧАСТ III – ПРОВЕРК А ЗА НАЛИЧИЕТО НА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ТЕРМИН ЗА
К АЧЕСТВО „ПЛАНИНСКИ ПРОДУКТ“
3.1. За непреработени продукти от животински
произход:
3.1.1. Продуктът е получен от животни/птици,
отгледани поне през последните 2/3 от живота
им в планински район.
□ ДА
□ НЕ
3.1.2. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани
поне 1/4 от живота им на пасище, като пасищата,
в които пасат, са в планински райони.
□ ДА
□ НЕ
3.1.3. Операциите по клане, транжиране и обезкостяване на труповете се извършват в обекти,
отдалечени до 30 км от границите на настоящия
планински район.
□ ДА
□ НЕ
3.1.4. Храната на животните, от които произхожда
заявеният продукт, представлява:
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 – над 60% су хо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
райони за преживни животни (с изключение
на животни, отглеждани само пасищно,
които трябва да отговарят на условието от
точка 3.1.2);
□ ДА
□ НЕ
 – над 50 % сухо вещество в годишната дажба
на фураж е с произход от планински райони
за останалите животни (например птици);
□ ДА
□ НЕ
 – над 25% су хо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
райони за прасета;
□ ДА
□ НЕ
3.2. За преработени продукти от животински
произход:
3.2.1. Продуктът е получен от животни/птици,
отгледани поне през последните 2/3 от живота
им в планински райони.
□ ДА
□ НЕ
3.2.2. Проду кт ът е преработен в планинск и
райони.
□ ДА
□ НЕ
3.2.3. Продуктът е от пасящи животни, отглеждани
поне 1/4 от живота им на пасище, като пасищата,
на които пасат, са в планински райони.
□ ДА
□ НЕ
3.2.4. Операциите по клане, транжиране и обезкостяване на труповете се извършват в обекти,
отдалечени до 30 км от границите на настоящия
планински район.
□ ДА
□ НЕ
3.2.5. Храната на животните, от които произхожда
продуктът, представлява:
 – над 60% су хо вещество в годишната
дажба на фураж е с произход от планински
район за преживни животни (с изключение
на животни, отглеждани само пасищно,
които трябва да отговарят на условието от
точка 3.2.3);
□ ДА
□ НЕ
 – над 50% сухо вещество в годишната дажба
на фураж е с произход от планински район
за останалите животни/птици;
□ ДА
□ НЕ
 – над 25% сухо вещество от годишната
дажба на фураж е с произход от планински
район за прасета;
□ ДА
□ НЕ
3.2.6. Над 50 % от съставките, като: билки,
подправки, захар и други продукти, които не
са изброени в приложение № 1 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, са с
произход от планински район.
□ ДА
□ НЕ
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3.3. За пчелни продукти:
3.3.1. Нектарът и прашецът са събрани от пчелите
изключително в планински район.
□ ДА
□ НЕ
3.4. За непреработени продукти от растителен
произход:
3.4.1. Продуктът се отглежда в планински район.
□ ДА
□ НЕ
3.5. За преработени продукти от растителен
произход:
3.5.1. Суровината е с произход от планински район.
□ ДА
□ НЕ
3.5.2. Над 50 % от съставките, като: билки,
подправки, захар и други продукти, които не
са изброени в приложение № 1 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, са с
произход от планински район.
□ ДА
□ НЕ
ЧАСТ IV – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Констатация: ...................................................
4.2. В резултат на направената проверка на
място заявителят ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ
(моля, подчертайте вярното) на изискванията за
производител на земеделски продукти и храни,
за които се използва терминът за качество „планински продукт“.
За заявените продукти……………може да се използва
логото „планински продукт“.
□ ДА
□ НЕ
Име и фамилия:
Длъжност:
4142

Подпис:
Дата:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за
провеждане на конкурси за полски инспектори
(ДВ, бр. 22 от 2011 г.)
§ 1. Члeн 2 се изменя така:
„Чл. 2. Всеки дееспособен български гражданин, гражданин на държава – членка на
Европейския съюз, или гражданин на трета
страна, получил разрешение за работа на територията на Република България, може да
получи разрешение за извършване на полска
инспекция, когато е преминал специализиран
курс на обучение с цел придобиване квалификация „полски инспектор“ и успешно да е
положил предвидения в тази наредба изпит.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1, 2 и 5 се отменят.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението се подава лично или чрез
упълномощен представител, по електронен
път при условията и реда на чл. 5 и 22 от
Закона за електронното управление или чрез
лицензиран пощенски оператор.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думата „образец“ се добавя
„има несъответствия или непълноти“, а думите
„като предоставя на заявителя 7-дневен срок“
се заменят с „като определя на заявителя 10
работни дни“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявителят не отстрани несъответствията или непълнотите в определения
срок, производството по издаване на разрешение се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС. Заповедта се
съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 6, ал. 6 абревиатурата „МЗХ“ се
заменя с „МЗХГ“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
съкращението „ЕГН“, думите „копие от документ за самоличност“, „копие от диплома
за завършено образование“ и „документ за
трудов стаж за лицата със средно образование“ се заличават.
§ 6. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1
съкращението „ЕГН“ се заличава.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
съкращението „ЕГН“ се заличава, а думите
„Декларирам, че нямам промяна в обстоятелствата и към датата на подаване на искането
посочените от мен данни отговарят на истината“ се заменят с „Приложение: медицинско
свидетелство“.
Заключителни разпоредби
§ 8. В Наредба № 7 от 2013 г. за условията
и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и
от Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм.,
бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45 от
2016 г., бр. 45 от 2017 г. и бр. 57 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 1 и 2 думата „заявка“ се заменя
със „заявление“;
б) в ал. 5 думата „заявката“ се заменя със
„заявлението“;
в) в ал. 7 думата „Заявката“ се заменя със
„Заявлението“, а накрая се добавя „лично,
чрез пълномощник, по електронен път при
условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона
за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор“;
г) в ал. 9 думата „заявка“ се заменя със
„заявление“, а „едноседмичен“ се заменя с
„10 работни дни“.
2. В чл. 35:
а) в ал. 1 думата „заявка“ се заменя със
„заявление“ и се създава изречение второ:
„Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор.“;
б) в ал. 2 и 3 думата „заявка“ се заменя
със „заявление“.
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3. В чл. 36, ал. 1 думата „едноседмичен“
се заменя с „10 работни дни“.
4. Навсякъде в наредбата думата „заявка“
се заменя със „заявление“, а „заявката“ със
„заявлението“.
§ 9. В Наредба № 8 от 2013 г. за условията и
реда за одобряване и издаване на разрешения
за вземане на проби от семена от физически
лица (пробовземачи) и за условията и реда
за одобряване на лаборатории за извършване
на лабораторни анализи за посевни качества
на семената и на лаборатории за определяне
здравното състояние на семената и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм.,
бр. 88 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2 т. 1 се отменя.
2. В чл. 3:
а) в ал. 2 се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по
реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното
управление или чрез лицензиран пощенски
оператор.“;
б) в ал. 3 т. 2 се отменя.
3. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите „7-дневен срок“ се заменят
със „7 работни дни“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявителят не отстрани нередовностите в определения срок, производството
по издаване на разрешение се прекратява
със заповед на изпълнителния директор на
ИАСАС. Заповедта се съобщава и може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
4. В чл. 5, ал. 3 думите „в ИАСАС сума,
равна на две минимални работни заплати за
страната“ се заменят със „сума по ценоразпис на услугите, утвърден от изпълнителния
директор на ИАСАС“.
5. В чл. 7, ал. 4 ду мата „к летвена“ се
заличава, а думите „за безпристрастност и
обективност (неподкупност) при“ се заменят
с „относно“.
6. Наименованието на глава пета се изменя
така: „Издаване на разрешения на лабораториите“.
7. В глава пета наименованието на раздел І се изменя така: „Условия и ред за издаване на разрешения“.
8. В чл. 14:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думата „одобрени“ се заменя с
„получили разрешение“;
бб) в т. 2 думата „одобрена“ се заменя с
„получила разрешение“;
б) в ал. 2 думата „одобрени“ се заменя с
„получили разрешение“;
в) в ал. 3 думите „бъде одобрена“ се заменят с „получи разрешение“.
9. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „се одобряват“ се заменят
с „получават разрешение“;
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б) в ал. 2 и 3 думата „одобрение“ се заменя
с „разрешение“.
10. В чл. 16, ал. 1 и 2 думите „одобряване
и“ се заличават.
11. В чл. 18:
а) в ал. 2 думите „7-дневен срок“ се заменят
със „срок от 10 работни дни“;
б) в ал. 3 думите „заявлението не се разглежда, а приложените документи се връщат“
се заменят с „производството по издаване
на разрешение се прекратява със заповед на
изпълнителния директор на ИАСАС, съответно БАБХ“.
12. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен
регистър на лабораториите, получили разрешение за работа.“
13. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2
думите „копие от диплома за завършено образование“ се заличават.
14. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 4 думите „Клетвена“ и „ще бъда безпристрастен
и“ се заличават.
15. В приложение № 4 към чл. 16, ал. 1,
приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 и приложение № 6 към чл. 16, ал. 2 думите „Моля за“
се заменят със „Заявявам“.
§ 10. В Наредба № 13 от 2004 г. за реда за
регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 26 от 2005 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 103 от
2011 г. и бр. 87 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 13, в ал. 1 се създава изречение
второ: „Заявлението се подава лично, чрез
пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за
електронното управление или чрез лицензиран
пощенски оператор.“
2. В чл. 14:
а) в ал. 1 след думата „образец“ се добавя
„има непълноти и/или неточности в него“, а
след думата „документите“ се добавя „като
предоставя на заявителя 10 работни дни за
отстраняване на нередовностите“;
б) в ал. 2 думите „заявлението се оставя
без разглеждане, а документите се връщат
на заявителя“ се заменят с „производството
по издаване на разрешение се прекратява“.
3. В допълнителната разпоредба, в § 1 т. 1,
2 и 3 се отменят.
4. В приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
думите „производителите, заготвителите и“
се заличават.
5. В приложение № 3 към чл. 28, ал. 2
таблиците „Книга на производителя“, „Книга
на заготвителя“ и „Книга на заготвителя (за
разфасовка)“ се заличават.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
4275
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 14
от 22 май 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 346040 „Съдебен служител“ от област
на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление
346 „Секретарски и административни офис
дейности“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 346040 „Съдебен служител“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен
на професионална квалификация за специалността 3460401 „Съдебна администрация“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията 346040
„Съдебен служител“, единиците резултати от
ученето, изискванията към материалната база
и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
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Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията
„Съдебен служител“
Професионално направление:
346

Секретарски и административни офис
дейности

Наименование на професията:
346040

Съдебен служител

Специалности:

Съдебна
3460401 администрация

Степен
на професионална
квалификация:

Трета

Ниво по
Ниво
Наципо
онална
Евроквалифи- пейска
кационна квалирамка
фика(НКР):
ционна
рамка
(ЕКР)
4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Съдебен
служител“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед № РД-09-296
от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно
равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни изпити
или завършено средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално образование и обучение е придобита
квалификация по втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Стопанско управление и администрация“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Съдебен служител“ или част от нея
чрез валидиране на придобити с неформално
или информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Съдебни ят слу ж ител извършва трудовата
си дейност в администрациите на органите на
съдебната власт.
В своята работа съдебният служител подпомага осъществяването на съдебната дейност в
органите на съдебната власт. Съдебният служител обработва служебната кореспонденция
по правила за документооборота, утвърдени в
съответния орган на съдебната власт. Той приема
документи и дела, регистрира на хартиен носител
и в автоматизирана деловодна програма, разпределя ги според предназначението и предава,
където е необходимо, входящата кореспонденция.
Оформя и регистрира на хартиен носител и в
автоматизирана деловодна програма изходящата
кореспонденция според адресатите и осигурява
нейното изпращане по адресите.
Съдебният служител използва специализиран
софтуер и правно-информационни системи в
своята работа.
Той предоставя своевременно справки по състоянието и движението на делата и преписките.
В своята работа съдебният служител изпълнява разпорежданията на административните
ръководители и магистратите. Той работи с
веществени доказателства, като спазва действащите правила.
Съдебният служител изготвя протоколи в
съдебни заседания. В своята дейност съдебният
служител изготвя писма; призовки и изпълнителни листове; съдебни удостоверения; документи
за изплащане на възнаграждения и разноски;
списъци за реда и часовете на разглеждане на
делата и съответните списъци за призоваване.
Съдебният служител води деловодни книги
и архивна книга, предоставя справки по дела и
преписки, определя ценността на документите,
подготвя за унищожаване делата и преписките с
изтекъл срок на съхранение, като спазва действащите процедури в органа на съдебна власт.
Той следи за спазване на режима за правилното
съхранение и архивиране на кореспонденцията и вътрешната документация. Предоставя
достъп до тях при спазване на нормативните изисквания за това. Съдебният служител
оформя правилно съдебните книжа съгласно
изиск вани я та на закона. Връчва съдебни т е
книжа на посочените адреси. След връчване
на книжата вписва данните в работна книга и
разпределя по състави връчените и върнатите
в цялост книжа. Съблюдава за редовността на
връчването и описването в контролните книги
на съдебните книжа.
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Съдебният служител носи отговорност за
опазване на повереното му имущество, правилното водене на документацията, регистрите, картотеките на документите и архивните единици.
Съдебният служител изпълнява служебните
си задължения в помещение, оборудвано с офис
техника. В процеса на изпълнение на служебните си задължения той има взаимоотношения с
граждани, съдебни служители от други служби
и органи на съдебната власт, магистрати, вещи
лица, пощенски служби и куриерски фирми,
както и с други държавни органи и предприятия.
Работното време на съдебния служител е с
нормална продължителност съгласно изискванията на Кодекса на труда.
Съдебният служител трябва да бъде учтив,
търпелив и да се отнася коректно към всички
при изпълнение на служебните си задължения.
Той трябва да умее да работи в екип, да проявява
наблюдателност, съобразителност, способност
да анализира информацията, да я синтезира и
представя, да притежава комуникативност, отговорност, етичност, лоялност, дисциплинираност,
да има бързи реакции и да проявява самоконтрол.
При изпълнение на служебните си задължения
спазва изискванията за конфиденциалност. В
работата си изпълнява своите трудови дейности
с необходимите правни познания; демонстрира
точност, прецизност и внимание към детайлите
при работата с документи, дела и преписки.
Съдебният служител спазва всички действащи
нормативни актове в органите на съдебната власт
и изпълнява възложените му трудови дейности,
които детайлно са описани в длъжностната му
характеристика.
Съдебният служител в работата си спазва
стриктно основните принципи на Етичния кодекс
на съдебните служители – законност, безпристрастност, компетентност, отговорност, честност,
политически неутралитет, колегиалност и учтивост, публичност и откритост, конфиденциалност.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
За обучение по професията „Съдебен служ и т ел“ с п ри доби ва не на т ре та с т епен на
професионална квалификация не се изисква
кан ди дат и те да п ри тежават п рофесиона лна
к ва лификац и я и ли п рофесиона лен опи т по
други сродни професии.
Придобилите професионална квалификация
по професията „Съдебен служител“ могат да
продължат обучението си по друга професия от
професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, ако отговарят на
условията за входящо минимално образователно
равнище, регламентирано в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПOО) и в
Рамковите програми. При обучението единиците
резултати от ученето по общата професионална
подготовка и по отрасловата професионална
подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
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Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Съдебен служител“ имат
възможност за повишаване на квалификацията си
посредством курсове и семинари, организирани
от обучаващи институции, и др.
Лицата могат да продължат обучението си в
системата на висшето образование.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Съдебен
слу ж ител“, може да пост ъпва на работа на
следната длъжност от НКПД: 3411-3001 Съдебен
служител, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Съдебните служители могат да заемат длъжности в съд, прокуратура, следствие, в канторите на адвокати, нотариуси и частни съдебни
изпълнители и др.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене
(ЕРУ) и на резултатите от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по о бщ а п р о ф е сион а л н а под г о т овка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение (СППОО)
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
РУ 1.3. Участва в създаването на организация
за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на дейността
на организацията
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 3.3. Участва в изработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Секретарски и административни
офис дейности“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
РУ 4.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 4.2. Комуникира посредством ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 4.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
РУ 4.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
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ЕРУ 5. Организация на труда
РУ 5.1. Организира процеса на работа
РУ 5.2. Поема отговорност за качеството на
работата си
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. Общува ефективно в работен екип
РУ 6.2. Води ефективна комуникация
РУ 6.3. Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Професионална етика и професионално развитие
РУ 7.1. Прилага етични правила за работа с
граждани и служители
РУ 7.2. Проявява готовност за надграждане
на професионалната си компетентност
РУ 7.3. Спазва нормативната уредба за предот
вратяване на конфликт на интереси и превенция
на корупционния риск
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Съдебна администрация“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Основи на съдебния процес
РУ 8.1. Притежава основни познания по обща
теория на правото
РУ 8.2. Подпомага осъществяването на съдебната дейност в гражданския процес
РУ 8.3. Подпомага осъществяването на съдебната дейност в наказателния процес
РУ 8.4. Подпомага осъществяването на съдебната дейност в административния процес
РУ 8.5. Притежава познания за дейността
на Висшия съдебен съвет, Инспектората към
Висшия съдебен съвет и Националния институт
на правосъдието
РУ 8.6. Прилага правилата за работа на съдебната администрация в електронна среда
ЕРУ 9. Регистриране на документи и дела в
органите на съдебна власт
РУ 9.1. Регистрира документи и дела
РУ 9.2. Насочва документация
РУ 9.3. Изготвя справки и удостоверения
РУ 9.4.Води разносна книга
РУ 9.5. Работи с техническо офис оборудване
РУ 9.6. Експедира изходяща кореспонденция
и дела
ЕРУ 10. Деловодство в органите на съдебна
власт
РУ 10.1. Приема и обработва документи и дела
РУ 10.2. Образува нови дела и преписки
РУ 10.3. Води деловодните книги и регистри
РУ 10.4. Изготвя призовки и съдебни книжа
РУ 10.5. Следи за процесуалните срокове за
изпълнение и влизане в сила на съдебните актове
РУ 10.6. Предоставя справки по делата
РУ 10.7. Изготвя справки и удостоверения
РУ 10.8. Окомплектува изходяща кореспонденция и дела
РУ 10.9. Изпраща за инстанционен контрол
обжалваните актове
ЕРУ 11. Дейности по протоколиране на открити съдебни заседания
РУ 11.1. Подготвя делото за съдебно заседание
РУ 11.2. Проверява редовността на призоваването
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РУ 11.3. Съставя протокол на съдебните
заседания
РУ 11.4. Изготвя писма, съдебни удостоверения, изпълнителни листове и документи за
изплащане на възнаграждения и разноски
ЕРУ 12. Архивиране на документи, дела и
преписки в съдебната администрация
РУ 12.1. Приема общи а дминист ративни
документи
РУ 12.2. Приема дела, преписки, деловодни
книги и регистри
РУ 12.3. Води архивната книга
РУ 12.4. Предоставя справки по архивните
дела и преписки
РУ 12.5. Окомплектува изходяща кореспонденция и архивни дела
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РУ 12.6. Отговаря за съхранението на документите
РУ 12.7. Определя ценността на документите
РУ 12.8. Подготвя за унищожаване делата и
преписките с изтекъл срок на съхранение
РУ 12.9. Подготвя за предаване дела, преписки
и документи в териториална дирекция „Архив“
ЕРУ 13. Призоваване в съдебната власт
РУ 13.1. Приема призовки и съдебни книжа
РУ 13.2. Връчва призовки и съдебни книжа
по адреси
РУ 13.3. Оформя призовки и съдебни книжа
РУ 13.4. Разпределя по състави връчени и
върнати призовки и съдебни книжа
РУ 13.5. Работи с техническо офис оборудване
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
• Познава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
• Познава нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните
трудови дейности
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при работа
и свързани с нея дейности
• Познава разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• У
 частва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване рисковете за здравето и безопасността при работа
• И нструктира екипа, с който работи, по спазване на правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• С пазва прилагането на необходимите мерки за защита
• И зползва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• С
 ъдейства за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните
разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
• Г рижи се за собствената безопасност и безопасността на другите участници
в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания

• П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
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Умения

• О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

• П
 ознава възможните причини за замърсяване на околната среда и съдейства
за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3: Участва в създаването на организация за овладяването на рискови и аварийни
ситуации
Знания

• П
 ознава предпоставките за възникване на основните рискови и аварийни
ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за установяване, регистриране, разследване, отчитане на трудови злополуки и професионални заболявания

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 ознава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация и съдейства за тяхното предотвратяване
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
И
С пазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
С пазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
• О казва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• и зискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 нформира се за успешни практически примери за управление на организацията

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на организацията

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
З апознат е с основните икономически проблеми
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти
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Резултат от учене 2.2: Познава характеристиките на дейността на организацията
Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и предлагане
• Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност

Умения

• О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
организацията

Компетентности

• С
 пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста
на дейността на организацията

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• З
 нае същността на предприемачеството
• З нае видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
организацията

Компетентности

• Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Средство 3:
• И зпълнение на практическа задача, свързана с разработване на бизнес план
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на организацията според изискванията на предварително дефинираното задание
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“
ЕРУ 4
Наименование на еди- Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в проницата:
фесионалната дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• И
 зброява интернет търсачки
• О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• З нае за съществуването на облачни услуги
• Познава пълната функционалност на софтуерни продукти, свързани с работата в съдебната администрация
• З апознат е с начина на работа с правно-информационни системи
• Познава основните политики за осигуряване на информационна сигурност

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на определени критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
• Работи със софтуерни програми, свързани с дейността на съдебната администрация
• Работи с правно-информационни системи
• С пазва правилата и процедурите за информационна сигурност

Компетентности

• Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
• Работи свободно с пълната функционалност на софтуерни продукти, свързани с работата в съдебната администрация

Резултат от учене 4.2: Комуникира посредством ИКТ
Знания

•
•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О бяснява начините за онлайн плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
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Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

 зползва електронна поща
И
И зползва електронен подпис
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
И зползва електронни услуги за онлайн комуникиране
О бменя знания и опит в онлайн общности

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

• С
 ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва
разширени функции на форматиране

Компетентности

• Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 4.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания

• П
 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
• З нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот
и околната среда

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• А ктивира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С
 пособен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 4.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
• З нае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

• П
 редприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

• С
 пособен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра,
проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
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ЕРУ 5
Наименование на еди- Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво ЕКР:

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Организира процеса на работа

Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 ланира процеса на работата си
• С ъставя график на работните си задачи
• Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с
професията

Компетентности

• О
 рганизира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение
на трудовите дейности и задачи
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в организацията на
работата

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

структурата на организацията, в която работи
методи за нормиране на работния процес
основните нормативни документи, свързани с професията
изискванията за планиране на необходимите ресурси

Резултат от учене 5.2: Поема отговорност за качеството на работата си
Знания

• П
 ознава видовете трудови дейности, характерни за професионалната му сфера
• Познава изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
• Познава начините за оптимална организация на трудовите дейности

Умения

• С
 пазва етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на етична работна среда

Компетентности

• С ъдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес
ЕРУ 6
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работен екип
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Знания

• П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• О съществява комуникация в работен порядък с екипа

Компетентности

• К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорност при работа в екип

Резултат от учене 6.2: Води ефективна комуникация
Знания

• П
 ознава етичните норми на комуникацията
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

• В
 оди делова комуникация – писмена и устна
• С ъбира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на гражданите

Компетентности

• П
 ровежда разговор с граждани
• Разбира и уважава изискванията на гражданите и защитава интересите на
администрацията, в която работи

Резултат от учене 6.3: Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с граждани

Компетентности

• П
 олзва един чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
ЕРУ 7
Наименование на еди- Професионална етика и професионално развитие
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Прилага етични правила за работа с граждани и служители

Знания

• П
 ознава професионалните ценности и етичните норми в професионалната
дейност
• Познава протокола за общуване
• Разпознава проявите на професионален стрес

Умения

• Р
 азпознава ситуации, в които могат да възникнат етични дилеми, и при
необходимост търси съдействие от прекия си ръководител
• С пазва конфиденциалност в процеса на работа
• Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения при комуникация с граждани и служители
• Прилага различни подходи за превенция на професионалния стрес

Компетентности

• О
 съзнава и спазва професионалните ценности и етичните норми в професионалната дейност
• С пазва конфиденциалност, проявява дискретност и се отнася с уважение в
комуникацията с граждани и служители
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Резултат от учене 7.2:

Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Д
 емонстрира адекватно поведение в екипа
• Прилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения

Компетентности

• Р
 аботи ефективно в екип
• Проявява готовност и мотивация за надграждане на професионалните си
знания, умения и компетентности

Резултат от учене 7.3:

Спазва нормативната уредба за предотвратяване на конфликт на интереси и
превенция на корупционния риск

Знания

• П
 ознава основните нормативни актове, регулиращи предотвратяването и
установяването на конфликта на интереси
• Познава съвременните форми, методи и способи за превенция на корупцията
• З апознат е с институционалната организация за борбата с корупцията

Умения

• Р
 аботи с основните нормативни актове, регулиращи предотвратяването и
установяването на конфликта на интереси
• Разграничава институциите за борба с корупцията

Компетентности

• В
 своята дейност разпознава корупционните рискове, като съблюдава нормативната уредба за предотвратяване на конфликт на интереси и превенция
на корупционния риск

 ознава възможностите за професионално развитие
П
Познава и описва значението на работата в екип
О бяснява основните фактори за ефективна работа в екип
И ма познания за специфичните начини на поведение в екипа
З нае техники за решаване на конфликти в екипа

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основни теоретични знания за същността на:
– професионалната етика
– видовете стрес и техники за справяне с тях
– подходите при работата в екип
– техниките при решаване на конфликт
– предотвратяване на конфликт на интереси
– превенция на корупционния риск
За средство 2:
• Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Съдебна администрация“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на еди- Основи на съдебния процес
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Притежава основни познания по обща теория на правото

Знания

•
•
•
•
•

 ознава системата, източниците и субектите на правото
П
Познава формите на държавно управление и държавно устройство
Познава системата на държавните органи
З нае основните права, свободи и задължения на гражданите
З апознат е с видовете органи и институции на Европейския съюз
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• О
 бработва делата, преписките и документите с необходимите правни познания
• Работи коректно със специализирани текстове съгласно актуалните граматически правила

 зползва юридически термини
И
Разграничава отделните клонове на правото
О пределя йерархията на нормативните актове
Разграничава отделните видове юридически актове
Разбира съотношението между правото на Европейския съюз и националното право
• Работи с правно-информационни системи

Резултат от учене 8.2: Подпомага осъществяването на съдебната дейност в гражданския процес
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове в областта на гражданския процес,
принципите на гражданския процес, видовете граждански дела и видовете
документи
• Познава системата на общите съдилища и видовете производства
• Познава видовете граждански правоотношения, видовете правни субекти
• Разпознава възможните процесуални качества и обема на представителната
власт
• Познава юридическата същност на издаваните от съда актове и документи

Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

• О
 бработва гражданските дела с необходимите правни познания
• С леди за действията на служителите във връзка с хода, движението и приключването на гражданските дела
• Предоставя точно и коректно съответните данни относно гражданските дела

 аботи с нормативни актове в областта на гражданския процес
Р
Разбира основните правни фигури и институти на гражданския процес
Разграничава видовете производства в гражданския процес
Разбира правните последици от извършените действия
Работи с публични регистри
Прави справки

Резултат от учене 8.3: Подпомага осъществяването на съдебната дейност в наказателния процес
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове в областта на наказателния процес,
основните принципи на наказателния процес, участниците в наказателния
процес и техните функции
• Познава системата на общите съдилища и прокуратури
• Познава отделните фази и стадии на наказателния процес
• Познава юридическата същност на издаваните от съда актове и документи

Умения

• Р
 аботи с нормативни актове в областта на наказателния процес
• Разбира основните правни фигури и институти на наказателния процес
• Разбира правните последици от извършените действия и постановените
актове в съдебното и досъдебното производство
• Разбира видовете производства
• Работи с публични регистри
• Прави справки

Компетентности

• О
 бработва делата, преписките и документите с необходимите правни познания
• С леди за действията на служителите във връзка с хода, движението и приключването на наказателните дела
• Предоставя точно и коректно съответните данни относно наказателните дела

Резултат от учене 8.4: Подпомага осъществяването на съдебната дейност в административния процес
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове в областта на административния
процес, принципите на административния процес, участниците, субектите
и страните в процеса
• Познава системата на органите на изпълнителната власт и системата на
административните съдилища
• Познава същността на отделните производства пред административните
органи, същността и видовете административни актове
• Познава същността и видовете съдебни актове в административния процес
• Запознат е с правните последици от извършените съдопроизводствени действия

Умения

•
•
•
•
•
•

 аботи с нормативни актове в областта на административния процес
Р
Разбира основните правни фигури и институти на административния процес
Разбира правните последици от извършените съдопроизводствени действия
Разбира видовете производства
Работи с публични регистри
Прави справки
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• О
 бработва делата, преписките и документите с необходимите правни познания
• С леди за действията на служителите във връзка с хода, движението и приключването на административните дела
• Предоставя точно и коректно съответните данни относно административните дела

Резултат от учене 8.5: Притежава познания за дейността на Висшия съдебен съвет, Инспектората
към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове, регламентиращи дейността на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния
институт на правосъдието
• Познава организационната структура на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието
• З нае областите на взаимодействие на органите на съдебна власт и Висшия
съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния
институт на правосъдието

Умения

• Р
 аботи с основните нормативни актове, регламентиращи дейността на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния
институт на правосъдието

Компетентности

• С
 ъблюдава в дейността си организационната структура на Висшия съдебен
съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт
на правосъдието
• Прилага правилата за взаимодействие на органите на съдебна власт и Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Националния институт на
правосъдието

Резултат от учене 8.6: Прилага правилата за работа на съдебната администрация в електронна среда
Знания

• П
 ознава общите правила за организацията, реда за водене, съхраняване и
достъп до електронните дела в съдебната администрация
• И ма познания за начина на съхраняване на електронните доказателства и
доказателствени средства
• З апознат е с правилата за вътрешния оборот и съхраняването на информация
в електронна форма, обработвана от органите на съдебната власт

Умения

• П
 рилага правилата за организацията, реда за водене, съхраняване и достъп
до електронните дела
• С пазва правилата за съхраняване на електронните доказателства и доказателствени средства
• Прилага правилата за вътрешния оборот и съхраняването на информация
в електронна форма, обработвана от органите на съдебната власт

Компетентности

• О
 бработва електронните дела, преписки и документи с необходимите правни познания
• Предоставя точно и коректно съответните данни относно обработваните
електронни дела, преписки и документи

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания, свързани със:
– устройство на държавата
– принцип на разделение на властите
– съдебен процес (граждански, наказателен, административен)
– о сновните нормативни актове, регламентиращи дейността на Висшия
съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния
институт на правосъдието
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблем
в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 9
Наименование на еди- Регистриране на документи и дела в органите на съдебна власт
ница:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Регистрира документи и дела

Знания

•
•
•
•
•
•
•

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава правилата за защита на личните данни
Познава Етичния кодекс на съдебните служители
Познава реквизитите на постъпилите документи
З нае пълната функционалност на софтуера
З апознат е с правилата за достъп до обществена информация
З нае правилата за работа с веществени доказателства

Умения

•
•
•
•
•
•

 аботи с нормативни актове за документооборота
Р
Работи със специализиран софтуер
Н анася данни в съответните регистри и книги
С пазва правилата за достъп до обществена информация
С пазва принципа на конфиденциалност
Прилага правилата за работа с веществени доказателства

Компетентности

• Р
 егистрира постъпили документи и дела с необходимата точност, като спазва
утвърдените правила за документооборот
• Учтиво общува и обслужва граждани, като спазва Етичния кодекс на съдебните служители

Резултат от учене 9.2:

Насочва документация

Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 рилага основните нормативни актове, свързани с документооборота
• Н асочва видовете документи и дела
• Работи с различните видове регистри

Компетентности

• З
 авежда и насочва точно и коректно документацията, като спазва нормативните актове, свързани с документооборота

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава видовете документи и дела
Познава различните видове регистри
З апознат е със спецификата на работата на органите на съдебната власт

Резултат от учене 9.3: Изготвя справки и удостоверения
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 рилага правилата на деловата кореспонденция при изготвяне на различни
видове справки и удостоверения
• Работи със специализиран софтуер
• С пазва принципа на конфиденциалност

Компетентности

• С
 ъставя точно и прецизно справки, удостоверения и други документи, като
попълва всички необходими реквизити
• Комуникира вежливо и учтиво с граждани с внимание и отговорност към
детайлите

Резултат от учене 9.4:

Води разносна книга

Знания

• П
 ознава разносните книги и техните реквизити
• Познава нормативните актове, свързани с документооборота
• Познава структурата на органа на съдебната власт, в който работи

Умения

• П
 опълва необходимата информация в разносните книги
• О пределя правилното направление на делата и документите

 ознава основните правила на деловата кореспонденция
П
З нае реквизитите за съставяне на необходимите документи
З апознат е с пълните функционалности на специализирания софтуер
Познава граматичните и пунктуационните правила в българския език
Познава правилата за защита на личните данни
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Компетентности

• Т
 очно и прецизно въвежда данните в разносната книга
• Разнася делата и документите с необходимата бързина и сръчност
• Комуникира учтиво с магистратите

Резултат от учене 9.5:

Работи с техническо офис оборудване

Знания

• П
 ознава спецификата на офис оборудването, което ползва
• З нае правилата при ползване на компютър и друга офис техника

Умения

• П
 рилага изискванията за използване, поддържане и опазване на офис техниката
• Прилага основните правила за работа с компютър и използване на програмни
продукти за текстообработка, електронни таблици и база данни
• И зползва по предназначение офис оборудването – телефон, факс, скенер и
компютър

Компетентности

• И
 зползва ефективно офис техниката
• Поддържа в изправност и носи отговорност за поверената техника

Резултат от учене 9.6:

Експедира изходяща кореспонденция и дела

Знания

•
•
•
•
•
•

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава правилата за защита на личните данни
Познава реквизитите на изходящите документи
З нае пълната функционалност на софтуера
З апознат е с правилата за достъп до обществена информация
З нае правилата за работа с веществени доказателства

Умения

•
•
•
•
•

 рилага актовете, свързани с документооборота
П
О пределя правилното направление на документите и делата
Правилно експедира делата и документите съобразно адресатите
Работи със специализиран софтуер
Н анася правилните данни и информация в съответните регистри и книги

Компетентности

• И
 звежда и експедира документи и дела с необходимата точност, като спазва
утвърдените правила за документооборот
• Учтиво и компетентно комуникира с външни фирми и куриерски служби

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в специализиран софтуер
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана с изготвяне на справки по предварително
зададени данни
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана с въвеждане и извеждане на документи по
предварително задание
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет или реална работна среда
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2 и 3:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Д емонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с използването на специализиран софтуер за регистриране на
документи и дела
ЕРУ 10
Наименование на еди- Деловодство в органите на съдебната власт
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Приема и обработва документи и дела
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Знания

•
•
•
•
•
•
•

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава правилата за защита на личните данни
Познава реквизитите на постъпилите документи
З нае пълната функционалност на софтуера
З апознат е с правилата за достъп до обществена информация
З нае правилата за работа с веществени доказателства
Познава Етичния кодекс на съдебните служители

Умения

•
•
•
•
•
•

 аботи с нормативни актове за документооборота
Р
Работи със специализиран софтуер
С пазва правилата за достъп до обществена информация
С пазва принципа на конфиденциалност
Прилага правилата за работа с веществени доказателства
Прилага Етичния кодекс на съдебните служители

Компетентности

• Р
 егистрира постъпили документи и дела с необходимата точност, като спазва
утвърдените правила за документооборот
• Учтиво общува и обслужва граждани

Резултат от учене 10.2: Образува нови дела и преписки
Знания

• П
 ознава видовете документи и дела
• Познава основните нормативни актове, свързани с окомплектуването на
образуваните дела
• Познава правилата за работа на съдебната администрация
• З апознат е със спецификата на работата на органите на съдебната власт

Умения

• П
 рилага основните нормативни актове, свързани с образуването на производствата (съдебно и досъдебно)
• Подрежда в папка постъпилите документи, образувани в дела
• Н анася означенията на кориците на делата и преписките
• Подрежда образуваните дела в деловодството
• Работи с различните видове книги и регистри

Компетентности

• П
 одрежда постъпилите документи и дела, означава образуваните дела точно
и коректно в съответствие с нормативните актове

Резултат от учене 10.3: Води деловодните книги и регистри
Знания

•
•
•
•

Умения

• Попълва съответната информация в деловодните книги и регистри

Компетентности

• К
 омуникира учтиво с магистратите и съдебните служители
• Точно и прецизно въвежда данните в деловодните книги и регистри и обработва делата и документите с необходимата бързина и сръчност

 ознава деловодните книги и регистри и техните реквизити
П
Познава нормативните актове, свързани с движението на делата/преписките
Познава структурата на съдебната власт
Познава структурата на органа на съдебната власт, в който работи

Резултат от учене 10.4: Изготвя призовки и съдебни книжа
Знания

• П
 ознава процесуалните закони на ниво, позволяващо му да изпълнява своите
задължения по длъжностна характеристика
• З нае реквизитите на призовките и съдебните книжа
• Познава основните правила за граматиката и пунктуацията в българския език
• Познава правилата за защита на личните данни
• З нае пълната функционалност на софтуера

Умения

• П
 рилага процесуалните закони в рамките на своята длъжностна характеристика
• Работи със специализиран софтуер
• Попълва всички необходими реквизити в документите и книжата
• Прилага правилата за защита на личните данни
• С пазва граматичните и пунктуационните правила в българския език

Компетентности

• П
 рецизно, коректно и вярно вписва необходимите реквизити на призовките
и съдебните книжа съгласно процесуалните закони и разпорежданията на
съответния магистрат

Резултат от учене 10.5: Следи за процесуалните срокове за изпълнение и влизане в сила на съдебните
актове
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Знания

• П
 ознава процесуалните закони, свързани с образуваните дела и преписки
• Познава различните видове книги и регистри

Умения

• П
 рилага основните нормативни актове, свързани с докладването на делата/
преписките
• Подрежда постъпилите документи по образуваните дела и преписки
• Разпознава приоритетните за докладване нови документи и ги предоставя
по компетентност
• Работи със специализиран софтуер
• Работи с различните видове книги и регистри

Компетентности

• К
 омуникира вежливо и учтиво с магистратите
• Преглежда и окомплектува коректно постъпилите документи в съответствие
с нормативните актове

Резултат от учене 10.6: Предоставя справки по делата
Знания

• П
 ознава общата нормативна уредба, свързана с предоставяне на информация на гражданите
• Познава специализирания софтуер
• Познава правилата за защита на личните данни

Умения

• П
 рилага изискванията на процесуалните закони в рамките на своята длъжностна характеристика
• Работи с пълната функционалност на софтуера
• С пазва принципа на конфиденциалност
• Работи с различните видове книги и регистри
• С пазва граматичните и пунктуационните правила в българския език

Компетентности

• К
 омуникира компетентно и учтиво с граждани и длъжностни лица
• Точно и прецизно предоставя съответните данни относно обслужваните
дела, като се съобразява с вътрешните правила

Резултат от учене 10.7: Изготвя справки и удостоверения
Знания

• П
 ознава основните правила на деловата кореспонденция
• З нае необходимите реквизити за съставянето на необходимите документи
• З апознат е с пълните функционалности на специализирания софтуер за
изготвяне на справки и удостоверения

Умения

• С
 пазва правилата за защита на личните данни
• Прилага правилата на деловата кореспонденция при изготвяне на различни
видове справки и удостоверения
• Работи със специализиран софтуер
• С пазва принципа на конфиденциалност
• С пазва граматичните и пунктуационните правила в българския език

Компетентности

• К
 омуникира вежливо и учтиво с граждани с внимание и отговорност към
детайлите
• С ъставя точно и прецизно справки, удостоверения и други документи, като
попълва всички необходими реквизити

Резултат от учене 10.8: Окомплектува изходяща кореспонденция и дела
Знания

•
•
•
•
•

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава реквизитите на изходящите документи
З нае пълната функционалност на софтуера
З апознат е с правилата за достъп до обществена информация
З нае правилата за работа с веществени доказателства

Умения

•
•
•
•

 рилага актовете, свързани с документооборота
П
Работи със специализиран софтуер
Н анася правилните данни и информация в съответните регистри и книги
С пазва правилата за защита на личните данни

Компетентности

• И
 зпълнява разпорежданията с необходимата точност, като спазва утвърдените правила за документооборот
• Комуникира учтиво с граждани с внимание и отговорност към детайлите
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Резултат от учене 10.9: Изпраща за инстанционен контрол обжалваните актове
Знания

• П
 ознава процесуалните закони на ниво, позволяващо му да изпълнява своите
задължения по длъжностна характеристика
• З нае сроковете за обжалване на съответните актове
• З нае правилата за обработка и окомплектовка на обжалваните актове

Умения

• П
 рилага процесуалните закони в рамките на своята длъжностна характеристика
• Прилага правилата за администриране на обжалваните актове
• О бработва постъпилите документи
• И зпраща за инстанционен контрол обжалваните актове

Компетентности

• П
 реглежда и окомплектува точно и коректно постъпилите жалби в съответствие с нормативните актове
• Комуникира толерантно и дружелюбно с граждани и длъжностни лица

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с приемане и обработка на документи и дела
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана с изготвяне на справки и удостоверения по
предварително зададени данни
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет или реална работна среда
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
• Поставените задачи са изпълнени точно и вярно според предварително
дефинираното задание
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности за
изготвяне на справки и удостоверения чрез използване на специализирана
деловодна програма
ЕРУ 11
Дейности по протоколиране на открити съдебни заседания
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1: Подготвя делото за съдебно заседание
Знания

•
•
•
•
•
•

Умения

• П
 одрежда връчените призовки по делата преди съдебно заседание
• С леди движението на отложените дела
• И зготвя писма, съобщения и обявления в изпълнение на разпореждания и
резолюции
• Въвежда в деловодната система необходимата информация
• С ъставя списъците на лицата за призоваване
• И звършва необходимите действия за осигуряване наличието на веществените доказателства

Компетентности

• П
 рецизно и коректно обработва съдебните дела съгласно процесуалните
закони и разпорежданията

Резултат от учене 11.2:
Знания

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава
Познава

реда за провеждане на заседания и разглеждане на делата
видовете книги и регистри
реквизитите на постъпилите документи
пълната функционалност на софтуера
правилата за работа на вещите лица
правилата за работа с веществени доказателства

Проверява редовността на призоваването
• П
 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
• Познава процесуалните закони относно призоваването на лицата
• Познава правилата за изготвяне на писма, съобщения, обявление и призовки
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Умения

• П
 роверява връщането на призовките и другите книжа по делото
• С ъставя списъците за призоваване по отложените дела
• И зготвя съобщения на страните за указанията на съда, дадени в открити и
закрити съдебни заседания
• И зготвя списъците на лицата за призоваване по насрочените дела

Компетентности

Съдейства за осигуряване на редовното призоваване на лицата

Резултат от учене 11.3: Съставя протокол на съдебните заседания
Знания

• П
 ознава реда за провеждане на заседания и разглеждане на делата
• Познава правилата за изготвяне на протокол
• Познава граматическите и пунктуационните правила в българския език

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Т
 очно и вярно протоколира съдебните заседания в срок и съгласно актуалните граматически правила

 аписва бързо диктуван текст/стенографира при необходимост
З
С ъставя протоколите от съдебните заседания
О бявява съдебните протоколи
С пазва граматическите и пунктуационните правила в българския език

Резултат от учене 11.4: Изготвя писма, съдебни удостоверения, изпълнителни листове и документи
за изплащане на възнаграждения и разноски
Знания

• П
 ознава правилата за изготвяне на писма и съдебни удостоверения
• Познава правилата за изготвяне на документите за изплащане на сумите за
възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, преводачи и др.
• Познава правилата за изготвяне и издаване на изпълнителните листове

Умения

• И
 зготвя писма и удостоверения след резолюция на съдията докладчик
• Прилага съдебните удостоверения по делата за предаване на поискалите
ги страни
• И зготвя документите за изплащане на сумите за възнаграждения и разноски
• И зготвя изпълнителни листове и извършва съответните отбелязвания

Компетентности

• П
 рецизно, коректно и вярно изготвя писма, съдебни удостоверения, изпълнителни листове и документи за изплащане на възнаграждения и разноски

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с изготвяне на съдебен протокол
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана с изготвяне на изпълнителни листове
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана с изготвяне на документи за изплащане на
сумите за възнаграждения и разноски
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет или реална работна среда
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2 и 3:
• Поставените задачи са изпълнени точно и вярно според предварително
дефинираното задание
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности за изготвяне на съдебни удостоверения, изпълнителни листове и други документи
ЕРУ 12
Наименование на еди- Архивиране на документи, дела и преписки в съдебната администрация
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1: Приема общи административни документи
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Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Р
 аботи с нормативни актове за документооборота
• Работи със специализиран софтуер
• С пазва принципа на конфиденциалност

Компетентности

• П
 реглежда постъпилите документи с необходимата точност, като спазва
утвърдените правила за документооборот
• Учтиво общува и обслужва граждани

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава правилата за съхранение на документите в архивохранилището
Познава правилата за защита на личните данни
Познава реквизитите на постъпилите документи
З нае пълната функционалност на софтуера

Резултат от учене 12.2: Приема дела, преписки, деловодни книги и регистри
Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 рилага основните нормативни актове, свързани с образуването на производствата (съдебно и досъдебно)
• Подрежда в архивни връзки постъпилите в архива дела
• Н анася означенията на кориците на делата и стикера
• Подрежда приетите дела в архивохранилището по установените правила
• Работи с различните видове книги и регистри

Компетентности

• П
 одрежда постъпилите документи и дела, означава архивираните дела точно
и коректно в съответствие с нормативните актове

 ознава видовете дела
П
Познава основните нормативни актове, свързани с архивирането на делата
Познава правилата за работа на съдебната администрация
З апознат е със спецификата на работата на органите на съдебната власт

Резултат от учене 12.3: Води архивната книга
Знания

•
•
•
•

Умения

• Попълва съответната информация в архивната и деловодните книги и регистри

Компетентности

• К
 омуникира учтиво с магистратите и съдебните служители
• Точно и прецизно въвежда данните в архивните деловодни книги и регистри

 ознава деловодните книги и регистри и техните реквизити
П
Познава нормативните актове, свързани с движението на делата и преписките
Познава структурата на съдебната власт
Познава структурата на органа на съдебната власт, в който работи

Резултат от учене 12.4: Предоставя справки по архивните дела и преписки
Знания

• П
 ознава правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• Познава процесуалните закони
• Познава специализирания софтуер и основните правила на деловата кореспонденция
• Познава правилата за защита на личните данни

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 редоставя коректно съответните данни относно обслужваните дела, съставя
точно и вярно справки, удостоверения и други документи
• Комуникира компетентно и учтиво с граждани и длъжностни лица

Резултат от учене 12.5:

 рилага изискванията на процесуалните закони
П
Работи с пълната функционалност на софтуера
Работи с различните видове книги и регистри
С пазва граматичните и пунктуационните правила в българския език

Окомплектува изходяща кореспонденция и архивни дела

Знания

•
•
•
•
•

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
Познава реквизитите на изходящите документи
З нае пълната функционалност на софтуера
З апознат е с правилата за достъп до обществена информация
З нае правилата за предоставяне и връщане на архивни дела и преписки

Умения

•
•
•
•
•

 рилага актовете, свързани с документооборота
П
Работи със специализиран софтуер
Н анася правилните данни и информация в съответните регистри и книги
С леди сроковете за връщане на изпратените на други органи архивни дела
С пазва правилата за защита на личните данни

Компетентности

• И
 зпълнява разпорежданията на административните ръководители и магистратите с необходимата точност, като спазва утвърдените правила за
документооборот
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Отговаря за съхранението на документите

Знания

• П
 ознава основните актове, свързани с документооборота, съхраняването и
използването на архивни дела, преписки и документи
• Познава реквизитите на документите
• З нае пълната функционалност на софтуера

Умения

• С
 пазва нормативните актове, свързани с документооборота, съхраняването
и използването на архивни дела, преписки и документи
• Работи със специализиран софтуер
• Прилага правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• С пазва принципа на конфиденциалност

Компетентности

• К
 омуникира компетентно, вежливо и учтиво с представителите на Държавна
агенция „Архиви“
• Преглежда и окомплектува точно и коректно съхраняваните документи в
съответствие с нормативните актове

Резултат от учене 12.7:

Определя ценността на документите

Знания

• П
 ознава основните нормативни актове, свързани с формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България,
организацията, управлението и дейността на архивите
• Познава правилата за дейността на учрежденския архив
• Познава номенклатурата на делата
• Познава правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• Познава критериите за определяне на ценността на документите

Умения

• Р
 аботи с нормативни актове, свързани с формирането, опазването и използването на Националния архивен фонд на Република България, организацията,
управлението и дейността на архивите
• С пазва правилата за дейността на учрежденския архив
• Прилага номенклатурата на делата
• С пазва правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• Прилага критериите за определяне на ценността на документите

Компетентности

• П
 реглежда и оценява точно и коректно ценността на съхраняваните документи в съответствие с определените критерии
• Комуникира компетентно, вежливо и учтиво с представителите на Държавна
агенция „Архиви“

Резултат от учене 12.8: Подготвя за унищожаване делата и преписките с изтекъл срок на съхранение
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове, свързани с организацията, управлението и дейността на архивите
• Познава правилата за дейността на учрежденския архив
• Познава номенклатурата на делата
• Познава правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• Познава процедурата за унищожаване на дела и преписки

Умения

• Р
 аботи с нормативни актове, свързани с организацията, управлението и
дейността на архивите
• С пазва правилата за дейността на учрежденския архив
• Прилага номенклатурата на делата
• С пазва правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• Прилага процедурата за унищожаване на дела и преписки

Компетентности

• П
 реглежда и оценява изпълнението на изискванията на процедурата за
унищожаване на дела и преписки
• Комуникира компетентно, вежливо и учтиво с представителите на Държавна
агенция „Архиви“

Резултат от учене 12.9: Подготвя за предаване дела, преписки и документи в териториална дирекция
„Архив“
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове, свързани с организацията, управлението и дейността на архивите
• З нае правилата за дейността на учрежденския архив
• З апознат е с номенклатурата на делата
• Познава правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• О писва правилата за подготовка и предаване на документите в териториална дирекция „Архив“
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• Р
 аботи с нормативни актове, свързани с организацията, управлението и
дейността на архивите
• С пазва правилата за дейността на учрежденския архив
• Прилага номенклатурата на делата
• С пазва правилата за съхранение на документите в архивохранилището
• Прилага процедурата за подготовка и предаване на документите в териториална дирекция „Архив“
• С
 ъставя точно и прецизно опис на предаваните документи
• Комуникира компетентно, вежливо и учтиво с представителите на Държавна
агенция „Архиви“

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана с архивиране на документи, дела и преписки
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана с изготвяне на справка по архивно дело и
преписка
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет или реална работна среда
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за
оценяване:

За средство 1:
• О писва вярно и точно правилата за съхранение на преписките, делата и
документите в архивохранилището
За средства 2 и 3:
• Поставените задачи са изпълнени точно и вярно според предварително
дефинираното задание
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани
с архивиране на документи, дела и преписки в съдебната администрация

ЕРУ 13
Наименование на еди- Призоваване в съдебната власт
ницата:
Ниво по НКР

4

Ниво по ЕКР

4

Наименование на про- Съдебен служител
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1: Приема призовки и съдебни книжа
Знания

•
•
•
•
•
•

Умения

• В
 писва призовките и съдебните книжа в съответните регистри и книги
• Попълва реквизитите на призовките и съдебните книжа
• Работи с нормативните актове, свързани с документооборота и процесуалните закони
• Прилага правилата за защита на личните данни
• С пазва принципите на конфиденциалност
• Работи със специализиран софтуер

Компетентности

• Р
 егистрира постъпилите призовки и съдебни книжа с необходимата точност
• Прецизно и точно попълва необходимите реквизити, като спазва нормативните
актове, свързани с документооборота и правилата на процесуалните закони
• Комуникира компетентно и учтиво с граждани и длъжностни лица

 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
П
З нае правилата на процесуалните закони
Познава правилата за защита на личните данни
З нае реквизитите на призовките и съдебните книжа
Познава видовете регистри и книги
Познава функционалностите на специализирания софтуер

Резултат от учене 13.2: Връчва призовки и съдебни книжа по адреси
Знания

• П
 ознава процесуалните закони на ниво, позволяващо му да изпълнява своите
задължения по длъжностна характеристика
• З нае правилата за връчване на призовки и съдебни книжа
• Познава района в населеното място, определен му за връчване на призовки
и съдебни книжа
• З нае сроковете по връчване на призовки и съдебни книжа
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Умения

• П
 рилага процесуалните закони в рамките на своята длъжностна характеристика
• Прилага правилата за връчване на призовки и съдебни книжа

Компетентности

• С
 воевременно и в определените срокове връчва призовки и съдебни книжа
• Комуникира толерантно и дружелюбно с граждани и длъжностни лица

Резултат от учене 13.3: Оформя призовки и съдебни книжа
Знания

• П
 ознава процесуалните закони на ниво, позволяващо му да изпълнява своите
задължения по длъжностна характеристика
• Познава основните нормативни актове, свързани с документооборота
• З нае реквизитите на призовките и съдебните книжа
• Познава основните правила за граматиката и пунктуацията в българския език
• Познава правилата за защита на личните данни

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• П
 рецизно, коректно и ясно вписва необходимите реквизити на призовките
и съдебните книжа съгласно процесуалните закони и правилата за документооборота

 рилага процесуалните закони в рамките на своята длъжностна характеристика
П
Прилага основните нормативни актове, свързани с документооборота
Попълва всички необходими реквизити в документите и книжата
Вписва необходимите данни
Прилага правилата за защита на личните данни

Резултат от учене 13.4: Разпределя по състави връчени и върнати призовки и съдебни книжа
Знания

• П
 ознава основните нормативни актове, свързани с документооборота
• Познава нормативно определените срокове за разпределение на връчените
и върнатите призовки и книжа
• Познава реквизитите и видовете регистри и книги
• Познава функционалностите на специализирания софтуер

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Б
 ързо и коректно разпределя и експедира връчените и върнатите призовки
и съдебни книжа, като стриктно спазва сроковете

 рилага правилата за документооборота
П
Вписва необходимите данни в регистрите и книгите
Работи със специализирания софтуер
Разнася документите по съставите на съда

Резултат от учене 13.5: Работи с техническо офис оборудване
Знания

• П
 ознава спецификата на офис оборудването, което ползва
• З нае правилата при ползване на компютър и друга офис техника

Умения

• П
 рилага изискванията за използване, поддържане и опазване на офис техниката
• Прилага основните правила за работа с компютър и използване на програмни
продукти за текстообработка, електронни таблици и база данни
• И зползва по предназначение офис оборудването – телефон, факс, скенер и
компютър

Компетентности

• И
 зползва ефективно офис техниката
• Поддържа в изправност и носи отговорност за поверената техника

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Решаване на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет или реална работна среда
К ри т ери и з а оцен я- За средство 1:
ване:
• Поставените задачи се решават при предварително поставено време, самостоятелно и при владеенето на определени знания, свързани с основните
нормативни актове
За средство 2:
• Решава точно и вярно практическа задача по предварително зададени данни
и параметри
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
4.1.1. Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по теория: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), компютър, интернет, учебна дъска, шкафове, гладка
свободна стена за окачване на табла, платно
за прожектиране, други средства за обучение и
дидактическа техника.
4.1.2. Основно оборудване на учебния кабинет
за обучение по практика: работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), компютър, подходящи програмни продукти за текстообработка,
демо версия на деловодна програма, електронни
таблици, база данни, интернет, учебна дъска,
шкафове, гладка свободна стена за окачване на
табла, платно за прожектиране, принтер, скенер,
мултимедия, телефон, факс, работно място на
обучаващия (работна маса и стол).
4.1.3. Учебни пособия за обучение по теория
и практика: демонстрационни макети и модели; онагледяващи табла; учебни видеофилми;
програмни продукти, демонстрационни модели,
образци и бланки на документи, съдебни книжа,
регистри и др.
4.2. Специализирана учебна база
Специализираният кабинет е учебен кабинет,
който е оборудван с необходимите офис обзавеждане и офис техника. В него е необходимо
да има принтер, скенер, мултимедия, телефон,
факс, устройство и за всеки обучаван – работно място с компютър, интернет, изчислителна
техника, подходящи програмни продукти за текстообработка, електронни таблици, база данни
и подходящи видеофилми.
Обучението по практика може да се провежда в реална работна среда при наличие на
споразумение с органи на съдебна власт по
учебно съдържание, което позволява спазване
на правилата в съответния орган.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от общата
и отрасловата професионална подготовка могат да преподават лица със завършено висше
образование по съответната специалност. По
учебен предмет или модул от общата и отрасловата професионална подготовка, за който
няма съответно професионално направление в
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, могат
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да преподават лица без висше образование и
без придобита професионална квалификация
„учител“, ако са придобили професионална квалификация при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
По учебен предмет или модул от специфичната
професионална подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по съответната специалност и професионален опит в
орган на съдебната власт.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
4019

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64 от
2005 г.; изм. с Решение № 5465 от 2006 г. на
ВАС – бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 111
от 2013 г.; изм. с Решение № 5080 на ВАС от
2015 г. – бр. 42 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 16
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 след думите „сви
детелство за съдимост“ се добавя „ако кандидатът не е български гражданин“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в ,,Държавен вестник‘‘.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
Министър на икономиката:
Емил Караниколов
Министър на финансите:
Владислав Горанов
4248
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-113
от 22 май 2019 г.
Във връзка с реализацията на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“, е необходимо изработване
на подробни устройствени планове – изменение на
планове за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ)
на имотите, попадащи в урбанизираните територии
при сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин,
Софийска област, които са засегнати от предвижданията на проекта за изграждане на нов пътен
надлез по общински път „София – Равно поле“ при
спирка Верила на проектен жп км 18+565, който
да замени съществуващия железопътен прелез.
Железопътната линия „София – Пловдив“ е определена за обект с национално значение с Решение
на Министерския съвет № 509 от 8.07.2011 г. и
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и като част от
железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни
граници с Р Гърция и Р Турция), посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
категоризация на железопътните линии, включени
в железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.
Предвид това на основание § 45 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 129,
ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ); заявление на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ13-16/25.03.2019 г.
(изх. № ЖИ-11209/25.03.2019 г.), Заповед № РД02-15-21 от 19.03.2018 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП – ИПРЗ на
имоти, попадащи в урбанизираната територия на
сп. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин,
Софийска област, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ, доказателства за извършено съобщаване на
изработения проект за ПУП – ИПРЗ с обявление в
„Държавен вестник“, бр. 87 от 2018 г., и за разгласяване на обявлението по реда на чл. 128, ал. 1 и
2 от ЗУТ; Удостоверение за съгласуване по чл. 55,
ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър с
изх. № 25-177908/24.10.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област;

писмо № ОВОС-21/7.03.2019 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ), с което се
потвърждава, че не се изисква извършване на
процедура по екологична оценка и самостоятелна
процедура по оценка на съвместимостта, както и
че Решение № 11-ПР от 2015 г. на МОСВ и писмо
изх. № ОВОС-4/28.02.2019 г. на МОСВ са достатъчно
условие за одобряване на ПУП, писма изх. № ЗДОИ620/11.05.2017 г. и № ОБ-6362, 6147/12.04.2019 г. на
Басейнова дирекция „Дунавски район“, писмо на
Община Елин Пелин № УТ2-20-1880(56)/6.06.2018 г.
във връзка с чл. 63, ал. 4 и чл. 112, ал. 2, т. 12 от
ЗУТ; съгласуване със: Министерството на културата със становище № 33-НН-770/7.11.2018 г.,
Здравно заключение изх. № 32-21-3/14.01.2019 г. на
Регионална здравна инспекция – Софийска област,
Министерството на отбраната с писмо рег. № 1400-547/11.12.2018 г.; Министерството на вътрешните
работи с писма рег. № 578500-7660/2.11.2018 г. на
Дирекция „Управление на собствеността и социални
дейности“ и № 529000-4931/9.10.2017 г. на Дирекция
„Комуникационни и информационни системи“,
съгласуван проект по организация на движението
от отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи с рег. № ОД 433200851172/21.09.2018 г. и от Дирекция „Управление на
трафика при Столична община“, Държавна агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-2424/23.10.2018 г.,
Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – София, със становище рег.
№ 120700-1000/18.10.2018 г., Държавна агенция
„Национална сигурност“ със становище рег.
№ Д-2281/17.10.18 г., „Геозащита“ – ЕООД – Перник, с писмо изх. № 098/30.05.2017 г., Държавна агенция „Електронно управление“ с писмо
№ ДАЕУ-8802/5.10.2018 г.; съгласуване с експлоатационните дружества с писма: „ЕСО“ – ЕАД, с изх.
№ ЦУ-ПМО-573314/16.10.2018 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – ЕАД, съгласува графична част на
28.05.2018 г. и 23.11.2018 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
с писмо № 24-00-2744(1)/3.10.2018 г., „Лукойл – България“ – ЕООД, с № 2615/12.10.2018 г., „Овергаз Мрежи“ – АД, съгласува чертежи към изх.
№ ОМ-1.9.2.11-20623/30.10.2018 г., „Газоенергийно
дружество Елин Пелин“ – ЕООД, с писмо изх.
№ ИП-125/8.10.2018 г., „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София, с писмо изх. № ТО1871/22.10.2018 г., „Напоителни системи“ – ЕАД, с
писмо № 197/6.06.2017 г., ВИВАКОМ – „БТК“ – АД,
с писмо рег. инд. № 95-Д-157/25.10.2018 г., „Теленор
България“ – ЕАД, с писмо № IT46445/7.11.2018 г., „А1
България“ – ЕАД, с писмо изх. № 8012/26.10.2018 г.,
„Лидл България“ – ЕООД&КО.КД, с писмо изх.
№ DL-B-A-463/15.10.2018 г., Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при МРРБ
№ УТАТУ-01-02-26/23.04.2019 г. и Заповед № РД-0215-79/11.04.2019 г. (т. 7) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проект за ПУП – ИПРЗ на имоти, попадащи в
урбанизираните територии при сп. Верила, с. Равно
поле, община Елин Пелин, област София, засегнати
от нов пътен надлез спирка Верила на проектен
жп км 18+564,72 по Път 1 и км 18+563,60 по Път 2
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по проект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив: железопътни участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“
в обхват: УПИ II-5,22,80 – „за производствени и
складови дейности“, кв. 3, УПИ ХIV – „за производствена и складова дейност“, кв. 4, УПИ I-4 – „за
складове и ателиета“, кв. 19, и формиране на нов
кв. 20 и УПИ I – „за транспортна инфраструктура
и озеленяване“, изменение на плана за улична
регулация в обхват: на улици от о.т. 31 до о.т. 35з
и от о.т. 40 до о.т. 112, като се заличават улични
отсечки от о.т. 31 до нова о.т. 123 и от о.т. 40 до
о.т. 130, заличават се кръстовища при о.т. 31 и о.т.
40 и се обособяват: нова улична отсечка от нова
о.т. 123 до нова о.т. 127, нова обслужваща улица от
о.т. 120 до о.т. 130, нов вход-изход от нова о.т. 120
до нова о.т. 119 до УПИ XI – „за производствена,
складова, търговска дейност и озеленяване“, в кв. 5
и се обособяват нови кръстовища при нови о.т. 120 и
о.т. 123, както и схема на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура съгласно приетите
и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ във връзка с
чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния
кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред Административния
съд – Софийска област, в 14-дневен срок от обнародването є чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4312
ЗАПОВЕД № РД-02-15-115
от 22 май 2019 г.
Във връзка с реализирането на железопътен участък гара Волуяк – гара Петърч, част от
Проект „Модернизация на железопътна линия
София – Драгоман“, е необходим подробен устройствен план за определяне на терени за изпълнение
на проекта за модернизация на трасето на железопътната линия. Модернизацията на железопътна
линия София – Драгоман е включена в Проект
„Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“ по
Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. в
синхрон с политиката на „Европа 2020“ и Общия
генерален план на транспорта за интегриране на
транспортната ни система в европейската с цел
налагане на европейски стандарти като част от
Трансевропейската транспортна мрежа и постигане
на изискванията за оперативна съвместимост и
възможности за скорости до 160 км/ч. Предвид
факта, че жп линия София – Драгоман е обявена за обект с национално значение с Решение
№ 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет и
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт, на основание § 45 от
преходните и заключителните разпоредби (ПЗР)
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство и територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.),
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, заявления с вх.
№ АУ13-14/30.04.2019 г. и № АУ13-21/23.04.2019 г.,
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допълнени с писмо вх. № АУ13-14/3/20.05.2019 г.
от Красимир Папукчийски, генерален директор
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, Заповед № РД02-15-16 от 24.01.2017 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за имотите, попадащи в извън урбанизирани територии в землищата на с. Волуяк,
Столична община, област София, гр. Костинброд
и с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, засегнати от трасето на жп участък гара
Волуяк – гара Петърч от км 9+200 до км 21+275,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ, извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
по реда на чл. 128 от ЗУТ с обявление в „Държавен вестник“ (бр. 90 от 2017 г.), доказателство
за извършено обявяване по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ – протокол от 10.11.2017 г. на общинската
администрация – гр. Костинброд; удостоверение
изх. № 25-27243/2.03.2018 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област,
за проверка на актуални данни от кадастралната
карта по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8,
ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри;
Решение по ОВОС № 5-5 от 2016 г. и становище
изх. № ОВОС-276/10.09.2016 г. на министъра на
околната среда и водите; Решение № КЗЗ-03 от
28.02.2019 г. и писмо изх. № АО-2441/28.03.2019 г. на
Министерството на земеделието, храните и горите,
писмо изх. № 33-НН-448/21.08.2017 г. на Министерството на културата и съгласуване на изработения
проект на ПУП със заинтересуваните централни и
териториални администрации, специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества, за което са приложени следните документи:
Здравно заключение изх. № 31-21-168/11.06.2018 г. от
Регионалната здравна инспекция – Софийска област; писмо-становище изх.№ 4709-219/18.06.2018 г.
на Басейнова дирекция „Дунавски район“ към
МОСВ, писмо рег. № 812100-22162/2.11.2017 г. на
Министерството на вътрешните работи; становище
рег. № 14-00-370/1.09.2017 г. на Министерството на
отбраната; писмо изх. № 24-00-2369/13.11.2017 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо рег.
№ 12-1675/10.08.2017 г. на Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. № ДАЕУ-3466/7.08.2017 г.
на Държавна агенция „Електронно управление“;
писмо рег. № КА-1136/16.08.2017 г. на Държавна
агенция „Национална сигурност“, писмо изх.
№ ЦУ ПМО-4489#10/18.10.2017 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; становище
изх. № 1202664470/24.08.2017 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, становище изх. № 95-Д33/2019 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № ТI46936/2.04.2019 г.
на „Теленор България“ – ЕАД; писмо изх. № 2400-2644/1/7.08.2017 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
писмо № ОМ-Е20010-1339/24.08.2017 г., писмо на
„Овергаз мрежи“ – АД, писмо № 1997/1.08.2017 г.
на „Лукойл – България“ – ЕООД, писмо № ТОУ1305/10.08.2017 г. на „ВиК“ – ЕООД, София, писмо с
№ 328/9.08.2017 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД,
София клон, писмо с № 2566/2.04.2019 г. на „А1
България“ – ЕАД, протокол № УТАТУ-01-02-25/
23.04.2019 г. на Националния експертен съвет по
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устройство на територията и регионална политика и Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на трасето на
железопътната линия София – Драгоман, участък
„гара Волуяк – гара Петърч“ от проектен жп км
19+185 до проектен жп км 21+412=стар 21+275,
разположени в землището на с. Петърч, ЕКАТТЕ
56215, община Костинброд, Софийска област,
съгласно приетите и одобрени графична и текстова част на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4296

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 245
от 18 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 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 № 18.39298R1 от
10.12.2018 г. и 18.39298R1b от 6.12.2018 г., издадени
от лаборатория IISG (UL), Италия, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на сгъваемо
детско креватче (кошара) за пътуване марка „Pali“,
модел „Letto da campeggio prestige“, code 022000,
баркод EAN 8053677532888, произход Китай, 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
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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,
клауза 4.4.3 „Заклещване на главата от външната
страна на леглото“, тъй като от външната страна на продукта има джоб, в който е възможно
да се вкара малка сонда във формата на глава.
Съгласно клауза 4.14.1 от EN 716-2:2017 „Мебели.
Cгъваеми и несгъваеми детски легла за домашна
употреба. Част 2: Методи за изпитване“ малката
сонда във формата на глава отговаря на дете на
възраст от 6 до 9 месеца.
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 задушаване 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.
Председател:
Д. Маргаритов
4151
ЗАПОВЕД № 246
от 18 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 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 18.39370 от 29.11.2018 г. и
№ 18.39370b от 13.11.2018 г. от лаборатория IISG
(UL), Италия, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на гъвкаво
приспособление за носене на бебе марка „Babymol“,
модел: „Bebeğinizin Herşeyi“, баркод – 8697429584666,
и кодове – 8466, 1 6000000280410 и 002540, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

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 безопасност съгласно стандарт EN 13209-2:2015 „Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления
за носене на бебе. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване – Част 2: Гъвкаво приспособление за носене на бебе“, клауза 8 „Механични
опасности“, по следните показатели:
– клауза 8.3 „Защитна Функция“, 8.3.1 „Опасност от падане“, тъй като отворът за краката е
прекалено голям и тестовата сфера преминава
напълно през отвора за крака;
– клауза 8.5 „Стабилност“, тъй като при тестването при определено натоварване приспособлението за носене на бебе се е скъсало – текстилната
част на системите за закопчаване;
– клауза 10 „Информация за продукта“ от стандарта, тъй като липсва информация при покупка,
маркировка, предупреждения и инструкции за
безопасно използване.
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.
Председател:
Д. Маргаритов
4152
ЗАПОВЕД № 247
от 18 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 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
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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 № 18.39369 от 3.12.2018 г.
и № 18.39369b от 29.11.2018 г., издадени от лаборатория IISG (UL), Италия, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на приспособление с рамка за носене на бебе/дете на
гърба марка „Little life“, модел „All Terrain S2“,
код L10571, баркод 5031863105712, 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 безопасност съгласно стандарт EN 13209-1:2004 „Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления
за носене на бебе. Изисквания за безопасност и
методи за изпитване. Част 1: Приспособление с
рамка за носене на гърба“ по следните показатели:
– клауза 6.4 „Шнурове, ленти, колани и части,
използвани като връзки“ поради наличие на ленти
и шнурове със свободна дължина, по-голяма от
максималната допустима граница от стандарта
от 220 мм;
– клауза 6.8.3 „Ефективност на устройства за
регулиране“, тъй като разтягането на раменните
ленти от всяка страна е повече от максимално
допустимото от стандарта от 20 мм;
– клауза 9 „Инструкции за употреба“ от БДС
EN 13209-1:2004 поради непълни инструкции и предупреждения за безопасна употреба на продукта.
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 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.
Председател:
Д. Маргаритов
4153
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 714-ДСИЦ
от 27 май 2019 г.
На основание чл. 11, а л. 2 от Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел
(ЗДСИЦ), чл. 13, ал. 1, т. 5 и 9 и ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и
чл. 91, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Комисията за
финансов надзор реши:
Издава лиценз на „Финанс асистанс мениджмънт“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: София, район „Оборище“, ул. Врабча № 8,
да извършва следната дейност като дружество
със специална инвестиционна цел: инвестиране
на парични средства, набрани чрез издаване на
ценни книжа, във вземания (секюритизация на
вземания).
Потвърждава проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни,
безналични, свободно прехвърляеми акции с
право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лв. всяка, които ще бъдат издадени от
„Фи на нс асис та нс мен и д ж м ън т“ – А ДСИЦ,
София, в резултат на първоначално увеличаване
на капитала на дружеството при условията на
чл. 5, ал. 3, чл. 13 и § 2 от ЗДСИЦ във връзка
с чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК съгласно решение
на учредителното събрание на дружеството от
18.09.2018 г.
Вписва горепосочената емиси я ак ц ии (в
процес на емитиране), издавана от „Финанс
асистанс мениджмънт“ – АДСИЦ, в регистъра
на публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН,
воден от КФН.
Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, в 14-дневен
срок от съобщаването му, като обжалването не
спира изпълнението.
Председател:
Б. Атанасов
4120

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-307
от 15 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Беглеж, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗК ИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4156
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ЗАПОВЕД № РД-18-308
от 15 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Търнене, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 5.10.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗК ИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4157
ЗАПОВЕД № РД-18-309
от 15 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ясен, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.10.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗК ИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4158
ЗАПОВЕД № РД-18-310
от 15 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Брестовец, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 11.10.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗК ИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4159
ЗАПОВЕД № РД-18-311
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Българи, община Царево, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4160
ЗАПОВЕД № РД-18-312
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кондолово, община Царево,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4161
ЗАПОВЕД № РД-18-313
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Огняново, община Гърмен,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4162
ЗАПОВЕД № РД-18-314
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Арзан, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4163
ЗАПОВЕД № РД-18-315
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
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изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Банище, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4164
ЗАПОВЕД № РД-18-316
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Билинци, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4165
ЗАПОВЕД № РД-18-317
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Брусник, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4166
ЗАПОВЕД № РД-18-318
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Секирна, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4167
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ЗАПОВЕД № РД-18-319
от 15 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ярославци, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4168

ЗАПОВЕД № РД-18-323
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Равногор, община Брацигово,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4172

ЗАПОВЕД № РД-18-320
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бяга, община Брацигово,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4169

ЗАПОВЕД № РД-18-324
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Розово, община Брацигово,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4173

ЗАПОВЕД № РД-18-321
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Исперихово, община Брацигово,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4170

ЗАПОВЕД № РД-18-325
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Гоз, община Брезник, област
Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4174

ЗАПОВЕД № РД-18-322
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Козарско, община Брацигово,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4171

ЗАПОВЕД № РД-18-326
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Горни Романци, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4175
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ЗАПОВЕД № РД-18-327
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Гърло, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4176

ЗАПОВЕД № РД-18-331
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Красава, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4180

ЗАПОВЕД № РД-18-328
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долни Романци, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4177

ЗАПОВЕД № РД-18-332
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кривонос, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4181

ЗАПОВЕД № РД-18-329
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Завала, община Брезник, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4178

ЗАПОВЕД № РД-18-333
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ребро, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4182

ЗАПОВЕД № РД-18-330
от 16 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Кошарево, община Брезник,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4179

ЗАПОВЕД № РД-18-334
от 21 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Железна, община Чипровци,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4320

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-335
от 21 май 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мартиново, община Чипровци, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4321

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-18
от 27 май 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-37498/8.05.2019 г.
на СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Вършило, ЕК АТТЕ
12975, община Созопол, одобрени със Заповед
№ РД-18-128 от 24.07.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 12975.34.30,
площ: 1446 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.36.7,
площ: 751 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 681 от 27.06.2013 г.;
поземлен имот с идентификатор 12975.37.11,
площ: 2741 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.21,
площ: 160 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.19
площ: 706 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.33,
площ: 49 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване;
поземлен имот с идентификатор 12975.46.23,
площ: 77 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.10,
площ: 364 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.11,
площ: 30 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.16,
площ: 76 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване;
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поземлен имот с идентификатор 12975.52.17,
площ: 45 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване;
поземлен имот с идентификатор 12975.279.7,
площ: 456 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 12975.22.66,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г.,
площ преди промяната: 7347 кв. м, площ след
промяната: 7284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.31.14,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г.,
площ преди промяната: 3942 кв. м, площ след
промяната: 3932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.33.8,
дере, общинска собственост, площ преди промяната: 12 158 кв. м, площ след промяната:
9570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.33.9,
дере, общинска собственост, площ преди пром я ната: 1960 к в. м, п лощ с лед п р ом я ната:
1266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.33.10,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 3824 кв. м, площ след
промяната: 2495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.34.3,
нива, неустановен собст веник, п лощ п реди
промяната: 2188 кв. м, площ след промяната:
2109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.34.24,
за друг вид застрояване, неустановен собственик,
площ преди промяната: 2577 кв. м, площ след
промяната: 2105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.34.25,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 8216 кв. м, площ след
промяната: 3946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.34.26,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г.,
площ преди промяната: 1190 кв. м, площ след
промяната: 926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.36.2,
за друг вид застрояване, общинска собственост съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 681 от 27.06.2013 г., площ преди
промяната: 6728 кв. м, площ след промяната:
4833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.36.3,
за друг вид застрояване, собственост на Георги
Петров Сачаров съгласно н.а. № 198, том 11, рег.
4687, дело № 2853 от 20.04.2006 г., площ преди
промяната: 1093 кв. м, площ след промяната:
1094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.36.5,
за друг вид застрояване, общинска собственост съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
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т. 1 ЗСПЗЗ № 681 от 27.06.2013 г., площ преди
промяната: 1009 кв. м, площ след промяната:
664 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.36.6,
дере, общинска собственост, площ преди пром я нат а: 59 0 4 к в. м, п лощ с лед п р ом я нат а:
5444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.37.1,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 7789 кв. м, площ след
промяната: 4270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.1,
нива, собственост на Пеньо Стоянов Динков
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
№ 4130 от 22.09.1997 г., площ преди промяната:
3999 кв. м, площ след промяната: 3878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.6,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 6300 кв. м, площ след
промяната: 3452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.7,
за друг вид застрояване, собственост на Стоян
Тодоров Алексиев съгласно н.а. № 103, том 38,
рег. 14674, дело № 9472 от 14.09.2007 г., Неделя
Николова Стоянова съгласно н.а. № 106, том
12, рег. 4955, дело № 2993 от 26.04.2006 г., площ
преди промяната: 945 кв. м, площ след промяната: 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.9,
за друг вид застрояване, неустановен собственик, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 7781 от 3.10.2006 г., площ преди промяната:
440 кв. м, площ след промяната: площ: 435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.10,
за друг вид застрояване, неустановен собственик, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 6380 от 17.10.2005 г., площ преди промяната:
368 кв. м, площ след промяната: 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.11,
за друг вид застрояване, неустановен собственик, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 6380 от 17.10.2005 г., площ преди промяната:
330 кв. м, площ след промяната: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.12,
за друг вид застрояване, собственост на Христо
Димитров Арнаудов, Калин Тодоров Арнаудов
съгласно н.а. № 112, том 52, рег. 18986, дело
№ 12542 от 6.12.2006 г., площ преди промяната:
1024 кв. м, площ след промяната: 1017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.13,
за друг вид застрояване, неустановен собственик,
площ преди промяната: 1600 кв. м, площ след
промяната: 1606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.14,
дере, общинска собственост, площ преди промяната: 10 422 кв. м, площ след промяната:
10 477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.15,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 1399 кв. м, площ след
промяната: 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.17,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 214 кв. м, площ след
промяната: 209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.38.18,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
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площ преди промяната: 2496 кв. м, площ след
промяната: 1042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.1,
нива, собственост на Апостол Михалев Спасов
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ № 440 0 от 11.02.1997 г., площ преди
промяната: 1282 кв. м, площ след промяната:
1284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.5,
нива, собственост на Костадин Георгиев Цаков
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ № 440 0 от 11.02.1997 г., площ преди
промяната: 1505 кв. м, площ след промяната:
1442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.8,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г.,
площ преди промяната: 1073 кв. м, площ след
промяната: 946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.9,
за друг вид застрояване, собственост на Атанас
Димитров Николов съгласно решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 1197 от 25.06.2007 г.,
площ преди промяната: 996 кв. м, площ след
промяната: 997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.12,
дере, общинска собственост, площ преди пром я ната: 59 0 6 к в. м, п лощ с лед п р ом я ната:
4810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.13,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 981 кв. м, площ след
промяната: 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.14,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 4460 кв. м, площ след
промяната: 3069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.16,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 101 кв. м, площ след
промяната: 96 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.39.17,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 133 кв. м, площ след
промяната: 183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.40.2,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 14 547 кв. м, площ след
промяната: 14 493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.6,
нива, неустановен собственик съгласно решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4400 от
11.02.1997 г., площ преди промяната: 1113 кв. м,
площ след промяната: 975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.11,
нива, собственост на Димитър Миланов Баджов
съгласно н.а. № 60, том 36, рег. 12971, дело
№ 6699 от 27.09.2017 г., площ преди промяната:
1061 кв. м, площ след промяната: 1048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.12,
нива, собственост на Димитър Миланов Баджов
съгласно н.а. № 60, том 36, рег. 12971, дело
№ 6699 от 27.09.2017 г., площ преди промяната:
452 кв. м, площ след промяната: 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.24,
нива, неустановен собственик, решение на ПК по
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чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4400 от 11.02.1997 г.,
площ преди промяната: 1257 кв. м, площ след
промяната: 1255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.26,
нива, неустановен собственик, решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4400 от 11.02.1997 г.,
площ преди промяната: 290 кв. м, площ след
промяната: 263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.42.31,
пасище, стопанисва общината, решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г.,
площ преди промяната: 1320 кв. м, площ след
промяната: 1297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.46.16,
изоставена орна земя, неустановен собственик,
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 4400 от 11.02.1997 г., площ преди промяната:
1265 кв. м, площ след промяната: 1258 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.1,
изоставена орна земя, неустановен собственик,
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 4400 от 11.02.1997 г., площ преди промяната:
617 кв. м, площ след промяната: 456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.6,
изоставена орна земя, неустановен собственик,
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 4400 от 11.02.1997 г., площ преди промяната:
1669 кв. м, площ след промяната: 1431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.7,
изоставена орна земя, неустановен собственик,
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 4400 от 11.02.1997 г., площ преди промяната:
1927 кв. м, площ след промяната: 1924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.8,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост съгласно решение на ПК
по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г.,
площ преди промяната: 2996 кв. м, площ след
промяната: 2986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.47.9,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 4464 кв. м, площ след
промяната: 3037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.49.3,
изоставена орна земя, неустановен собственик,
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 4400 от 11.02.1997 г., площ преди промяната:
316 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.49.8,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г., площ преди
промяната: 4921 кв. м, площ след промяната:
5148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.3,
нива, собственост на Иван Костадинов Чонтов
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ № 440 0 от 11.02.1997 г., площ преди
промяната: 1048 кв. м, площ след промяната:
966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.4,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г., площ преди
промяната: 2366 кв. м, площ след промяната:
2362 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12975.52.6,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 1960 кв. м, площ след
промяната: 721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.9,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 1655 кв. м, площ след
промяната: 1751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.13,
за друг вид застрояване, неустановен собственик, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 6659 от 30.11.2005 г., площ преди промяната:
1646 кв. м, площ след промяната: 1431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.15,
за друг вид застрояване, неустановен собственик, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
№ 10482 от 10.06.2009 г., площ преди промяната:
261 кв. м, площ след промяната: 237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.225.5,
за местен път, собственост на Община Созопол
съгласно АПОС № 10532 от 23.07.2009 г., площ
преди промяната: 104 359 кв. м, площ след промяната: 104 292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.257.10,
за местен път, държавна собственост, площ преди
промяната: 88 517 кв. м, площ след промяната:
88 511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.272.2,
за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г., площ преди
промяната: 4573 кв. м, площ след промяната:
4574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.272.5,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 709 кв. м, площ след
промяната: 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.279.4,
дере, общинска собственост, площ преди промяната: 20 694 кв. м, площ след промяната:
20 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.279.5,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 6611 кв. м, площ след
промяната: 4171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.279.6,
за друг вид застрояване, общинска собственост,
площ преди промяната: 4487 кв. м, площ след
промяната: 2893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.287.7,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г., площ преди
промяната: 16 607 кв. м, площ след промяната:
16 597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 12975.290.14,
за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ № 4130 от 22.09.1997 г., площ преди
промяната: 3108 кв. м, площ след промяната:
3101 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 12975.38.16:
площ: 124 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
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поземлен имот с идентификатор 12975.39.18:
площ: 171 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.49.10:
площ: 641 кв. м, за друг вид застрояване, общинска собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.52.10:
площ: 1 кв. м, нива, общинска собственост, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 4400
от 11.02.1997 г.;
поземлен имот с идентификатор 12975.272.6:
площ: 61 кв. м, за друг вид застрояване, общинска
собственост;
поземлен имот с идентификатор 12975.272.7:
площ: 218 кв. м, за друг вид застрояване, неустановен собственик, решение на ПК по чл. 14, ал. 1,
т. 1 ЗСПЗЗ № 6674 от 5.12.2005 г.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
4350

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1745
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5588 от 23.05.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (АПСК) отменя
Решение № 1499 от 12.10.2010 г. на АПСК (ДВ,
бр. 85 от 2010 г.), с което е обявена приватизацията
на хижа „Чевира“, обособена част от имуществото
на „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4115
РЕШЕНИЕ № 1746
от 23 май 2019 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5589 от 23.05.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (АПСК) отменя
Решение № 1658 от 7.06.2016 г. на АПСК (ДВ,
бр. 47 от 2016 г.), с което е открита процедурата
за приватизационна продажба на „Поземлен имот
с идентификатор 35523.28.302.28.302 и сгради“,
намиращи се на ул. Индустриална зона – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област
Пловдив, обособена част от „ВМЗ“ – ЕАД, Сопот.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
4116
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 163
от 28 март 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление № САГ16-ГР00-287/2.02.2016 г. от собственика
на ПИ с идентификатор 29430.4703.10 по КККР на
с. Житен, район „Нови Искър“, с искане за разрешаване изработването на проект за ПУП – ПРЗ
за горепосочения поземлен имот.
Представено е мотивирано предложение със
задание, отговарящо на условията на чл. 125
от ЗУТ; документ за собственост; комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; скица на имота
от СГКК – София; пълномощно.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-27/5.04.2016 г., т. 10.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотът попада в урбанизирана територия,
в устройствена зона „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм).
Предложението за изработване на проект на
подробен устройствен план е в териториален обхват: ПИ с идентификатор 29430.4703.10 от КККР
на с. Житен, район „Нови Искър“.
Заявлението и мотивираното предложение
са разгледани от отделите в НАГ, като са представени съответните становища и предписания
към проекта.
Устройствената процедурата е разрешена със
Заповед № РА50-282 от 4.05.2016 г. на главния
архитект на СО.
Заповедта е изпратена в района за сведение с
писмо изх. № САГ16-ГР00-287-[2]/.05.2016 г.
Със заявление вх. № СА Г16-ГР00-287-[3]/
22.12.2016 г. в НАГ – СО, е внесен проект за
ПУП – ПРЗ с обяснителна записка. Към заявлението са приложени: данни за предварително проучване от „Софийска вода“ – АД, с
№ ТУ-2403/23.06.2016 г.; съгласуване на „ЧЕЗ
Разпределение – България“ – АД, от 6.07.2016 г.;
геодезическо заснемане на високата дървесна
растителност, заверено на основание чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО от Дирекция „Зелена система“ при СО
с № СЕК16-ТД26-1606/5.08.2016 г.
Допълнително със заявление вх. № САГ16ГР00-287-[6]/15.06.2017 г. в НАГ е внесено решение изх. № СО-18-ЕО/2017 г. на директора
на РИОСВ – София, от което е видно, че не е
необходимо извършването на екологична оценка
на процедирания ПУП.
Проектът е съгласуван от отделите „УП“,
„БДПП“, „ГКД“ при НАГ – СО.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-287-[4]/26.01.2017 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ в район „Нови Искър“.
С писмо на главния архитект на района изх.
№ РНИ17-ТК00-17-[2]/9.05.2017 г. преписката е
върната в НАГ. Видно от писмото и приложените доказателства за извършеното съобщаване в
законоустановения срок възражения по проекта
не са постъпили. Приложени са съобщения и
обратни разписки.
Проектът е разгледан от отдел „ПНО“ при НАГ.
Докладван е и е разгледан от ОЕСУТ.
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С решение по т. 14 на протокол № ЕС-Г64/8.08.2017 г. проектът е приет с предложение
да се изпрати в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 от ЗОС след корекция по направените
служебни предложения, а именно: да се определи
конкретното предназначение на всеки отделен
имот; да се посочи кота корниз в метри; проектът
да се съгласува от СГКК – София.
В НАГ е внесен коригиран проект и удостоверение от СГКК – София, относно съгласуването
на проекта за ПУП по смисъла на чл. 65, ал. 5
от Наредбата за ССПКККР.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта е направено от собственика на ПИ с идентификатор
29430.4703.10 по КККР на с. Житен, район „Нови
Искър“, който се явява заинтересовано лице по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици.
Действащият ПУП относно прилежащата
улична регулация е одобрен със Заповед № РД16-75 от 9.04.1990 г. на председателя на ИК на
ОбНС „Нови Искър“, м. С. Житен, район „Нови
Искър“.
Кадастралната карта за района е одобрена със
Заповед № РД-18-18 от 25.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за ПУП – ПР за ПИ с идентификатор 29430.4703.10 от КККР на с. Житен,
район „Нови Искър“, се предвижда създаването
на пет нови УПИ ІІ-4703.10 – „за жс“, УПИ ІІІ4703.10 – „за жс“, УПИ IV-4703.10 – „за жс“, УПИ
V-4703.10 – „за жс“, и УПИ VІ-4703.10 – „за жс“,
от кв. 2а, за което е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Имотите са отредени за идентификатора си от
актуалната КК и имат конкретно предназначение „за жилищно строителство“ в съответствие
с предвижданията на зона „Жм“ по ОУП на
СО/2009 г.
С горното са спазени изискванията на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и на чл. 103, ал. 3 и 4 и
чл. 104, ал. 1, изречение второ от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация в плана. С проекта
за ИПУР се предвижда изменение на уличната
регулация при о.т. 80а за откриване на нова задънена улица по о.т. 80а – о.т. 80б – о.т. 80в, чрез
която ще се осигурява транспортното обслужване
и лице на новите УПИ към уличната регулация.
С горното са изпълнени изискванията на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Улицата се одобрява при спазване на изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. първо, предл. второ от
ЗУТ за ширина, като лицето на УПИ отговаря
на размерите, предвидени в чл. 81, ал. 3 от ЗУТ.
Новопроектираната улица засяга поземлени
имоти, собственост на ФЛ. На основание чл. 81,
ал. 4 от ЗУТ: „Отчуждаванията за прокарване
на нова задънена улица в урегулирана територия
по искане на собственици на поземлени имоти
са за тяхна сметка.“
Изменението на плана при о.т. 80а е обусловено от урегулирането на имотите – предмет
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на плана, и необходимостта от осигуряване на
достъп до тях.
Предвид горното за изменението на ПУП –
ИПУР е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на
законосъобразно и целесъобразно застрояване в
съответствие с максимално допустимите показатели и допустими функции съгласно предвижданията на ОУП на СО по искане на собствениците
и съобразно плана за регулация.
В новосъздадените УПИ ІІ-4703.10 – „за жс“,
УПИ ІІІ-4703.10 – „за жс“, УПИ ІV-4703.10 – „за
жс“, У П И V- 4703.10 – „за жс“, и У П И V І4703.10 – „за жс“, от кв. 2а се предвиждат нови
свободностоящи сгради като начин на застрояване и са указани като характер на застрояване
като ниско застрояване при к.к. до 10 м. Между
УПИ III и IV и между УПИ V и VI е предвидено
свързано допълващо застрояване с гаражи.
Застрояването се одобрява при спазване на
изискванията на чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от ЗУТ.
С оглед на горното с проекта на плана за
застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Паркирането е осигурено в границите на
имотите, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 от ЗУТ.
Предложеният с проекта ПРЗ е в съответствие
с чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, тъй като осигурява максимално икономично и целесъобразно устройствено
решение на имотите и квартала.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, разрешено е изработването на проект за ПУП – ПРЗ и ИПУР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, същият е съобщен на всички заинтересовани лица и разгледан
и приет от ОЕСУТ.
При проектирането са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете
по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана за регулация и застрояване, попада в
„Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно
застрояване“ (Жм), т. 4 съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Изпълнени са изискванията в заповедта за
разрешаване на устройствена процедура.
Към проекта са приложени: съгласу ване
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; данни за предварително проучване от „Софийска
вода“ – АД; геодезическо заснемане на високата
дървесна растителност, заверено по смисъла
на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО от Дирекция „Зелена
система“ при СО; решение на директора на
РИОСВ – София, от което е видно, че не е необходимо да се извършва екологична оценка на
проекта за ПУП.
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Предвиждането на нова задънена улица по
о.т. 80а – о.т. 80б – о.т. 80в е мероприятие от
публичен характер, което изисква отчуждаване
на имот – собственост на физическо лице, поради което и на основание чл. 21, ал. 1 и 7 от
ЗОС компетентен да одобри плана е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17,
ал. 2, т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1,
3 и 4, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 43, ал. 1, чл. 103, ал. 3
и 4, чл. 104, ал. 1, изр. второ и чл. 108, ал. 5 от
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-64/8.08.2017 г., т. 14, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на поземлен имот с идентификатор 29430.4703.10 от КККР на с. Житен,
район „Нови Искър“, за създаване на нови УПИ
II-4703.10 – „за жс“, УПИ ІІІ-4703.10 – „за жс“,
УПИ IV-4703.10 – „за жс“, УПИ V-4703.10 – „за
жс“, и УПИ VІ-4703.10 – „за жс“, от кв. 2а, м. С.
Житен, по червените и сините линии, цифри и
текст с корекциите в зелен цвят съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за улична регулация на
м. С. Житен, кв. 2а, при о.т. 80а за провеждане на
нова задънена улица по о.т. 80а – о.т. 80б – о.т. 80в
по кафявите, червените и зелените линии, цифри
и зачертавания съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на новосъздадените
УПИ ІІ-4703.10 – „за жс“, УПИ ІІІ-4703.10 – „за
жс“, УПИ ІV-4703.10 – „за жс“, УПИ V-4703.10 – „за
жс“, и У ПИ V І- 4703.10 – „за жс“, от к в. 2а,
м. С. Житен, район „Нови Искър“, съгласно приложения проект с корекциите в зелен цвят, без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява 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.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

4107

Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1564-2
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от
ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и 7,
чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 112,
ал. 2, т. 5 и 8 от ЗУТ и § 57, ал. 1 от ПЗРЗИДЗУТ,
протокол № 30 от 7.08.2018 г. на ЕСУТ – Община
Варна, и по доклад от кмета на община Варна с
рег. № РД18024628ВН/28.12.2018 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на „Аспарухов парк“, община Варна, и улична регулация
между о.т. 35, о.т. 34, о.т. 33, о.т. 32, о.т. 31, о.т.
30, о.т. 25, о.т. 26, о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29, о.т. 549,
о.т. 24, о.т. 23, о.т. 22 и о.т. 1.
Председател:
Т. Балабанов
4250
РЕШЕНИЕ № 1565-2
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 624 от 11.10.2013 г.
на кмета на община Варна за допускане изработване на проект за изменение на ПУП на основание
чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6,
представена скица по чл. 135, ал. 2 при условията
на чл. 96, ал. 3 от ЗУТ, като се има предвид решение по т. 5, протокол № 11 от 31.03 – 1.04.2015 г.
на ЕСУТ при Община Варна, административна
преписка с рег. № АУ152746ВН/20.01.2014 г. и
по доклад на кмета на община Варна с рег.
№ РД19006830ВН/11.04.2019 г., Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-704 – „за курортни
сгради и озеленяване“, кв. 2, по плана на к.к.
Златни пясъци, Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване с жалба в
два еднообразни екземпляра чрез Общинския
с ъве т – г р. Варна, п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
4251
РЕШЕНИЕ № 1566-2
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 320 от 17.08.2018 г.
на главния архитект на община Варна за допускане изработване на проект за изменение на
ПУП на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135,
ал. 2 от ЗУТ, като се имат предвид решение по
т. 2 на протокол № 38 от 23.10.2018 г. на ЕСУТ
при Община Варна, административна преписка
с рег. № АУ091607ВН/13.09.2018 г. и по доклад от
кмета на община Варна с рег. № РД19006872ВН/
15.04.2019 г. Общинск и ят съвет – г р. Варна,
одобрява подробен устройствен план – план за
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регулация и застрояване за урегулиран поземлен
имот VІ-710 – „за хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 37, по плана на к.к. Златни пясъци,
Варна, представляващ изменение на ПУП – ПРЗ,
одобрен със Заповед № Г-118 от 4.12.1998 г. на
кмета на община Варна и Заповед № РД-02-14-513
от 25.09.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване с жалба в
два еднообразни екземпляра чрез Общинския
с ъве т – г р. Варна, п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
4252
РЕШЕНИЕ № 1567-2
от 24 април 2019 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 о т
ЗМСМА чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 478
от 11.08.2014 г. на главния архитект на община
Варна за допускане изработване на проект за
изменение на ПУП на основание чл. 135, ал. 3
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица
по чл. 135, ал. 2 при условията на чл. 103, ал. 6
от ЗУТ, като се имат предвид решение по т. 1,
протокол № 28 от 30.09 – 1.10.2014 г., на ЕСУТ
при Община Варна, административна преписка
с рег. № АУ202141ВН/31.05.2014 г. и по доклад на
кмета на община Варна с рег. № АУ232215ВН009ВН/17.04.2019 г. Общинският съвет – гр. Варна,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за урегулиран поземлен имот ІХ228 – „за хотелски комплекс“, кв. 36, по плана
на к.к. Златни пясъци, Варна, представляващ
изменение на ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-513 от 25.09.2003 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване с жалба в
два еднообразни екземпляра чрез Общинския
с ъве т – г р. Варна, п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
4253
РЕШЕНИЕ № 1568-2
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 186 от 3.05.2018 г.
на главния архитект на община Варна за изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за
УПИ І-26 – „за почивен дом и трафопост“ в кв. 1
по плана на к.к. Св. св. Константин и Елена,
Варна, и изготвена Заповед № 421 от 24.10.2018 г.
на главния архитект на община Варна, с която
на основание чл. 62, ал. 2 от АПК е допусната
поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 186 от 3.05.2018 г., като на ред 14 вместо
текста: „подробен устройствен план – план за
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регулация и застрояване“, да се чете: „подробен устройствен план – план за регулация“, на
основание чл. 135, ал. 3, представена скица по
чл. 135, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от
ЗУТ, като се имат предвид решение по т. 12 на
протокол № 4 от 29.01.2019 г. на ЕСУТ при Община
Варна, административна преписка по заявление
с рег. № АУ034154ВН/10.04.2018 г. от Висшия
съдебен съвет на Република България и доклад
от кмета на община Варна с рег. № АУ034154ВН002ВН/17.04.2019 г. Общинският съвет – гр. Варна,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация за урегулиран поземлен имот І-26 – „за
обществено обслужване, учебен център, почивен
дом и трафопост“ в кв. 1 по плана на к.к. Св.
св. Константин и Елена, Варна, представляващ
изменение на подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване с жалба в
два еднообразни екземпляра чрез Общинския
с ъве т – г р. Варна, п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
4254

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 83
от 25 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
частично изменение на подробен устройствен
план (ЧИ на ПУП) за обект: Реконструкция на
съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци,
с. Гергини, с. Янковци, с. Николчевци, с. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци,
с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци,
с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъбене.
Председател:
Л. Георгиева
4114

ОБЩИНА ДЕВНЯ
ЗАПОВЕД № 1002-222
от 21 май 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 311,
ал. 1, чл. 312, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО
във връзка с влязло в сила Решение № 620 по
протокол № 49 от 25.04.2019 г. от проведено заседание на Общинския съвет – гр. Девня, нареждам:
1. Да се преобразува ДГ „Здравец“ – Девня,
във филиал на ДГ „Незабравка“, филиал „Детелина“ – Девня, считано от датата на влизане
в сила на Решение № 620 по протокол № 49 от
25.04.2019 г. от проведено заседание на Общинския
съвет – гр. Девня.
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2. Обучението и възпитанието на децата да
продължи да се осъществява в съответните детски градини.
3. Задължителната документация на ДГ „Здравец“ – Девня, да се предаде на ДГ „Незабравка“,
филиал „Детелина“ – Девня.
4. Трудовите правоотношения с персонала
на горепосочената детска градина да се уредят
според чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 и 3 от КТ.
5. Да се извърши инвентаризация на началната
материално-техническа база на преобразуваната
чрез вливане детска градина и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи между преобразуваната чрез вливане детска
градина и приемащата детска градина.
6. Цялата материално-техническа база на
преобразуваната детска градина да премине на
стопанисване на приемащата детска градина.
Настоящата заповед подлежи на обжалване
в 14-дневен срок чрез органа, който я е издал,
пред Административния съд – Варна.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Донка Йорданова – зам.-кмет на община
Девня.
Настоящата заповед да се връчи на Донка Йорданова – зам.-кмет на община Девня, секретаря
на общината, началник-отдел „ФСМДОКХД“,
директора на Детска градина „Незабравка“, филиал „Детелина“, директора на Детска градина
„Здравец“ и деловодството за сведение, контрол
и изпълнение.
Кмет:
Св. Шитов
4278

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1064
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, докладна
записка от зам.-кмета на община Несебър, т. 3
от протокол № 2 от 13.02.2019 г. от заседание
на ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ РД-259-5/16.01.2019 г. от МЗ – РЗИ – Бургас,
писмо изх. № ПД-178 от 8.02.2018 г. от РИОСВ –
Бургас; изх. № ТД-3603-1/19.12.2018 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас; изх.
№ 95-Е-1337/5.12.2018 г. от „БТК“ – ЕАД, и всички
останали документи по преписката Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Външно ел. захранване на ваканционно
селище, подобект: „Кабели 0,4 kV“, за поземлен
имот с идентификатор 51500.21.7 по кадастралната
карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Трасето на
кабела 0,4 kV започва от съществуващ БКТП в
ПИ 51500.21.1, преминава в ПИ 51500.16.20 с площ
7201 кв. м, вид територия „Земеделска“, с начин
на трайно ползване на територията „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска
собственост, продължава в ПИ 51500.172.41 с площ
20 019 кв. м, вид територия „Транспортна“ и начин
на трайно ползване „За местен път“, общинска
собственост, и достига до ново ТЕПО на грани-
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цата на ПИ 51500.21.7 по кадастралната карта на
гр. Несебър, м. Бостанлъка. Дължината на трасето
е общо 340,12 м в урбанизирана, земеделска и
транспортна територия, като 2,87 м попадат в
ПИ 51500.21.1 – урбанизирана територия, 123,9 м
попадат в ПИ 51500.16.20 – земеделска територия,
и 213,35 м попадат в ПИ 51500.172.41 – транспортна територия. Определя се сервитут по 0,6 м от
двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са общо 410,90 кв. м в земеделска, урбанизирана и транспортна територия,
като 18,87 кв. м попадат в ПИ 51500.21.1 – урбанизирана територия, 154,89 кв. м попадат в ПИ
51500.16.20 – земеделска територия, и 256,01 кв. м
в ПИ 51500.172.41 – транспортна територия.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4242
РЕШЕНИЕ № 1065
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, доклад от зам.кмета на община Несебър, Решение № К-33-05
от 23.03.2019 г. на Комисията за земеделски земи
към МЗХ за промяна предназначението на земеделски земи, Решение № 867 от протокол № 30 от
12.09.2018 г. на Общинския съвет – гр. Несебър,
ПУП – парцеларен план за обект: „Разширение
за велоалея на път с. Кошарица – к.к. Слънчев
бряг, землище с. Кошарица, община Несебър“,
обявление в „Държавен вестник“, бр. 106 от
2018 г., акт за непостъпили възражения по обявление в „Държавен вестник“ от 31.01.2019 г.,
положително решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по ЗООС
Решен ие № БС- 69-ПрОС о т 19.09.2018 г. на
РИОСВ – Бургас, писмо от МОСВ – РИОСВ –
Бургас, с изх. № ПД-1911(5)/29.01.2019 г. относно влязло в сила Решение № БС-69-ПрОС от
19.09.2018 г., съгласувателно писмо изх. № 79771081/5.11.2018 г. на „ЕВН – България Електроразпределение“ – ЕАД – КЕЦ – Поморие, становище на
„БТК“ – ЕАД, с изх. № 08-00-190/28.01.2019 г., съгласувателно писмо с изх. № ТД-3319-1/5.12.2018 г.
на „ВиК“ – ЕАД, Бургас, здравно заключение с
изх. № АУ-259-27-1/28.12.2018 г. на РЗИ – Бургас,
удостоверение за поливност № 12/10.01.2019 г. за
ПИ 39164.13.11, акт за категоризация на земеделска
земя № 3-2019/11.01.2019 г. и скица – 1 бр., за ПИ
39164.13.11 Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
обект: „Разширение за велоалея на път с. Кошарица – к.к. Слънчев бряг, землищe с. Кошарица,
община Несебър“, засягащ имот: 39164.13.11 от
кадастралната карта на с. Кошарица – собственост на Община Несебър, с площ 10 380,87 кв. м,
трайно предназначение: „Земеделска територия“,
начин на трайно ползване: „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, предвижда се промяна

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

на трайното предназначение на имота на: „Територия на транспорта“. Уличнорегулационните
линии се прокарват по имотните граници на ПИ
39164.13.11 от кадастралната карта на с. Кошарица,
община Несебър, област Бургас.
Предви ж да се уст ройствена зона в имо та – „Тти“ (Терени за транспортна инфраструктура – път). Застрояване в рамките на разработката
не се предвижда съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“,
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4243
РЕШЕНИЕ № 1066
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, докладна записка от
кмета на община Несебър, протоколно решение,
т. 10 от протокол № 8 от 4.07.2018 г. на ОЕСУТ – Несебър, писмо изх. № ПД-1199/1 от 9.05.2017 г. на
РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх. № 5307-118/2.05.2018 г. на РЗИ – Бургас, становище изх.
№ 95-Е-407 от 18.04.2018 г. на „БТК“ – ЕАД, и
писмо изх. № ТД-1478/11.06.2018 г. от „ВиК“ – ЕАД,
Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“,
подобект: „Кабели 0,4 kV“ за ПИ 61056.68.121“,
м. Хендек тарла, землище с. Равда, община
Несебър.
Трас е т о на к аб е ла п р ем и на ва п р е з П И
61056.56.101 с площ 3638 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, и достига до ново ТЕПО и КРШ на
границата на ПИ 61056.68.121 по КК на с. Равда.
Дължината на трасето е 5,904 м, които попадат в
ПИ 61056.68.121 – земеделска територия. Определен е сервитут по 1,0 м от двете страни спрямо
оста на трасето на кабела. Площите с ограничения
са 11,808 кв. м в ПИ 61056.68.121 – земеделска
територия.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4244
РЕШЕНИЕ № 1067
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, докладна записка от кмета на община Несебър, протоколно
решение, т. 2 от протокол № 12 от 17.10.2018 г. на
ОЕСУТ – Несебър, писмо изх. № ПД-2578/2 от
4.11.2016 г. на РИОСВ – Бургас, здравно заклю-
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чение изх. № 53-07-219/6.08.2018 г. на РЗИ – Бургас, становище изх. № 95-Е-701/28.06.2018 г.
на „БТ К“ – Е А Д, и писмо изх. № ТД-25331/14.09.2018 г. на „ВиК“ – ЕАД, Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабели средно напрежение за захранване на
ТП „Равда“ в ПИ 61056.78.8 от ТП „Поща“ в
ПИ 61056.501.76“, през имоти с идентификатори
61056.78.8 и 61056.77.101, м. Чатал тепе, землище
с. Равда, община Несебър.
Трасето започва от БКТП в ПИ 61056.78.8 с
площ 240 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „За съоръжение на електропровод“, преминава през ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, след което продължава в
урбанизирана територия. Дължината на трасето
на кабела е 75,29 м в земеделска територия, като
1,89 м попадат в ПИ 61056.78.8 и 73,4 м попадат в
ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м. Чатал тепе.
Определя се сервитут по 0,6 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площите с
ограничение са общо 160,04 кв. м, като 5,82 кв. м
попадат в ПИ 61056.78.8 и 154,22 кв. м попадат в
ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м. Чатал тепе,
съгласно приложената графична част и таблици
неразделна част от настоящото решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4245
РЕШЕНИЕ № 1083
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във
връзка с чл. 91 от АПК предвид мотивите, изложени в молбата на зам.-кмета на община Несебър,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Оттегля Решение № 856, прието по т. 32 от
протокол № 30 на проведената сесия на 12.09.2018 г.
(ДВ, бр. 82 от 2018 г.), с което е одобрен ПУП – план
за регулация за поземлени имоти в местност Кокалу, землище гр. Несебър, и местност Хендек
тарла, землище с. Равда, засегнати от трасе на
пътна връзка от път I-9 (E87) до ул. Несебър.
Решението подлежи на оспорване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4246
РЕШЕНИЕ № 1084
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, докладна
записка на зам.-кмета на община Несебър Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
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Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация на к.к.
Слънчев бряг-Запад, в частта му по отношение
на УПИ Х-663, поземлен имот с идентификатор № 51500.506.432 в кв. 4901 по плана на к.к.
Слънчев бряг-Запад, с който се променя номерът
на имота от УПИ Х-663 на УПИ Х-432 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта,
променя се отреждането на имота от „За търговия
и офиси“ в „За жилищно-курортно строителство и
обслужващи функции“, като конфигурацията, площта, устройствените показатели и устройствената
зона за имота се запазват съгласно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от
решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
4247

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1131
от 21 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на външен водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36083.63.29 по КККР, местност Побит камък,
землище на с. Капатово, през поземлени имоти с
идентификатори: 52091.888.9901 – урбанизираната
територия на с. Ново Кономлади; 52091.19.104 по
КККР на землище с. Ново Кономлади с НТП – за
път от републиканската пътна мрежа, публична
държавна собственост; 36083.67.230 по КККР на
с. Капатово с НТП – за местен път, публична
общинска собственост, и 36083.63.141 по КККР на
с. Капатово с НТП – пасище, публична общинска
собственост, съгласно приложените 2 бр. скицапроект и 4 бр. регистри на засегнатите имоти,
съгласувани от началника на СГКК – Благоевград,
на 31.01.2018 г.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Петрич пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
4258

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 579
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 17а, ал. 2 от ЗОЗЗ и решение по т. 6 на ОЕСУТ, взето с протокол № 3
от 4.10.2018 г., Общинският съвет – гр. Приморско,
реши:
I. Одобрява изработения подробен устройствен
план – парцеларен план „За трасе на главен водопровод, преминаващ през ПИ 58356.73.15 по
КККР на гр. Приморско, с участъци: 1. от напо-
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рен водоем (НВ) V=2*1250 m3 до разпределителна
мрежа Приморско; 2. от напорен водоем (НВ) V=
4000 m 3 до разпределителна мрежа на Приморско“, съгласно приложения проект и регистър на
засегнатите имоти.
II. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.

4256

Председател:
Зл. Тюлиева

РЕШЕНИЕ № 581
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във връзка
с чл. 16 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
I. Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ в обхват
ПИ с идентификатори 37023.502.85, 37023.502.86,
37023.502.91, 37023.502.105 по КК на гр. Китен,
който предвижда:
1. Обособяване на нов УПИ ІІ от ПИ 37023.502.85,
37023.502.86, 37023.502.91, 37023.502.105 с отреждане
„за курортни дейности“ в кв. 85 по ПР на ММЦ
гр. Китен, община Приморско, УПИ ІІІ с отреждане „за ТП“ в кв. 85 и УПИ IV с отреждане „за
ТП“ в кв. 85.
2. Транспортният достъп да стане през одобрена
улична регулация в северната част на комплекса.
3. За новообразуваните УПИ се предвиждат
показатели на застрояване съгласно приложения
проект на ПУП – ПЗ.
II. Възлага на кмета на община Приморско
да проведе последващите процедури от Закона за
устройство на територията.
Председател:
Зл. Тюлиева
4255

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО,
ОБЛАСТ ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 1
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 18, ал. 3 от
ЗЕСМФИ Общинският съвет – с. Ново село, одобрява проект за ПУП – парцеларен план, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по
чл. 150 от ЗУТ за обект „Оптична кабелна линия Винарово – Ново село, община Ново село, област Видин“ с възложител „БДИН БГ КОМ“ – ООД, Видин.
Председател:
Г. Керанов
4106
72. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 юни 2019 г.
4317
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23. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000327/14.05.2019 г. възлага
на „Спанер“ – ЕООД, ЕИК 204475345, следния недвижим имот: УПИ, КИД 20482.505.213, начин на
трайно ползване: друг вид производствен, складов
обект, площ – 29 479 кв. м, намиращ се в гр. Девня,
община Девня, област Варна – п.к. 9160, Промишлена зона-юг, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с граници: имот № 20482.505.15,
имот № 20482.505.16, имот № 20482.505.1, имот
№ 20482.505.100, имот № 20482.505.146 и имот
№ 20482.505.401, придобит с нотариален акт
вх. рег. № 300/14.02.2011 г., акт № 189, том 1, дело
185/2011 г. С постановление за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000326/14.05.2019 г.
възлага на „Спанер“ – ЕООД, ЕИК 204475345,
следния недвижим имот: УПИ, КИД 20482.505.128,
инсталация за товарене на дихлоретан с изходящ
тръбопровод за дихлоретан и противопожарен
тръбопровод с водна завеса, представляващ метален контейнер върху бетонов фундамент, площ
539 кв. м, намиращ се в гр. Девня, община Девня,
област Варна – п.к. 9160, Промишлена зона-юг, с
граници поземлен имот № 20482.505.37, придобит
с нотариален акт вх. рег. № 3867/30.12.2010 г., акт
№ 28, том 14, дело 2413/2010 г.
4119
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Виолета Христова Оташлийска, наследник на Христо Иванов Оташлийски, собственик на имот с № 066008, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4183
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Теодора Христова Бонева, Владислава
Ицкова Бонева, Мадлен Арон Станкова, Станислав
Чавдаров Станков, Юрий Чавдаров Станков и
Георги Тодоров Алексиев, наследници на Боне
Танев Захариев, собственик на имот с № 066032,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
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на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4184
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димо Венков Лазаров,
Цветанка Иванова Грозданова, Васил Кирилов
Лучев, Андреан Кирилов Лучев, Йордан Витанов
Петков, Александра Ангелова Костова и Георги
Костадинов Славейков, наследници на Крум
Костов Николов, собственик на имот с № 066040,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4185
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Йорданов Иванов и Петър
Андонов Димитров, наследници на Мария Андонова (Георгиева) Атанасова, собственик на имот с
№ 066067, намиращ се в землището на гр. Ихтиман,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4186
5. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Огнянов Пандезов
и Надежда Огнянова Пандезова, наследници на
Георги и Мария Тодорови Боршукови, собственици
на имот с № 066072, намиращ се в землището
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на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4187
6. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тома Стефанов Мирков,
Стефан Томов Мирков, Бойчо Томов Мирков,
Анна Ангелова Керимова и Анелия Любомирова
Христова, наследници на Калиопка (Калиопа)
Илиева Вучкова, собственик на имот с № 066080,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4188
7. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Екатерина Николова Алексиева,
наследник на Екатерина Кирилова Лафчийска,
собственик на имот с № 066099, намиращ се в
землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с
което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4189
8. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Владимир Димитров Лафчийски,
наследник на Димитър Кръстов Лафчийски, собственик на имот с № 066104, намиращ се в земли-
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щето на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4190
9. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валентин Христов Шопов, наследник
на Христо Станков Шопов, собственик на имот с
№ 066109, намиращ се в землището на гр. Ихтиман,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4191
10. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ренета Ангелова Колева-Райкова,
наследник на Иван Йорданов Колев, собственик
на имот с № 066113, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4192
11. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Юлиана Петрова Данина, Евгени Стефанов Церовски и Валентин Стефанов Церовски,
наследници на Стоилка Иванова Вуева, собственик
на имот с № 066131, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4193
12. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мая Петрова Галева, наследник на
Тодор Митков Карабожилов, собственик на имот с
№ 067019, намиращ се в землището на гр. Ихтиман,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4194
13. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стоян Ангелов Кюпелийски, наследник на Иванка Атанасова Кюпелийска, собственик
на имот с № 069001, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4195
14. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Златинка Асенова Петрова,
наследник на Иван Петров Чавдаров, собственик
на имот с № 069004, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4196
15. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ваня Асенова Тошева, Петко Христов
Кацаров, Нина Владимирова Русева, Милена Русева
Русева, Велислав Симеонов Георгиев, Ростислава
Георгиева Кацарова, Владимир Георгиев Кацаров, Владислава Атанасова Янинска, Станислав
Атанасов Кацаров и Елиан Атанасов Кацаров,
наследници на Нена Иванова Кацарова, собственик на имот с № 069010, намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4197
16. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веселин Георгиев Георгиев, Иван
Владимиров Джахов и Емил Петров Джахов,
наследници на Петър Ласков Джахов, собственик
на имот с № 069020, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4198
17. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Христо Бориславов Керин, наследник
на Трайко Алексов Цветков, собственик на имот с
№ 069038, намиращ се в землището на гр. Ихтиман,
община Ихтиман, Софийска област, за постановява-
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нето на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4199
18. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Венцислава Александрова Тричкова
и Иван Несторов Пенчев, наследници на Пенчо
Нисторов Митров, собственик на имот с № 069042,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4200
19. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Боряна Георгиева Пандезова и Виолета Стоянова Александрова, наследници на Иван
Христов Герински, собственик на имот с № 069054,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4201
20. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Маргарита Николова Цветкова, собственик на имот с № 069057, намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4202
21. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Любенова Тодорова,
Любомир Георгиев Тодоров, Веселин Георгиев
Тодоров и Лиляна Иванова Шангова, наследници
на Николина Иванова Въртийска, собственик
на имот с № 069060, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4203
22. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Рашева Петкова,
Стоян Димитров Минчев и Валентин Стоянов
Минчев, наследници на Магдаленка Йорданова
Бочева (Магдалена Георгиева Бочева), собственик
на имот с № 069074, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4204
23. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Емилия Йорданова Цонева и Татяна Йорданова Чонкова, наследници на Димитър
Бонев Чавдаров, собственик на имот с № 069086,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4205
24. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гриша Кирилов Новаков, наследник
на Иван и Пенка Лесеви, собственици на имот с
№ 069088, намиращ се в землището на гр. Ихтиман,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4206
25. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Атанас Крумов Михайлов, наследник на Ангел Михайлов Димитров, собственик
на имот с № 069099, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4207
26. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гергана Цветанова Савова, Мария
Тодорова Станойчева, Георги Иванов Георгиев,
Михаил Иванов Георгиев и Георги Йорданов
Кюпелийски, наследници на Георги Станойчев
Панев (Георги Ангелов Илиев), собственик на
имот с № 069101, намиращ се в землището на
гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на
Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4208
27. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Йорданов Кюпелийски, наследник на Станойчо Георгиев Станойчев, собственик
на имот с № 069105, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4209
28. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ангел Георгиев Начев и Галина
Благова Иванова, наследници на Георги Микев
Бонев, собственик на имот с № 069109, намиращ
се в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с
което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4210
29. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Емил Владимиров Иванов, наследник на Иван Митев Кантранджийски, собственик
на имот с № 069111, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано

БРОЙ 45

ДЪРЖАВЕН

пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4211
30. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Николина Атанасова Тодорова, собственик на имот с № 069119, намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4212
31. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Маринка Асенова Атанасова, Теменужка Йосифова Христова, Светлана Стефанова
Кленовска, Стефан Георгиев Димитров, Гергана
Стефанова Димитрова, Румяна Петрова СтояноваМитева и Чавдар Димитров Кръстев, наследници
на Стоилка Найденова Кръстева (Стоилка Николова Чавдарова), собственик на имот с № 074009,
намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4213
32. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Светлозара Илиева Лесева и Нина
Илиева Лесева, наследници на Илия и Малина
Захови, собственици на имот с № 074012, намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
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Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4214
33. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Йорданова Петрова, Виолина
Троянова Петрова и Велислав Георгиев Малджиев, наследници на Георги и Йордан Клисарски,
собственици на имот с № 074014, намиращ се в
землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с
което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4215
34. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Борислав Йорданов Йовев, наследник
на Владимир Йорданов Стоичков, собственик
на имот с № 074071, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4216
35. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Камен Стоянов Димитров, съсобственик на имот с № 074137, намиращ се в землището
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
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срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4217
36. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Костова Савова, наследник на
Ангел Христов Козарев, съсобственик на имот с
№ 040001, намиращ се в землището на с. Мирово,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4218
37. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стефан Стоилов Славков, наследник
на Бончо Христов Козаров, съсобственик на имот с
№ 040002, намиращ се в землището на с. Мирово,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4219
38. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Димитър Ангелов Козаров, Мария
Костова Савова и Ваня Костова Савова, наследници на Неделя Илчова Козарева, съсобственици
на имот с № 040003, намиращ се в землището
на с. Мирово, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на
Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4220

ВЕСТНИК

БРОЙ 45

39. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Атанас Ангелов Лечев, наследник на
Ангел Атанасов Лечев, съсобственик на имот с
№ 043001, намиращ се в землището на с. Мирово,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4221
40. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петя Борисова Борисова, Веселка
Стоянова Чалъкова, Атанас Ангелов Лечев, Милка
Николова Белишка, Николай Ангелов Панайотов
и Теменуга Николова Тодорова, наследници на
Атанас Христов Лечев, съсобственици на имот с
№ 043002, намиращ се в землището на с. Мирово,
община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4222
41. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Бойка Иванова Георгиева, наследник на Стоичко Ангелов Игнатов, съсобственик
на имот с № 044003, намиращ се в землището
на с. Мирово, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на
Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4223
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42. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христина Борисова
Иванова, наследник на Борис Иванов Христов,
съсобственик на имот с № 014020, намиращ се в
землището на с. Стамболово, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г.,
с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4224
43. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Димитров Митев, наследник на Димитър Христов Митев, съсобственик
на имот с № 014021, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4225
44. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Изг ра ж дане на „Ж п лини я Софи я – Пловдив,
участък Ихтиман – Септември от км 53+044
до к м 63+550, от проект „Модернизаци я на
железопътната лини я Софи я – Пловдив: ж п
у част ъци Софи я – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Александър Стамов Оташлийски, наследник
на Екатерина Ангелова Оташлийска, собственик
на имот с № 026004, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4226
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45. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ирина Василева Маркова и Георги Христов Христов, наследници
на Васил Атанасов Димитров, съсобственици
на имот с № 026008, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4227
46. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Фридрих Петков, наследник на Йордан Лазаров Гьошев, съсобственик
на имот с № 026013, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4228
47. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емилия Величкова Миланова,
Вера Величкова Кръстева, Тони Стефанов Митков и Венетка Василева Владимирова, наследници на Иван Добрев Хаджийски, съсобственици
на имот с № 026018, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4229
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48. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Олимпия Андонова Дончева, наследник на Андон Йорданов Дончев, съсобственик
на имот с № 027015, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4230
49. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Юлия Владимирова Йорданова, Иван
Владимиров Иванов и Емил Ангелов Иванов, наследници на Иван Димитров Стоичков, съсобственици на имоти с № 027017, № 029019 и № 047001,
намиращи се в землището на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4231
50. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Лалка Цанкова Бачорова и Павел
Бончев Павлов, наследници на Павел Стоянов
Бачоров, съсобственици на имот с № 027019, намиращ се в землището на с. Стамболово, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4232
51. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
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на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Лиляна Любенова Манчева, наследник на Йордан Иванов Добрев, съсобственик
на имот с № 027020, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4233
52. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тони Стефанов Митков, наследник
на Борис Иванов Добрев, съсобственик на имот
с № 029011, намиращ се в землището на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска област, за
постановяването на Решение № 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4234
53. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Теодора Петрова Панайотова, наследник на Петър Йорданов Митков, съсобственик
на имот с № 029018, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4235
54. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гета Христова Джорева, Йосиф Иванов Жадалов и Вера Иванова Жадалова, наследници на Георги Атанасов Джорев, съсобственици
на имот с № 029023, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4236
55. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Красимир Любомиров Захариев,
наследник на Йорданка Христова Иванова, съсобственик на имот с № 030011, намиращ се в
землището на с. Стамболово, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4237
56. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Живков Митков, наследник на Христо Йорданов Митков, съсобственик
на имот с № 045003, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4238
57. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Екатерина Живкова Церовска,
Марийка Ангелова Пенева и Ангел Бориславов
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Пенев, наследници на Иван Йорданов Пенев, съсобственици на имот с № 046016, намиращ се в
землището на с. Стамболово, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4239
58. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Екатерина Живкова Церовска,
Марийка Ангелова Пенева и Ангел Бориславов
Пенев, наследници на Георги Йорданов Пенев,
съсобственици на имот с № 046017, намиращ се в
землището на с. Стамболово, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 945 на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4240
59. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Венера Въткова Недкова и Цветелин
Дончев Тонев, наследници на Василка Николова
Ставрева, съсобственици на имот с № 047004, намиращ се в землището на с. Стамболово, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 945 на Министерския съвет от
27.12.2018 г., с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4241
5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (туризъм)“ – двама, за
нуждите на катедра „Икономика и управление на
туризма“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в академията,
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
4263
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10. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР):
закриване на улица от о.т. 289, о.т. 68, о.т. 67а,
о.т. 67 до о.т. 59 за откриване на нова задънена улица от о.т. 98 нова до о.т. 624 нова, нова
задънена улица от о.т. 314 нова, о.т. 104 нова
до о.т. 103 нова и алея; изменение на план за
регулация (ИПР) на УПИ VІ-161 за създаване
на нов УПИ VІ-40 – „за жс“, от кв. 19 и на
УПИ – „за озеленяване“, и номерирането му в
УПИ ХVІІ – „за озеленяване“, от кв. 17, м. В.з.
Кокалянски ханчета, и план на застрояване
(ПЗ) на нов УПИ VІ-40 – „за жс“, от кв. 19,
м. В.з. Кокалянски ханчета, район „Паанчарево“.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
4112
24 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
п роек т за под робен уст ройст вен п лан – изменение на план за улична регулация от о.т.
128а до о.т. 128г и свързаното с това изменение
на улична регулация на контактен УПИ ІV6908.1519, кв. 18а; план за улична регулация за
образуване на задънена улица от о.т. 300 (нова) до
о.т. 312 (нова); план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за ПИ с идентификатор 04234.6909.518 по
КККР на с. Бистрица за образуване на нов УПИ
І-518 – „за жс, спорт и тп“, кв. 15б (нов) и нов
УПИ І-518 – „за жс и тп“, нов УПИ ІІ-518 – „за
жс“, и нов УПИ ІІІ-518 – „за жс“, кв. 15а (нов),
м. В.з. Бункера – разширение, район „Панчарево“, заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и
надлъжни профили на новопроектираната улица.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. 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 главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
4249
221. – Столичната община на основание
чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улица – публична
общинска собственост, в обх вата на обек т:
„Транспортен тунел под бул. Цар Борис IIІ с
прилежащи рампи по бул. Гоце Делчев и ул.
Житница“, съгласно действащ план за регулация и застрояване на кв. 1, м. Хиподрума,
одобрен с Решение № 64 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС, София, и действащ план
за регулация на м. Лагера, одобрен с Решение
№ 108 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС,
както следва: 1. Заповед № СОА19-РД40-30 от
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9.04.2019 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.327 (застроен), с площ за
отчуждаване 217 кв. м, заедно с намиращата се
в имота сграда с идентификатор 68134.201.327.1
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50 от
20.06.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ се в София,
район „Красно село“, ул. Гебедже № 1. Ваньо
Петров Иванов – съсобственик в отчуждавания
имот, не е намерен на настоящия и постоянния му адрес; 2. Заповед № СОА19-РД40-27 от
9.04.2019 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.337 (застроен), с площ за
отчуждаване 443 кв. м, заедно с намиращите се
в имота сгради с идентификатори: 68134.201.337.1
с площ 85 кв. м, 68134.201.337.2 с площ 63 кв. м,
68134.201.337.3, 68134.201.337.4, 68134.201.337.5 и
68134.201.337.6 по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-50 от 20.06.2016 г. на ИД на АГКК,
намиращ се в София, район „Красно село“,
ул. Ж итница № 8. Петя Божидарова Пенчева – съсобственик в отчуждавания имот, не е
намерена на настоящия и постоянния є адрес.
4415
222. – Столичната община на основание
чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улица – публична
общинска собственост, в обх вата на обект:
„Транспортен тунел под бул. Цар Борис III с
прилежащи рампи по бул. Гоце Делчев и ул.
Житница“, съгласно действащ план за регулация и застрояване на кв. 1, м. Хиподрума,
одобрен с Решение № 64 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС, София, и действащ план
за регулация на м. Лагера, одобрен с Решение
№ 108 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС,
както следва: 1. Заповед № СОА19-РД40-30 от
9.04.2019 г. на кмета на Столичната община за
отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.327 (застроен), с площ за
отчуждаване 217 кв. м, заедно с намиращата се
в имота сграда с идентификатор 68134.201.327.1
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50 от
20.06.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ се в София,
район „Красно село“, ул. Гебедже № 1. Адресът
на Христо Георгиев Алексиев – съсобственик в
отчуждавания имот, не е известен; 2. Заповед
№ СОА19-РД40-27 от 9.04.2019 г. на кмета на
Столичната община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.201.337
(застроен), с площ за отчуждаване 443 кв. м,
заедно с намиращите се в имота сгради с идентификатори: 68134.201.337.1 с площ 85 кв. м,
68134.201.337.2 с площ 63 кв. м, 68134.201.337.3,
68134.201.337.4, 68134.201.337.5 и 68134.201.337.6
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50 от
20.06.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ се в
София, район „Красно село“, ул. Житница № 8.
Липсват данни за собственика на 13 кв. м от
отчуждавания имот.
4416
7. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
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план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелна
линия 20 kV от КТП 20, намиращ се в имот с
идентификатор 00182.37.86, до трафопост тип
БКТП 1×400(630) kVA, 20/0,4 kV в имот с идентификатор 00182.37.37 и на кабелна линия 0,4 kV
от КТП 20 до електромерно табло тип ТЕПО
пред имот с идентификатор 00182.37.135 по КК
на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна. Проектът за подробен устройствен план е
изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемен
ден на техническа служба е всеки вторник от
9 до 12 и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аксаково.
4257
27. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 78, взето
с протокол № 4 от 10.05.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, е одобрен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) в обхват ПИ 10971.511.283,
урегулиран в УПИ ХХVII – „за производствени
и складови дейности, кв. 584, ПИ 10971.511.294,
урегулиран в УПИ Х – „за магазин и склад“, и
УПИ IХ – „за магазин и склад“, ПИ 10971.511.855
и част от ПИ 10971.511.856, урегулирани в УПИ
I V – „з а а д м и н ис т рат и вно - с т опа нск а сг рада“, кв. 583, к-с ЗСЗ, по плана на гр. Видин,
на основание чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6
от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4144
6. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за частично
изменение (ЧИ) на застроителен и регулационен
план (ЗРП) за част от кв. 9 и 10 по плана на
гр. Габрово, кв. Войново. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения и възражения до кмета на община Габрово.
4110
7. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект
на подробен уст ройствен план (П У П) – ком у н и к а ц ион но - т ра нспор т ен п ла н (К Т П) за
пътна връзка от път ІІІ-4403 „Габрово – Рязковци – Вет рово – Шипчени – Козирог – Севлиево – Дряново“ и ПУП – ПП за трасе на
водопровод до ПИ 14218.729.1 по кадастралната
карта на гр. Габрово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания, предложения и възражения.
4111
3. – Община Девин на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект: „Частичен основен ремонт
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и нов траен горски автомобилен път „Татар
дере – Хайдут каба“, намиращ се на територията
на ТП ДГС – Михалково, със следния регистър на засегнатите площи: 1. Имот с № 5007,
подотдели: 104/1, 105/б, 105/а, 105/1, 106/3,
106/1 – горска територия, за селскостопански
горски, ведомствен път, намиращ се в м. Сух
връх, с обща площ на имота 11,593 дка и засегната площ 9,891 дка, остатък 1,70 дка. Вид на
собствеността: държавна частна собственост. 2.
Имот с № 5134 – земеделска територия, пасище,
намиращ се в м. Сух връх, с обща площ 8,022 дка
и засегната площ 0,155 дка, остатък 7,87 дка. Вид
на собствеността – общинска частна собственост. 3. Имот с № 5143 – земеделска територия,
пасище, намиращ се в м. Сух връх, обща площ
на имота 2,438 дка и засегната площ 1,341 дка,
остатък 1,10 дка. Вид на собствеността – общинска частна собственост. 4. Имот с № 5196
и подотдели: 106/ж, 107/е, 108/в, 108/г, 108/д,
108/е, 108/1, 109/н, 109/о – горска територия, за
селскостопански, горски, ведомствен път, м. Сух
връх, обща площ на имот 26,416 дка и засегната
площ 13,657 дка, остатък 12,76 дка. Вид на собствеността – държавна частна собственост. 5.
Имот с № 5197 и подотдели: 109/м, 109/н, 109/з,
110/1 – горска територия, за селскостопански,
горски, ведомствен път, м. Сух връх, обща площ
6,477 дка и засегната площ 3,822 дка и остатък
2,66 дка. Вид на собствеността – държавна частна собственост. 6. Имот с № 5219 и подотдели:
104/б, 105/б, 105/а, 105/д, 105/1, 106/ж, 106/з,
106/1, 106/2, 107/е, 108/в, 108/г, 108/д, 108/е,
108/ж, 108/1, 109/м, 109/н, 109/о, 109/2, 110/б,
110/г – горска територия, за друг вид дървопроизводителна гора, в м. Сух връх, обща площ
на имота 6605,788 дка и засегната площ 26,722
дка, остатък 6579,07 дка. Вид на собствеността – държавна частна собственост. 7. Имот с
№ 5220 и подотдели: № 104/а, 104/1, 105/а, 105/д,
105/1, 106/з, 106/1 – горска територия, за друг
вид дървопроизводителна гора, в м. Сух връх,
с обща площ 162,428 дка, засегната площ 6,210
дка и остатък 156,22 дка. Вид на собствеността – държавна частна собственост. 8. Имот с
№ 209 и подотдели: № 125/а, 125/1, 126/а, 128/2,
128/3 – територия за транспорт, за селскостопански, горски, ведомствен път, м. Клисурата, с
обща площ 3,602 дка, засегната площ 2,982 дка,
остатък 0,62 дка. Вид на собствеността – държавна публична собственост. 9. Имот с № 237 и
подотдели: № 114/а, 115а, 122/д – територия за
транспорт, за селскостопански, горски, ведомствен път, м. Клисурата, с обща площ 5,324 дка
и засегната площ 2,662 дка, остатък 2,66 дка. Вид
на собствеността – държавна публична собственост. 10. Имот с № 289 и подотдели: 128/а, 129/а,
129/б – горска територия, широколистна гора,
м. Клисурата, обща площ на имота 884,116 дка,
засегната площ 0,826 дка и остатък 883,29 дка.
Вид на собствеността – държавна частна собственост. 11. Имот с № 290 и подотдели: 125/а, 125/1,
126/а, 128/2 – горска територия, широколистна
гора, м. Клисурата, с обща площ 2,444 дка, засегната площ 1,397 дка и остатък 1,05 дка. Вид
на собствеността – държавна частна собственост.
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12. Имот с № 294 и подотдели: 125/а, 125/б, 126/а,
128/а – горска територия, широколистна гора, в
м. Клисурата с обща площ на имота 2133,208 дка,
засегната площ 1,484 дка и остатък 2131,72 дка.
Вид на собствеността – държавна частна собственост. 13. Имот с № 295 и подотдели: 114/а,
115/а, 122/г, 122/д – горска територия, широколистна гора, в м. Клисурата с обща площ на
имота 1700,846 дка, засегната площ 9,366 дка и
остатък 1691,48 дка. Вид на собствеността – държавна частна собственост. 14. Имот с № 298 и
подотдели: 114/а, 114/д, 114/д, 114/2, 114/д, 114/д,
115/а, 115/г, 115/д, 115/е, 115/к, 120/а, 120/б,
120/в, 120/ж, 120/з, 120/1, 121/а, 122/д – горска
територия, иглолистна гора, м. К лисурата, с
обща площ на имота 2930,710 дка, засегната
площ 31,551 дка и остатък 2899,16 дка. Вид на
собствеността – държавна частна собственост.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, искания и
предложения по проекта. Проектът е на разположение в сградата на Община Девин.
4123
637. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за П У П – ПП
на трасе на тръбопровод за течни торове на
„Агротайм“ – ЕООД, в землище гр. Исперих,
община Исперих, област Разград. Проектът е
изложен в стая № 18 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4269
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – електропровод за захранване на урегулиран поземлен имот (УПИ) I-308.709 – производствени дейности (ПИ с идентификатор
36498.308.709) в местността Високата могила по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Карлово. Трасето на електропровода за
захранване на поземлен им от с идентификатор
36498.308.709 в м. Високата могила по КККР
на гр. Карлово да премине през ПИ с идентификатор 36498.706.9501 – за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост, в м. Могилата, ПИ с идентификатор
36498.310.719 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост,
ПИ с идентификатор 36498.308.202 – дере, общинска публична собственост, ПИ с идентификатор
36498.308.711 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост,
и ПИ с идентификатор 36498.15.102 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
публична собственост. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Карлово.
4260
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1. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия 20 kV от СРС 207 в имот с идентификатор 21508.2.162 по кадастралната карта на
землище с. Добриново от извод СН „Иречеково, подстанция ВС „Сърнево“ до фургон в ПИ
с идентификатор 21508.3.506 по кадастралната
кар та на с. Добриново, общ ина К арнобат“.
Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център
за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица на основание
чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени предложения искания и
възражения по проекта до общинската администрация.
4261
2. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 10 във връзка с ал. 1 от ЗУТ обявява на всички
заинтересувани лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) и план за регулация (ПУП – ПР) за
местност Хисарлъка, гр. Кюстендил. Проектът
се намира в кабинет № 19 в сградата на общинската администрация – Кюстендил, пл. Велбъжд
№ 1, Кюстендил, и на електронната страница
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПЗ и ПУП – ПР
до общинската администрация.
4259
4. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване за кв. 175, 177, 178, 179 и 180, в които УПИ
I и II от кв. 177, УПИ I от кв. 178, УПИ I, II,
III и IV от кв. 179 и УПИ VII от кв. 180 да се
обединят ведно с части от уличната мрежа в
един нов проектен УПИ VІІ-275 с отреждане
„За производствени и складови дейности“ в нов
проектен квартал 180. Проектът за ПУП – ПРЗ
е придружен със специализирана план-схема,
част В и К. Проектът е изложен в стая 107 на
Община Нови пазар. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Нови пазар.
4109
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 Винище в землището на
с. Кралев дол, община Перник, приет с протокол
№ 1-16 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. № 9. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
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вят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета
на община Перник. За справки: ет. 12, стая 15.
4121
7. – 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, кв. Калкас, община Перник, приет
с протокол № 1-18 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.
№ 55871.250.12. 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.
4122
40. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ
за УПИ V – зa произв. скл. дейност, УПИ VI – зa
произв. скл. дейност, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад“, гр. Силистра, община Силистра, и УПИ
XXVII – зa „Лесил“ – АД, кв. 17 по плана на
ПЗ „Запад“, гр. Силистра, община Силистра.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
4270
2. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Трасе на
тласкател от проектна КПС „Червенка-2“ до
изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, община Созопол“. Проектът се намира
в сградата на Община Созопол. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
4113

СЪДИ ЛИЩ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на проку рор при Окръжната
п р ок у рат у ра – Б ла г о евг ра д , п р о т и в ч л. 19,
ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Наредбата за управление на
горските територии, собственост на Община
Разлог, приета с Решение № 46 по протокол № 2
от 23.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Разлог,
е образувано адм. дело № 433/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.07.2019 г. от 10,15 ч.
4277
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Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор от Окръжната прокуратура – Варна, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1
и 2, чл. 11, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 15 от Наредба
№ 21 за условията и реда за прокопаване на
елементите на техническата инфраструктура в
община Дългопол, приета с Решение № 38 по
протокол № 1 от 26.11.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Дългопол. Във връзка с оспорването
е образувано адм. д. № 1156/2019 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХІХ състав.
4362
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Районната
прокуратура – Горна Оряховица, с искане за
отмяна на чл. 29, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 41, чл. 62,
ал. 1, чл. 65, ал. 3, чл. 87, ал. 4 и чл. 92, ал. 2
от Наредбата за управление на отпадъците на
Община Лясковец, приета с Решение № 485 от
31.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец, за което е образувано адм. д. № 291/2019 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
5.07.2019 г. от 9,30 ч. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание.
4360
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от заместник окръжен прокурор при
Ок ръж ната п рок у рат у ра – Велико Търново,
против Наредбата за горските територии – собс т венос т на Общ и на Па в л и кен и, п рие та с
Решение № 210 от 1.11.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени. Образувано е адм. д.
№ 316/2019 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.
4361
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор от Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Пордим, приета с Решение № 230 по
протокол № 16 от 18.11.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, по който е образувано адм.
д. № 212/2019 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
4363
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан Янев,
подаден против разпоредбите на чл. 44, ал. 3
в частта относно „или упълномощено от него
лице“ и чл. 45, ал. 2, т. 2, 3 и 6 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Лесичово, приета с
Решение № 122 от 26.09.2008 г. на Общинския
съвет – с. Лесичово. По протеста е образувано
адм. д. № 521 по описа на А дминистратив-
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ния съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.06.2019 г. от 10,30 ч.
4308
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова,
подаден против разпоредбите на чл. 51, ал. 3,
в частта относно „или упълномощено от него
лице“ и чл. 52, ал. 2, т. 2, 3 и 6 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Пещера, приета с
Решение № 109 от 30.05.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, взето с протокол № 9. По
протеста е образувано адм. д. № 504 по описа на
Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.06.2019 г. от 10,30 ч.
4309
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка Димитрова, подаден против
разпоредбите на чл. 16, ал. 2, т. 1 и 4 и чл. 57,
ал. 5 от Наредбата за управление на горските
територии, собственост на Община Стрелча,
приета с Решение № 752 от 30.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стрелча, взето с протокол
№ 40. По протеста е образувано адм. д. № 567
по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.
4310
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 568 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
Х състав, с оспорващ областният управител
на област П ловдив, от вет ник: Общинск и я т
съвет – гр. Стамболийски, и Окръжната прокуратура – Пловдив, против Решение № 2, взето
с протокол № 1 от 28.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Стамболийски, в частта по т. 18,
18.1, 18.2, 18.3, 18.4.
4266
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1449 по описа
за 2019 г. на А дминистративния съд – Пловдив, VІІ състав, с оспорващ: Окръжната прок у рат у ра – Пловдив, ответник: Общинск и ят
съвет – гр. Карлово, против чл. 4, чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и 2, чл. 14, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 16, ал. 1 и
3, чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 22, т. 1 от Наредбата за
реда и условията за извършване на строителни и
монтажни работи на елементи от техническата
инфраструктура, свързани с разкопаване на благоустройствени общински терени и зелени площи
на територията на община Карлово, приета с Решение № 137 на Общинския съвет – гр. Карлово,
взето с протокол № 9 от заседание на общинския
съвет, проведено на 29.03.2012 г.
4364
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 1062
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по оп ис а за 2 019 г. на А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив, 13 състав, по жалба на „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, ЕИК 201327590, против чл. 37,
ал. 1 от Наредбата за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване,
оползотворяване и обезвреж дане на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци
на територията на община Брезово. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.09.2019 г. от 9,30 ч.
4365
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Разград, срещу разпоредбите на чл. 20, ал. 2, чл. 32, ал. 1, 2 и 3,
чл. 33, ал. 3, т. 1, чл. 37, ал. 1, т. 1 и 4 от Наредба
№ 18 за управление, стопанисване и ползване
на горските територии на Община Самуил,
приета с Решение № 8.112 по протокол № 8 от
17.05.2012 г. на Общинския съвет – с. Самуил,
по който е образувано адм. дело № 131/2019 г.
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 25.06.2019 г. от 10 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна до
началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
4359
Административният съд – София-град, Х тричленен състав, съобщава на основание чл. 188
във връзка с чл. 181 от АПК, че по жалба на
Николай Веселинов Веселинов от София, ул. Димитър Хаджикоцев № 58а, с която се оспорва
чл. 3, т. 10 от Наредбата за обществения ред на
територията на Столичната община, приета с
Решение № 676 от 27.09.2018 г. по протокол № 61,
т. 3 от дневния ред на Столичния общински
съвет, е образувано адм. д. № 3276/2019 г. по
описа на Административния съд – София-град,
Х тричленен състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 20.09.2019 г. от
13,30 ч.
4267
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 654/2019 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – София,
против чл. 19, ал. 2 и чл. 36, ал. 2, т. 1 и 4 от
Наредбата за управление на общинските горски
територии, приета с Решение № 221 по протокол
№ 7 от заседание на 26.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, изменена и допълнена с
Решение № 478 по протокол № 22 от заседание
на 30.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин. Административно дело № 654/2019 г. е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.09.2019 г. от 10 ч.
4276
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 768/2019 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 10.07.2019 г. от 10 ч. Производството е по
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протест на Софийската окръжна прокуратура
срещу Наредбата от 26.01.2006 г. за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилища
от общинския жилищен фонд в община Годеч.
4307
А дминистративният съд – София област,
десети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по протест на
прокурор от Окръжна прокуратура – София,
против Наредбата за управление на горските
територии, собственост на Община Самоков,
приета с Решение № 374 по протокол № 10 от
27.06.2012 г., изменена и допълнена с Решение
№ 1082 по протокол № 27 от 24.10.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Самоков, е образувано
адм. дело № 627/2019 г. Делото е насрочено в
открито съдебно заседание на 2.10.2019 г. от 10 ч.
4354
А дминистративният съд – София област,
десети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест
на прокурор от Окръжна прокуратура – София,
против Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп, приета с Решение
№ 147 по протокол № 13 от 30.10.2008 г., изменена
и допълнена с Решение № 2 по протокол № 1
от 28.01.2016 г., Решение № 25 по протокол № 3
от 31.03.2016 г., Решение № 16 по протокол № 2
от 22.02.2017 г., Решение № 91 по протокол № 8
от 29.06.2017 г. и Решение № 118 по протокол
№ 15 от 29.11.2018 г. на Общинския съвет – гр.
Пирдоп, е образувано адм. д. № 798/2019 г. Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 2.10.2019 г. от 10 ч.
4369
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, срещу разпоредбата
на чл. 2 от раздел II „Ред, начин и срокове на
отдаване на земеделски земи“ от Наредбата за
стопанисване, управление и разпореж дане с
общински земеделски земи в община Търговище, приета с Решение № 2 по протокол № 24 от
18.04.2001 г. на Общинския съвет – гр. Търговище. По протеста е образувано адм. д. № 88/2019 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският съвет – гр. Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.06.2019 г. от 10 ч.
4265
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната проку рату ра – Търговище, срещу
разпоредбите на чл. 38, ал. 2, т. 9 и 10 от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги и права,
предоставяни от Община Омуртаг, приета с Решение № 366 по протокол № 31 от 17.03.2006 г.
на Общинския съвет – гр. Омуртаг. По протеста е образувано адм. д. № 81/2019 г. по описа
на А дминистративни я съд – Търговище, със
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страни: Окръжната прокуратура – Търговище,
и Общинският съвет – гр. Омуртаг. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.07.2019 г. от 10 ч.
4299
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Търговище, срещу
разпоредбите на чл. 20, ал. 2, чл. 32, ал. 1, 2,
3, чл. 33, ал. 3, т. 1 и чл. 37, ал. 2, т. 1 и 4 от
Наредбата за управление на горските територии
на община Антоново, приета с Решение № 93 по
протокол № 10 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Антоново. По протеста е образувано
адм. д. № 100/2019 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинския
съвет – гр. Антоново. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
9.07.2019 г. от 10 ч.
4306
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 4,
ал. 1 и ал. 2, т. 5, 6, 7, чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4,
5, 6, чл. 5, ал. 2, чл. 6, чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 1
и 2, чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 23, ал. 1, чл. 27 и
чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията,
свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване
на строителни и монтажни работи на елементи
от техническата инфраструктура на територията
на община Никола Козлево, приета от Общинския съвет – с. Никола Козлево. Въз основа на
протеста е образувано административно дело
№ 257/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 24.06.2019 г. от 9,30 ч.
4314
А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбата
на чл. 30, ал. 1 в частта относно изискване за
разрешително по чл. 47 ЗУО за извършване на
дейности по събиране на излезли от употреба
моторни превозни средства (ИУМПС) и разпоредбата на чл. 58 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Ямбол,
приета на ХХІІІ сесия на Общинския съвет –
гр. Ямбол, с Решение № ХХІІІ-7 от 21.06.2013 г.,
по което е образувано адм. дело № 208/2019 г.
по описа на Административния съд – Ямбол.
4268
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на разпоредбите на
чл. 7, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 9, чл. 15, т. 1 и 2, чл. 19,
ал. 1, 2 и 3, чл. 20, чл. 40, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6,
чл. 41, ал. 1, 6 и 14 и чл. 45, ал. 5 от Наредба
№ 11 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Болярово, по което
е образувано адм. дело № 209/2019 г. по описа
на Административния съд – Ямбол.
4366
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Районният съд – Димитровград, гражданска
колегия, призовава Ингрид Йохане Хайен с
последен адрес Германия, гр. Фридебург, община Реенсхолт, сега с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 743/2019 г., заведено от
Антон Маринов Маринов, да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
4367
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гражданско
дело № 2535/2018 г. по предявен от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез
председателя є Пламен Георгиев Димитров, с
което са предявени искове, както следва:
Против Пламен Тодоров Добрев с постоянен
и настоящ адрес: Варна, ул. Д-р Басанович, бл.
10, ет. 14, на основание чл. 74 от ЗОПДНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 217 744,53 лв., от които:
От Пламен Тодоров Добрев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 2550 лв., представляваща
равностойността на 51 дружествени дяла от
капитала на „Авто-Мото Мания“ – ООД, ЕИК
103764883;
– поземлен имот с идентификатор № 10135.
2515.3544, с п лощ 764 к в. м по док у мен т и
765 кв. м по скица, с номер по предходен план
3544, нам и ра щ се във Варна, ра йон „Приморски“, СО „А лен мак“, при граници: ПИ
№ 10135.2515.3795, 10135.2515.3543, 10135.2515.3714,
10135.2515.9532, 10135.2515.3796; със Заповед № 72
от 7.03.2017 г. на кмета на община Варна (акт
№ 53, том XII, дело № 2382/2017 г. на СВ – Варна) описаният имот е урегулиран в поземлен
имот с идентификатор № 10135.2515.3952, придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 146, том III, pег. № 5828,
дело № 425 от 16.09.2015 г. (акт № 118, том LVII,
дело № 12118/2015 г. на СВ – Варна) с пазарна
стойност към настоящия момент – 65 000 лв.;
– 1/6 ид. ч. от следните недвижими имоти,
намиращи се във Варна, община Варна, област
Варна, район „Младост“, ул. Прилеп № 173, местността Пчелина: поземлен имот с идентификатор
№ 10135.3506.755, с площ по скица 654 кв. м, а по
документ за собственост – 675 кв. м, стар идентификатор № 10135.3521.1, с номер по предходен
план 755, при граници: имоти с № 10135.3506.671,
10135.3506.673, 10135.2551.389, 10135.3506.646, ведно с построените в него: еднофамилна жилищна
сграда с идентификатор № 10135.3506.755.1, с
площ 30 кв. м и еднофамилна жилищна сграда
с идентификатор № 10135.3506.755.2, с площ
50 кв. м, придобити с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 14, том I, pег.
№ 1161, дело № 10 от 1.02.2016 г. (акт № 134,
том IV, дело № 798/2016 г. на СВ – Варна), с
пазарна стойност на 1/6 ид. ч. от имота към
настоящия момент – 16 700 лв.;
– ремарке за лек автомобил „Елеби ЛБН 1250“
с pег. № В 1201 ЕН, дата на първа регистрация – 22.11.2005 г., рама № ZEBLBN1255AA33305,
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двигател без номер, придобито с договор от
13.12.2016 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
– лек автомобил „Смарт Форту Купе МХД“
с pег. № В 0956 ВС, дата на първа регистрация 21.01.2015 г., рама № WME4513321K840896,
двигател № 3B21GQ3925, придобит с договор от
15.07.2015 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
– лек автомобил „Ланд Ровер Рендж Ровер
Ивоук“ с pег. № В 7466 ВК, дата на първа регистрация 8.05.2015 г., рама № SALVA2BE6GH080996,
двигател № 22DT10DZ884028308, придобит на
5.10.2016 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 20 000 лв.;
– лек автомобил „Мерцедес А 200 ЦДИ“ с
pег. № В 5442 ВН, дата на първа регистрация
31.05.2013 г., рама № WDD1760011J120268, двигател № 65299901667435, придобит с договор от
21.03.2017 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
– сумата в размер 3,50 евро, равняващи се на
6,85 лв., представляваща постъпила сума чрез
трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520
1256 07 по разплащателна сметка в евро № BG31
UNCR 7000 1520 1256 03, открита на 17.06.2011 г.
и закрита на 15.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен Тодоров Добрев.
– сумата в размер 4329,75 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски
по основна модулна сметка в левове № BG20
UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Тодоров Добрев;
– сумата в размер 40 053,04 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по основна модулна сметка в
левове № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита
на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Пламен Тодоров Добрев;
– сумата в размер 25 968,30 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили
суми от третите лица Пламен Бонев Георгиев,
Йонко Иванов Йонков и Стоян Зъбчев по основна модулна сметка в левове № BG20 UNCR
7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Тодоров Добрев;
– сумата в размер 108,18 лв., представляваща
преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, от сметка
№ BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 и от сметка
№ BG92 UNCR 7000 1520 8026 32 по основна
модулна сметка в левове № BG20 UNCR 7000
1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен Тодоров
Добрев;
– сумата в размер 14 097,77 евро, равняващи
се на 27 572,84 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR
7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит
на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Пламен Тодоров Добрев;
– су мата в размер 7,66 евро, равн яващ и
се на 15 лв., представляваща постъпила сума
чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000
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1520 1256 07 по многофакторен спестовен влог
в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Тодоров Добрев;
– сумата в размер 296,16 лв., представляваща
преобразуваните суми чрез трансфер от сметка
№ BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка
№ BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, послужили
за погасяване на задължения по погасителна
сметка в левове № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39,
открита на 27.01.2015 г. и закрита на 22.03.2017 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Тодоров Добрев;
– сумата в размер 878,77 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по погасителна сметка в левове
№ BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на
6.12.2012 г. и закрита на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен Тодоров
Добрев;
– сумата в размер 4948,22 лв., представляваща
постъпили суми чрез трансфер от сметка № BG20
UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23
UNCR 7000 4521 4811 23 по погасителна сметка
в левове № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 6.12.2012 г. и закрита на 22.03.2017 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Тодоров Добрев;
– сумата в размер 970 лв., представляваща
извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в левове № 24151290, открита на
18.01.2017 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Пламен Тодоров Добрев;
– сумата в размер 66 840,92 лв., представляваща извършени погасителни вноски след
19.11.2008 г. по банкова сметка в левове № BG94
UBBS 8002 1047 9913 19, открита на 28.12.2004 г.
и закрита на 3.09.2015 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Пламен Тодоров Добрев;
– сумата в размер 29 592,87 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредитна
сметка в левове № BG05 BUIN 9561 1000 3021 52,
открита на 24.10.2011 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Пламен Тодоров Добрев;
– сумата в размер 63,66 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG83 PRCB 9230 1032 2982 17, открита на 9.02.2012 г. и закрита на 25.09.2012 г. в
„ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Пламен Тодоров Добрев;
– сумата в размер 95 333,33 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски
в „Авто-Мото Мания“ – ООД, ЕИК 103764883.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 109 037,54 лв., представляваща преобразуваната по сметката сума от
продажба на недвижим имот, послужила за погасяване на кредит по основна модулна сметка в
левове № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита
на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Пламен Тодоров Добрев.
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На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 114 030,61 лв., представляваща непреобразуваната част от действителната
продажна цена към датата на отчуждаване на
недвижим имот, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 36,
том II, pег. № 2065, дело № 90 от 21.06.2011 г.
(акт № 6, том XXXVIII, дело № 7996/2011 г.
на СВ – Варна) и отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 29,
том I, pег. № 873, дело № 27 от 19.06.2015 г.
(акт № 104, том XXXVI, дело № 7564/2015 г.
на СВ – Варна);
– сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с
pег. № В 7049 ВА, дата на първа регистрация
8.10.2003 г., рама № WDC1631131A464767, двигател № 61296330260931, придобит с договор от
4.02.2015 г. и отчужден с договор от 10.02.2015 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет „Джилера Нексус“ с pег. № В 3600
К, дата на първа регистрация 24.10.2007 г., рама
№ ZAPM3510000003247, двигател без №, придобит на 16.06.2009 г. и отчужден на 28.06.2011 г.;
– сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Джета“ с
pег. № В 4258 НХ, дата на първа регистрация
14.08.2007 г., рама № W V WZZZ1K Z7M155951,
двигател № ВХЕ410707, придобит с договор от
2.10.2013 г. и отчужден с договор от 13.11.2013 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 7.11.2019 г. от 14 ч.
4294
Варн е нс к и я т ок р ъ же н с ъд , г ра ж да нс ко
отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от
ЗОПДНПИ обявява, че по гр.д. № 482/2019 г.
по описа на Окръжния съд – Варна, гражданско
отделение, шести състав, е постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров, адрес
за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов
№ 17, ет. 1, против Атанас Янакиев Атанасов,
пос т оя нен а д рес: Прова д и я, облас т Варна,
ул. Цанко Церковски № 3, с което ищецът на
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ моли да
бъде постановено решение, по силата на което
да бъде отнето в полза на държавата имущество
на обща стойност 387 472,90 лв., а именно:
Да отнеме в полза на държавата по иск на
КПКОНПИ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника
Атанас Янакиев Атанасов следното имущество:
сума в размер 351 225,52 лв., представляваща
незаконно присвоени парични средства по ДП
№ 29/2015 г.;
сума в размер 9147,11 лв., представляваща
внесени средства по банкова сметка с IBAN BG
26 ТТВВ 9400 1526 3898 81 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в банка „СЖ Експресбанк“ – АД;
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сума в размер 6508,33 лв., представляваща
внесени средства по банкова сметка с IBAN BG
26 ТТВВ 9400 1526 3898 81 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в банка „СЖ Експресбанк“ – АД;
сума в размер 113,64 лв., представляваща
внесени средства по банкова сметка № 14741762/
IBAN BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас
Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
су ма в размер 44,86 лв., представл яваща
внесени средства по банкова сметка № 14741762/
IBAN BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас
Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 29,19 лв., представляваща внесени средства по банкова сметка № 14741762/
IBAN BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас
Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 527,73 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG 26 ТТВВ 9400 1526 3898 81 с
титуляр Атанас Янакиев Атанасов в банка „СЖ
Експресбанк“ – АД;
сума в размер 4101,30 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762/IBAN ВG97STSA93000014741762
с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 488,25 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762/IBAN BG97STSA93000014741762
с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 488,25 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762/IBAN BG97STSA93000014741762
с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 2926,50 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762/IBAN BG97STSA93000014741762
с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 390,20 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762/IBAN BG97STSA93000014741762
с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 1951 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка
№ 14741762/IBA N BG97STSA930 0 0 014741762 с
титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 2926,50 лв., представляваща
внесени средства от трети лица по банкова сметка № 14741762/IBAN BG97STSA93000014741762
с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 2024 лв., представляваща внесени средства от трети лица по банкова сметка
№ 14741762/IBA N BG97STSA930 0 0 014741762 с
титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Да отнеме в полза на държавата по иска на
КПКОНПИ на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от
ответника Атанас Янакиев Атанасов следното
имущество:
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сума в размер 3500 лв., представляваща пазарната стойност на отчужден недвижим имот;
сума в размер 255,14 лв., представляваща
погаси т ел на вноск а по ба н ков к ред и т, о т пуснат по банкова сметка № 14741762/IBA N
BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 545,78 лв., представляваща
погаси т ел на вноск а по ба н ков к ред и т, о т пуснат по банкова сметка № 14741762/IBA N
BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
су ма в размер 54,11 лв., представл яваща
погаси т ел на вноск а по ба н ков к ред и т, о т пуснат по банкова сметка № 14741762/IBA N
BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
су ма в размер 54,11 лв., представл яваща
погаси т ел на вноск а по ба н ков к ред и т, о т пуснат по банкова сметка № 14741762/IBA N
BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сума в размер 171,38 лв., представляваща
погаси т ел на вноск а по ба н ков к ред и т, о т пуснат по банкова сметка № 14741762/IBA N
BG97STSA93000014741762 с титуляр Атанас Янакиев Атанасов в „Банка ДСК“ – ЕАД.
Производството по гр.д. № 482/2019 г. е насрочено в съдебно заседание на 13.11.2019 г. от 14 ч.
4370
Силистренският окръжен съд обявява, че на
1.02.2019 г. е образувано гр. д. № 27/2019 г. по
описа на СсОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество искане с
правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
срещу Митхат Мехмед Табаков, постоянен и настоящ адрес: Варна, ул. Никола Петков № 30, и
Нигяр Юмерова Табакова, постоянен и настоящ
адрес: Дулово, ул. Христо Ботев № 118, с правно
основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.)
във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 263 809,08 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Митхат Мехмед
Табаков и Нигяр Юмерова Табакова:
– Самостоятелен обект с предназначение
ж и л и ще, а п ар т а мен т с и ден т ифи к а ц ионен
№ 24030.501.747.8.1, със застроена площ 830 кв. м,
брой нива на обекта: 1, с адрес Дулово, п.к. 7650,
ул. Христо Ботев № 118, ет. 2, община Дулово,
област Силистра, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: няма, под обекта:
24030.501.747.8.3, над обекта – 24030.501.747.8.2.
Пазарна стойност към настоящия момент –
63 000 лв.
– Самостоятелен обект с предназначение
ж и л и ще, а п ар т а мен т с и ден т ифи к а ц ионен
№ 24030.501.747.8.2, със застроена площ 37 кв. м,
бр ой н и ва на о б ек т а: 1, с а д р е с: Д у лово,
ул. Христо Ботев № 118, ет. 3, община Дулово,
област Силистра, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на етажа: няма, под обекта – 24030.501.747.8.1, над обекта – няма.
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Пазарна стойност към настоящия момент –
40 000 лв.
– Самостоятелен обект с предназначение гараж
в сграда с идентификационен № 24030.501.747.8.3,
със застроена площ 83 к в. м, брой нива на
обекта: 1, с адрес: Дулово, ул. Христо Ботев
№ 118, ет. 1, община Дулово, област Силистра,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на етажа няма, под обекта – няма, над обекта – 24030.501.747.8.1.
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Митхат Мехмед
Табаков:
– сума общо в размер 15 060,37 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни
карти по банкова сметка с IBAN BG39 FINV
9150 10BGN 0FL4S с титуляр Митхат Мехмед
Табаков;
– сума общо в размер 7301,62 лв., представляваща погасителни вноски по банкови кредити
по банкова сметка с IBAN BG65 IORT 8089 4400
0719 00 с титуляр Митхат Мехмед Табаков;
– сума общо в размер 3188 лв., представляваща погасителни вноски по банкови кредити
по банкова сметка с IBAN BG06 IORT 8089 1400
0719 00 (клон „Дулово“), открита на 10.06.2010 г.;
на 27.10.2011 г. е прехвърлена в клон Русе с
IBAN BG92 IORT 7379 1460 0719 00, а впоследствие прехвърлена към ФЦ „Силистра“ с IBAN:
BG95 IORT 8047 1460 0719 00 с титуляр Митхат
Мехмед Табаков;
– сума общо в размер 869,01 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти по банкова сметка с IBAN BG76 IORT 8089 1400 0719 01;
на 27.10.2011 г. е прехвърлена в клон Русе с IBAN
BG65 IORT 7379 1460 0719 01 с титуляр Митхат
Мехмед Табаков;
– сума общо в размер 59 007,09 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти
по банкова сметка с IBAN BG63 IORT 8048 1400
7610 01, открита на 14.11.2007 г., закрита на
3.10.2014 г. с титуляр Митхат Мехмед Табаков;
– сума общо в размер 24 984,21 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти
по банкова сметка с IBAN BG90 IORT 8048 1400
7610 00 с титуляр Митхат Мехмед Табаков;
– сума общо в размер 30 398,78 лв., представляваща погасителни вноски по кредитни карти
по банкова сметка с IBAN BG85 СЕСВ 9790
1023 7319 00 с титуляр Митхат Мехмед Табаков.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Митхат
Мехмед Табаков:
– сума в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на огнестрелно оръжие пистолет „Валтер-РРК“,
кал. 7,65, № 153792, придобит от Митхат Табаков
с фактура № 0000025036/12.12.2008 г. за сумата
5790 лв. с ДДС; отчужден на 19.11.2010 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 22.10.2019 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този про-
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цес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск по делото пред Силистренския
окръжен съд.
4271
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, IV състав, на основание чл. 153, ал. 1
от Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ) уведомява, че има образувано гр. д.
№ 100/2019 г. по описа на ЯОС въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
с р ещ у : Ден ис л а в Щер ев Х рис т ов, по с т оянен адрес: област Ямбол, община Болярово,
с. Странджа, секция 020, извън регулацията
№ 4, и настоящ адрес: Бургас, ул. Места № 96,
ет. 7, ап. 22, Биляна Михайлова Христова, постоянен адрес: област Разград, община Лозница,
с. Ловско, секция 010, ул. Назъм Хикмет № 17,
Денислав Дениславов Щерев, постоянен адрес:
област Разград, община Лозница, с. Ловско, секция 010, ул. Назъм Хикмет № 17, и „Странджа
Трейд“ – ЕООД, ЕИК 202974584, със седалище
и адрес на управление – област Ямбол, община
Болярово, с. Странджа, местност Синия кладенец, представлявано от Севие Неждет Мехмед,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 307 054,51 лв.,
както следва:
От Денислав Щерев Христов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 223 054,51 лв.:
– сумата в размер 142 699,20 лв., представляваща стойността на разпространените от
Денислав Щерев Христов наркотични вещества;
– су мата в размер 49 937,50 щатск и долара, равн яваща се на 70 262,06 лв., п редставл яваща пост ъпи ла су ма о т т рет о лице
по разплащателна сметка в щатск и долари
№ BG56 PRC B9 2 3 011 33 0 5551 3 в „Пр ок р ед и т
банк“ – АД, с титуляр Денислав Щерев Христов;
– су мата в размер 210 0 щатск и долара,
ра вн ява ща се на 3045 л в., п редс та вл ява ща
вноска по разплащателна сметка в щатски долари № BG56PRCB92301133055513 в „Прокредит
банк“ – АД, с титуляр Денислав Щерев Христов;
– сумата в размер 7048,25 лв., представляваща обща стойност на погасителните вноски по
кредит, отпуснат с договор № CREX-02057849 от
„БНП „Париба Пърънъл Файнанс СА“.
От Денислав Щерев Христов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 1000 лв., представл яваща равностойност та на отчу ж дените дружествени дялове от капитала на „Странджа
Трейд“ – ЕООД, ЕИК: 202974584
От Денислав Дениславов Щерев на основание
чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и с
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 29 300 лв.:
– лек автомобил марка БМВ, модел Х 5
с рег. № У6983АС, дата на първоначална регистрация – 18.01.2008 г., дата на деклариране
22 .02 .2 016 г., № ра ма W BA F F 010 6 0LY922 0 8,
№ двигател – 306D520886675; пазарна стойност
към настоящия момент – 24 600 лв.;
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– сумата в размер 4700 лв., представляваща
пазарна стойност на отчуждения от Денислав
Дениславов Щерев лек автомобил марка „Нисан“, модел „Терано“, с рег. № У0962АТ, дата на
първоначална регистрация – 23.11.1999 г., № на
рама – VSKT V UR 20U0385049, № на двигател
TD27FPF14631E.
От Денислав Щерев Христов и Биляна Михайлова
Христова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 12 800 лв.:
– поземлен имот с площ 11 364 кв. м, пета
категория, намиращ се в местността Гаца, с. Драгановец, ЕК АТТЕ 23087, община Търговище,
съставляващ имот № 005005, по плана на земеразделяне, при граници със съседи: № 000209 – пътна мрежа; № 005007 – нива; № 002006 – нива;
№ 005011 – нива; № 005004 – нива, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 161, том III, рег. № 5521, дело № 417 от
2013 г. на нотариус с рег. № 317 в Нотариалната
камара, Служба по вписвания – Търговище, под
акт № 71, том XXII, дело № 4239/27.12.2013 г.;
пазарна стойност к ъм настоящи я момент –
5100 лв.;
– дворно м ясто с площ 1250 к в. м, съставл яващо у рег улиран поземлен имот № 38
в квартал 9 по регулярен план на с. Воден,
община Болярово, област Ямбол, одобрен със
Заповед № 868 от 1975 г., на ул. Тополица № 9,
при граници на имота: от две страни улици;
ПИ 37 и ПИ 36, заедно с построената в имота
жилищна сграда със застроена площ по скица
56 кв. м и стопанска постройка със застроена
площ по скица 42 кв. м, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 139, том III, рег. № 2388, дело № 379 от 2016 г.
на нотариус с рег. № 451 в Нотариалната камара,
Служба по вписвания – Елхово, под акт № 83,
том IV, дело № 509/13.04.2016 г.; пазарна стойност
към настоящия момент – 7700 лв.
От Денислав Щерев Христов и Биляна Михайлова Христова на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 3500 лв.:
– су мата в размер 3500 лв., представл яваща пазарна стойност на о т ч у ж дени я лек
автомобил марка „Джип“, модел „Гранд Черок и“, с рег. № У9953АС, дата на първонача лна рег ист рац и я – 28.10.1999 г., № рама –
1J4GWB843XY524085, № двигател – VM73B08J48.
От „Странджа Трейд“ – ЕООД, ЕИК: 202974584,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 24 300 лв.:
– поземлен имот с идентификатор
№ 69674.39.752 по кадастрална карта, одобрена
със Заповед № РД-18-4 от 19.01.2010 г., с площ
1174 кв. м, урбанизирана територия, начин на
трайно ползване – за животновъден комплекс, в
местност Синия кладенец, парцел V в масив 39
по плана на стопански двор „Синия кладенец“
в землището на с. Странджа, община Болярово,
област Ямбол, заедно с построената в него стопанска сграда с идентификатор № 69674.39.752.1, със
застроена площ 131 кв. м, при граници на имота:
69674.39.50; 69674.39.15; 69674.39.46, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 121, том III, рег. № 1761, дело № 219 от
2014 г. на нотариус с рег. № 451 в Нотариалната
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камара, Служба по вписвания – Елхово, под акт
№ 32, том III, дело № 833/20.03.2014 г.;
– сграда с идентификатор № 69674.39.756.1, с
предназначение – селскостопанска сграда на един
етаж, със застроена площ – 649 кв. м, и сграда
с идентификатор № 69674.39.756.2, с предназначение – складова база, склад, на един етаж, със
застроена площ – 199 кв. м, като сградите са с
описание – едно крило от кошара, построени в
поземлен имот с идентификатор № 69674.39.756
по кадастрална карта, целият с площ 9318 кв. м,
урбанизирана територия с предназначение – за
животновъден комплекс, с граници: 69674.501.758;
69674.501.757; 69674.501.754; 69674.501.755, придобита
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 121, том III, рег. № 1761, дело № 219
от 2014 г. на нотариус с рег. № 451 в Нотариалната
камара, Служба по вписвания – Елхово, под акт
№ 32, том III, дело № 833/20.03.2014 г.; пазарна
стойност към настоящия момент – 24 300 лв.
От „Странджа Трейд“ – ЕООД, ЕИК: 202974584,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и с
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 13 100 лв.:
– сумата в размер 8200 лв., представляваща
пазарна стойност на отчуждения товарен автомобил марка „Нисан“, модел „Навара“, с рег.
№ А2784ММ, дата на първоначална регистрация – 29.05.2002 г.;
– сумата в размер 4900 лв., представляваща
пазарна стойност на отчуждения лек автомобил
марка „Нисан“, модел „Терано 2“, с рег. № А2459КТ,
дата на първоначална регистрация – 18.10.1999 г.
Съгласно определение от 23.05.2019 г. по гр. д.
№ 100/2019 г. по описа на Ямболския окръжен
съд съдът определя двумесечен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на иска, като предявят претенциите си
пред Ямболския окръжен съд. Гражданско дело
№ 100/2019 г. по описа на Ямболския окръжен
съд е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 23.10.2019 г. от 10,30 ч.
4279
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 1 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 3476/2018 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Недялко Ангелов Неделчев, с постоянен адрес: София, ул. Витоша № 86,
ет. 5, ап. 14, за отнемане на имущество на обща
стойност 520 092,19 лв., описано, както следва:
– колесар за мотор марка „Дея – Ивайло
Енчев“, модел P1G41 с рег. № С 7530 ЕР, рама
№ ХВ9Р1G41X91131004, придобит с договор за
покупко-продажба от 26.02.2009 г., с пазарна стойност към деня на предявяване на иска 1000 лв.;
– сумата 1534,08 лв., представляваща равностойността на направени погасителни вноски през
2008 г. по усвоен кредит по разплащателна сметка
№ BG32 BPBI 79341035335901 в левове, открита в
„Юробанк България“, с титуляр ответника;
– сумата 18 615,63 лв., представляваща равностойността на направени погасителни вноски по
усвоен кредит по разплащателна сметка в евро
№ BG03 RZBB 915514693173 15, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр ответника;
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– сумата 113 420 лв., внесена от ответника като
титуляр по разплащателна сметка № BG32 FINV
9150 10GB N088 VZ в левове, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата 18 020,10 лв., внесена от титуляря
по сметка № BG34 FINV91501000013254 в левове,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр ответника;
– сумата 5450 лв., внесена от титуляря по
сметка № BG41 FINV 915010BGNO7D0 в левове,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр ответника;
– сумата 301 792,36 лв., изтеглена на каса от
ответника от разплащателна сметка № BG33 FINV
915010EUROLG8T в евро, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр „Български
недвижими имоти“ – ООД;
– сумата 55 260,02 лв., изтеглена на каса от
ответника от разплащателна сметка № BG18
FINV 91501000201431 в евро, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр „Български
недвижими имоти“ – ООД;
– сумата 2500 лв., получена от продажба на
25 дружествени дяла от капитала на „Пропърти
мениджмънт“ – ЕООД;
– сумата 2500 лв., получена от продажба на
25 дружествени дяла от капитала на „Български
недвижими имоти“ – ООД.
Съгласно определение от 7.05.2019 г. по гр. дело
№ 3476/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 1 състав,
съдът определя тридесетдневен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите си
пред СГС.
Гражданско дело № 3476/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 1 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 1.10.2019 г. от
13,30 ч.
4316
Окръжният съд – Монтана, насрочва за разглеждане молбата с правно основание чл. 679,
ал. 1 от ТЗ на кредитора по т.д.н. № 141/2016 г.
на МОС „Агенция за събиране на вземанията“ – ЕАД, ЕИК 203670940, за отмяна на взетите решения на събранието на кредиторите на
„Габеровс“ – ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК
104559625, проведено на 22.04.2019 г., в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 91/2019 г. на
27.06.2019 г. от 11 ч.
4358
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите
партии при Софийския градски съд по ф.д. № 5
от 2019 г. политическа партия с наименование
„БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Апостол
Карамитев № 4, ет. 4. Уставът на политическата
партия е приет на учредително събрание от
28.10.2018 г. и представлява неразделна част
от настоящото решение. Ръководни органи на
партията са: национални: Конгрес, Национален
изпълнителен съвет, председател, Контролен
съвет; териториа лни: общинск и и областни
организации, които се организират съответно
на административно-териториалното деление на
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страната. Висши териториални органи: Общинско събрание и Областно събрание. Изпълнителен съвет в състав от 11 членове: Валентина
Йорданова Пръвчева – заместник-председател за
срок от една година, Валентина Георгиева Параскевова, Веско Гатев Атанасов, Георги Петков
Манолов – председател за срок от една година,
Даниела Алексиева Цекова, Илиян Веселинов
Георгиев, Искрен Андреев Коцев, Йордан Николов Първанов, Лиляна Димитрова Германова,
Наталия Расимова Салимова – заместник-председател за срок от една година, Райчо Василев
Марков. Контролен съвет в състав от 5 членове:
Божидар Цветанов Павлов, Ивалин Николаев
Джанабетски, Йолина Георгиева Пенева, Любомир Стоянов Николов – председател, Пейчо
Иванов Михалев. Партията се представлява от
председателя Георги Петков Манолов.
4393
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 7496/2000 г. на политическа партия „Отечествена партия“, както следва: Вписва състав на
Националния съвет, както следва: Валери Костадинов Конакчийски, Валентин Величков Савчев,
Илия Замфиров Илиев, Росен Петров Митрев,
Петър Александров Петров, Ячо Борисов Ячев,
Иван Гинов Статиров, Бойко Димитров Бонев,
Михаил Динчев Неделев. Вписва състав на Изпълнителното бюро, както следва: Ячо Борисов
Ячев, Яни Андреев Михайлов, Сашка Никодимова
Александрова-Петрова, Здравко Захариев Георгиев, Людмил Мартинов Гутинов. Вписва състав
на Контролната комисия, както следва: Стоян
Стаменов Стоянов, Михаил Колев Петров, Цонка
Иванова Кръстева. Вписва като председател на
ПП „Отечествена партия“ Валери Костадинов
Конакчийски. Вписва като заместник-председател
на ПП „Отечествена партия“ Ячо Борисов Ячев.
4414

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клуб на железничаря“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 11.07.2019 г. в 16 ч. в офиса на Клуба на
железничаря на Централна гара – София, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на клуба за 2018 г.; 2. доклад за извършената
финансова ревизия; 3. приемане на нови членове
на клуба; 4. разни.
4390
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 22.07.2019 г. в
10 ч. в София на адреса на управление на сдружението: бул. Скобелев № 35, ет. 4, ап. 19, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2018 г.,
приемане на финансовия отчет и приложенията
към него за 2018 г., освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за
отчетния период; 2. промени в броя и състава
на управителния съвет; 3. промяна на адреса
на управление на сдружението; 4. промени в
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устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден, на същото място и
при същия дневен ред в 11 ч.
4392
1. – Управителният съвет на СНЦ „Тенис
к л уб“ – Разград, на основание чл. 26, а л. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 5.08.2019 г. в 9 ч. на адрес: Разград, Северна
зона, Спортна база – игрище за тенис на корт,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за промяна в устава на сдружението; 2. приемане на решение за пререгистрация на СНЦ
„Тенис клуб“ – Разград, в търговския регистър
и регистъра на ЮЛНЦ.
4372
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ски-клуб Паничище 2009“ –
гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 19.07.2019 г. в
16 ч. на адрес: гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. Чавдар № 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. промени в членския състав
на ръководните органи на сдружението, избор
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на нов състав на управителен съвет, контролен
съвет и председател – освобождаване и избор на
нови членове; 3. приемане на промени в устава
на сдружението; 4. приемане на решения за
бъдещата работа на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
4388
68. – Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Маказа – 2001“ – с. Кирково,
област Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
2.08.2019 г. в 17 ч. в залата на читалище „Н. Й.
Вапцаров“ – с. Кирково, при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на управителния съвет
на ЛРС „Маказа – 2001“ – с. Кирково; 2. отчет
на контролния съвет; 3. отчет на финансовото
състояние на сдружението; 4. освобождаване на
УС, председателя на УС и контролния съвет и
председателя му; 5. избор на УС и председател
на УС; избор на контролен съвет, председател
на контролния съвет и представител на сдружението в НЛРС; 6. разни.
4280

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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