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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.;
изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г.,
бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109
от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от
2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95
от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 т. 3 се изменя така:
„3. функциониране на конкурентен пазар
на пощенските услуги;“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. хибридна поща;“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Към пощенските услуги по ал. 1, т. 1,
3 и 4 могат да се предоставят и допълнителни
услуги като: препоръка, обявена стойност, наложен платеж, известие за доставяне и други.
(3) Пощенските услуги по ал. 1 и допълнителните услуги по ал. 2 могат да бъдат
вътрешни и международни.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Пощенските услуги са:
1. универсална пощенска услуга;
2. услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
3. неуниверсални пощенски услуги.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „секограми“ се заменя с
„пратки за незрящи и слабовиждащи лица“.
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Пощенските пратки по ал. 1 се доставят: лично на получателите; в пощенските
кутии на получателите, поставени на адреса

на получаване; в пощенските станции; в други звена от пощенската мрежа; в места или
съоръжения, договорени между пощенските
оператори и потребителите.
(4) Условията за доставянето на пощенските
пратки по ал. 1 се определят с общи правила,
изготвени от Комисията за регулиране на
съобщенията.
(5) За извършване на доставката на непрепоръчани пощенски пратки получателите поставят пощенски кутии на подходящи, достъпни
и безопасни места на адреса на получаване.
(6) Правото върх у пощенската пратка
принадлежи на подателя до доставянето є
на получателя.“
§ 5. Член 7 се отменя.
§ 6. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за насоките за устойчиво
развитие на пощенските услуги, на пазара на
пощенските услуги и на пощенската инфраструктура“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Секторната пощенска политика се
актуализира при настъпване на съществени
изменения в законодателството на Европейския съюз в областта на пощенските услуги
и/или в актовете на Всемирния пощенски
съюз, както и при необходимост, възникнала
от промени в обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „за насоките за устойчиво
развитие на пощенските услуги, на пазара на
пощенските услуги и на пощенската инфраструктура“ се заличават.
2. В т. 7 буква „а“ се отменя.
§ 8. В чл. 13а, ал. 1 думите „в национален
ежедневник, както и съобщение“ се заличават.
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии в
случаите по този закон;“
б) в т. 6 думите „и осъществява контрол
по тяхното изпълнение“ се заличават;
в) в т. 7 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават;
г) точка 9 се изменя така:
„9. изисква от пощенските оператори данни
и информация, включително финансова, в съответния обем и срок, свързана с изпълнение
на регулаторните є функции, като гарантира
опазването є, ако тя е търговска тайна на
оператора; в мотивите към искането се посочват причините и целите, за които се иска
информацията;“
д) в т. 11 след думата „услуга“ се добавя
„и за определяне на критерии за наличие на
несправедлива финансова тежест“;
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е) в т. 12 думите „така че да съответстват
по брой и гъстота на нуждите на потребителите“ се заличават;
ж) в т. 15 се създават изречения трето и
четвърто: „Дава задължителни указания за
промени във връзка със системата за разпределение на разходите. Съгласува получените
от системата резултати.“;
з) в т. 16 думите „компенсацията за наличието на несправедлива“ се заменят със „средствата за компенсиране на несправедливата“;
и) в т. 17 след думата „становище“ се добавя
„или задължителни указания“;
к) точки 19 и 20 се отменят;
л) създават се т. 22 и 23:
„22. дава задължителни указания на пощенските оператори за изменение и/или допълнение на общите им условия на договора
с потребителите; задължителните указания
се дават в съответствие с целите по т. 2 и 5;
23. разработва и приема общи правила за
приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията за регулиране на съобщенията е национален регулаторен орган по
смисъла на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април
2018 г. относно услугите за трансгранична
доставка на колетни пратки (OB, L 112/19 от
2 май 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2018/644“.“
§ 10. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 думите „и ефикасността на
обслужване“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
§ 11. В чл. 17, ал. 1, т. 2 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Пощенски оператори са лица, които
извършват една или повече пощенски услуги
и са регистрирани по законодателството на
Република България, друга държава – членка
на Европейския съюз, или държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Пощенските оператори извършват
пощенски услуги въз основа на:
1. издадени индивидуални лицензии;
2. подадено писмено уведомление за извършване на пощенск и услу ги по чл. 38,
т. 1 – 3.“
§ 14. В чл. 20, ал. 1 се създава т. 11:
„11. изискват, обработват и съхраняват в
сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс идентифи-
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кационни данни (три имена и ЕГН или ЛНЧ за
физическите лица, съответно наименование и
ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на упълномощено лице, на:
а) податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;
б) податели на изходящи международни
пощенски пратки – малки пакети и пощенски
колети, извън тези по буква „а“;
в) получатели на суми в брой от наложен
платеж, включително когато са получени чрез
пощенски паричен превод.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „пощенските си мрежи“
се заменят с „точките за достъп“.
2. В ал. 2:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Пощенските оператори включват в общите
условия на договора с потребителите:“;
б) създава се нова т. 2:
„2. изисквания за форма, размери, тегло и
опаковка на пощенските пратки;“
в) досегашната т. 2 става т. 3;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след
думите „пощенските пратки“ запетаята и
думите „пощенски колети“ се заличават;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след
думите „пощенските пратки“ запетаята и
думите „пощенски колети“ се заличават;
е) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 6, 7 и 8;
ж) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „и пощенските колети“ се заличават;
з) досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя
така:
„10. процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери и срок за изплащане
на обезщетения за счетените за основателни
рекламации за забавени, изгубени, изцяло
или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети и върнати
пощенски колети, когато липсват мотиви за
недоставянето им, и невръщане на сумата на
наложения платеж на подателя;“
и) досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 след думата „Договорът“ се добавя „по ал. 1“.
5. В ал. 5 думите „Пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, пощенските оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга, и пощенските
оператори, извършващи пощенски парични
преводи“ се заменят с „Пощенските оператори“, думата „одобряване“ се заменя със
„съгласуване“ и се създава изречение второ:
„Комисията за защита на потребителите се
произнася в 30-дневен срок от получаването на
общите условия на договора с потребителите.“
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6. В ал. 6 думата „одобряване“ се заменя
със „съгласуване в срок, не по-кратък от 30
дни преди започване на предоставянето на
услугата“.
7. В ал. 7 думата „одобряване“ се заменя
със „съгласуване“.
8. В ал. 8 думите „пощенски служби“ се
заменят със „стационарни пощенски станции“.
9. В ал. 9 думата „одобрените“ се заменя
със „съгласуваните“.
§ 16. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Пощенските оператори могат да
сключват договори с други лица за изпълнение
на отделни дейности от пощенската услуга.
Пощенският оператор и в тези случаи носи
отговорност за изпълнение на задълженията
по този закон и общите му условия на договора с потребителите.“
§ 17. В чл. 23 ал. 6 се изменя така:
„(6) В случай че страните по ал. 1 не постигнат съгласие за сключване на договор за
достъп, всяка от тях може не по-рано от два
месеца и не по-късно от три месеца от датата
на предложението за сключване на договора да
отправи искане пред Комисията за регулиране
на съобщенията за даване на задължителни
указания. Комисията за регулиране на съобщенията в двумесечен срок от постъпване
на искането с мотивирано решение може да
даде задължителни указания на страните.“
§ 18. В чл. 25 ал. 1 се отменя.
§ 19. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска
услуга е длъжен:
1. да изпълнява актовете на Всемирния
пощенски съюз, които са ратифицирани от
Република България, обнародвани са и са
влезли в сила;
2. при извършването на пощенски услуги
да използва формулярите на Всемирния пощенски съюз.“
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Размерът на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната
пощенска услуга се определя от Комисията
за регулиране на съобщенията въз основа на
нетните разходи, изчислени при спазване на
методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването
на универсалната пощенска услуга се предоставят на пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга съгласно чл. 2, параграф 1, буква „а“
от Решение на Комисията от 20 декември
2011 г. относно прилагането на член 106,
параграф 2 от Договора за функционирането
на Европейския съюз за държавната помощ
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под формата на компенсация за обществена
услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги
от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от
11 януари 2012 г.).“
3. Създават се ал. 6 – 10:
„(6) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на
универсалната пощенска услуга се предоставят
авансово за текущата година от държавния
бюджет на Република България на пощенския
оператор със задължение на извършване на
универсалната пощенска услуга.
(7) Размерът на авансово предоставените
средства е равен на определения размер на
компенсацията по ал. 4 през предходната
г од и на. М и н ис т ър ът на т ра нспор та, и нформационните технологии и съобщенията
предвижда необходимите авансови средства
по ал. 6 в тригодишните бюджетни прогнози
и в проектите на бюджет на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(8) В случай че авансово предоставените
средства по ал. 6 за съответната година превишават определения размер на компенсацията
по ал. 4 за същата година с не повече от 10
на сто, пълният размер на превишението се
приспада от размера на компенсацията за
следващата година.
(9) В случай че авансово предоставените
средства по ал. 6 за съответната година превишават определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година с повече от
10 на сто, пълният размер на превишението
се възстановява от пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на държавния бюджет
в едномесечен срок от установяването на
превишението.
(10) В случай че авансово предоставените
средства по ал. 6 за съответната година са
по-малко от определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година, размерът
на разликата се включва към разчетените
авансови средства за следващата година в
проекта на закон за държавния бюджет на
Република България.“
§ 21. Член 29а се изменя така:
„Чл. 29а. (1) Пощенският оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга представя пред Комисията
за регулиране на съобщенията заявление за
компенсиране на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за
предходната година заедно с необходимите
доказателства до 31 май на текущата година.
(2) Заявлението по ал. 1 се изготвя в съответствие с указанията на Комисията за регулиране на съобщенията, дадени в процеса на
разглеждане на уведомлението за намерението
на пощенския оператор да кандидатства за
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компенсиране на нетните разходи, изготвено
съгласно методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11, и
съдържа размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга,
изчислени при спазване на методиката по
чл. 15, ал. 1, т. 11.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията
в случай че констатира, че заявлението по ал. 1
не е изготвено в съответствие с изискванията
на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11 и/или не
са отразени указанията, дадени в процеса на
разглеждане на уведомлението за намерението
на пощенския оператор да кандидатства за
компенсиране на нетните разходи, в срок 14
дни от датата на подаването на заявлението
го връща на оператора с указания за преработването му. Пощенският оператор представя
преработено заявление пред Комисията за
регулиране на съобщенията в срок 14 дни от
получаването на тези указания.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията възлага одит на документите, свързани с
изчисляването на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, чрез
определен от нея регистриран одитор съгласно
Закона за независимия финансов одит. Резултатите от изчисляване на нетните разходи от
извършване на универсалната пощенска услуга
и оценката на одитора са обществено достъпни
на страницата на Комисията за регулиране
на съобщенията в интернет.
(5) В срок до три месеца от подаването на
заявлението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на мотивиран
доклад на одитора се произнася с решение
относно:
1. размера на нетните разходи от извършване
на универсалната пощенска услуга;
2. наличието на несправедлива финансова
тежест от извършване на универсалната пощенска услуга и нейния размер.
(6) В срока по ал. 5 Комисията за регулиране
на съобщенията може да поиска от заявителя
да представи в 7-дневен срок допълнително
информация и доказателства.
(7) Комисията за регулиране на съобщенията представя решението по ал. 5 и материалите към него на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в хода на
бюджетната процедура представя решението
по ал. 5 и материалите към него на министъра
на финансите с предложение за включване
на размера на средствата за компенсиране на
несправедливата финансова тежест в проекта
на закон за държавния бюджет на Република
България за следващата година.“
§ 22. В чл. 29б се създава ал. 6:
„(6) Въз основа на резултатите от проверката по ал. 5 Комисията за регулиране
на съобщенията в срока по чл. 29а, ал. 5 се
произнася с решение, с което:
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1. дава задължителни указания за промени
във връзка с прилагането на системата за
следващия период, и/или
2. съгласува получените от системата резултати;
3. отказва да съгласува получените резултати.“
§ 23. Член 31а се отменя.
§ 24. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Броят и разположението (гъстотата)
на точките за достъп до пощенската мрежа
на пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга
отчитат нуждите на потребителите и отговарят
на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12.“
2. В ал. 4 думите „и разположението“ се
заличават, а думите „пощенски служби“ се
заменят със „стационарни пощенски станции“.
3. В ал. 6 думите „и разположението“ се
заличават, а думите „пощенски служби“ се
заменят със „стационарни пощенски станции“.
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „д“ думата „секограми“ се заменя с „пратки за незрящи и
слабовиждащи лица“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Универсалната пощенска услуга се
извършва само в пакет от всички услуги по
ал. 1.“
§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и ал. 2“ се поставя
запетая, добавя се „както и пратките, към
които се предоставят допълнителните услуги
„препоръка“ и „обявена стойност“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 думите „и пощенските оператори,
извършващи услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга, са длъжни“ се
заменят с „е длъжен“ и думата „уведомяват“
се заменя с „уведомява“.
§ 27. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Пощенските пратки по чл. 34 се
доставят на потребителите на местата или
съоръженията съгласно чл. 6, ал. 3.“
§ 28. В глава четвърта се създава раздел
Iа с чл. 36б:
„Раздел Iа
Пощенски услуги, включени в обхвата на
универсалната пощенска услуга
Чл. 36б. (1) Пощенски услуги, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга,
са услуги по приемане, пренасяне и доставяне
на отделни видове пощенски пратки и услуги
по чл. 34, ал. 1.
(2) За предоставянето на услугите по ал. 1
не се прилагат чл. 32 и 33 и правилата по
чл. 66.“
§ 29. Член 37 се отменя.
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§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „приемане, пренасяне и
доставяне на“ се заличават.
2. В т. 2 думите „услугите по чл. 3, т. 2“
се заменят с „хибридна поща“.
§ 31. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1, 5, 7 и 9 се отменят.
2. В ал. 3 думите „в 2 екземпляра“ се
заличават.
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
„(4) При подаването на заявление лицата
по ал. 1 заплащат такса за разглеждането му
в размер, определен с тарифата по чл. 63.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
информация за наличие или липса на публични
задължения за съответното лице.“
§ 32. В чл. 44, ал. 1 след думата „лицензии“
се добавя „по чл. 39, т. 2 и/или 3“.
§ 33. В чл. 47, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „документи“ се добавя „или информацията, получена
по служебен път“.
2. В т. 1 след думата „страната“ се добавя
„съгласно становище на Държавна агенция
„Национална сигурност“ и/или Министерството на отбраната“.
3. В т. 4 буква „г“ се изменя така:
„г) има публични задължения с изключение на задължения по невлезли в сила актове, разсрочени, отсрочени или обезпечени
задължения.“
§ 34. Член 47а се отменя.
§ 35. В чл. 48а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 7:
а) създава се ново изречение второ: „Комисията за регулиране на съобщенията изисква
по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс информация за
наличие или липса на публични задължения
за съответното лице.“;
б) досегашното изречение второ става
изречение трето и в него думите „в два екземпляра“ се заличават.
§ 36. В чл. 50, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. наименование на лицензираното лице и
единен идентификационен код съгласно Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за лицензирано лице, установено в държава – членка
на Европейския съюз, или държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – наименование на
лицензираното лице, регистрационните и
адресните данни и идентификационен номер.“
§ 37. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 1 след числото „39“ се поставя запетая и се добавя „т. 2 и/или 3“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. изпълнение на условията за доставяне
на пощенските пратки по чл. 6, ал. 4;“.
3. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
4. Създава се нова т. 11:
„11. представяне на цените на пощенските
услуги за сведение на лицензиращия;“.
5. Досегашните т. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
и 17 стават съответно т. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 и 19.
§ 38. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „услуга“
се добавя „освен изискванията по чл. 53“.
2. В т. 2 думите „и на пощенските колети
по чл. 36“ се заменят с „по чл. 6, ал. 4“.
3. В т. 3 думите „и ефикасността на обслужване“ се заличават.
4. Точка 5 се отменя.
5. Точка 7 се отменя.
6. В т. 8 думите „ред за доказване размера на несправедливата финансова тежест от
извършването на универсалната пощенска
услуга“ се заличават.
7. Създава се нова т. 9:
„9. ред за доказване размера на нетните
разходи от извършване на универсалната
пощенска услуга;“.
§ 39. В чл. 55, ал. 1 се създава т. 5:
„5. при промяна в данните по чл. 43, ал. 1,
т. 1.“
§ 40. В чл. 57, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 53, т. 2“ се заменят
с „чл. 53, т. 3“.
2. Създава се т. 3:
„3. при уведомяване по реда на чл. 182,
ал. 2, т. 2 и чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 41. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 думите „в два екземпляра“ се
заличават.
3. В ал. 8 изречение второ се заличава.
4. Създава се нова ал. 11:
„(11) Комисията за регулиране на съобщенията може да заличи пощенски оператор от
регистъра по ал. 5 в следните случаи:
1. при смърт на пощенския оператор – едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой
от наследниците не е заявил, че ще продължи
да изпълнява неговата дейност;
2. при прекратяване на пощенския оператор – юридическо лице;
3. при подадено от пощенския оператор
писмено искане до Комисията за регулиране
на съобщенията;
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4. ако с влязло в сила съдебно решение на
пощенския оператор е забранено да осъществява дейността, за която е вписан в регистъра
по ал. 5;
5. ако търговецът бъде заличен от търговския регистър;
6. ако за предходните три календарни години пощенският оператор не е предоставял на
комисията информацията по чл. 15, ал. 1, т. 9;
7. ако е налице някое от обстоятелствата
по т. 1 – 6 по отношение на чуждестранно
лице, което има право да осъществява дейност по предоставяне на пощенски услуги на
територията на Република България;
8. в други случаи, предвидени в закона.“
§ 42. В чл. 62, ал. 2, т. 3 думите „чл. 47а,
ал. 2“ и запетаята след тях се заличават.
§ 43. В чл. 65 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след думите „универсалната
пощенска услуга“ се добавя „в определен от
нея срок“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) В случай че пощенският оператор със
задължение за извършване на универсална
пощенска услуга не внесе преработени цени
в срока по ал. 5 или преработените цени не
отговарят на изискванията на наредбата по
чл. 66, ал. 1 и на методиката по чл. 15, ал. 1,
т. 13, Комисията за регулиране на съобщенията
отказва тяхното съгласуване.“
§ 44. В чл. 66, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. ориентиране на цените според разходите;“.
2. Точка 5 се отменя.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. осигуряване на разумна печалба при
спазване на изискванията по чл. 5 от Решението на Комисията от 20 декември 2011 г.
относно прилагането на член 106, параграф
2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга,
предоставена на определени предприятия,
натоварени с извършването на услуги от
общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11
януари 2012 г.);“.
4. Точки 7 и 8 се отменят.
§ 45. В чл. 75, ал. 1 думите „пощенските
служби“ се заменят със „стационарните пощенски станции“.
§ 46. В чл. 77 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „клейма“ се добавя
„и/или друга форма, съдържаща информация
относно датата“ и се поставя запетая.
2. В ал. 4 след числото „3“ се поставя
запетая и се добавя „освен отпечатъците по
ал. 2“, а след думата „клейма“ се добавя „и/
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или друга форма, съдържаща информация
относно датата“ и се поставя запетая.
§ 47. В чл. 80, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Освобождават се от заплащане услугите по приемане,
сортиране, пренасяне и доставяне на следните
видове пощенски пратки от универсалната
пощенска услуга:“.
2. В т. 2 думите „секограми до 7 кг – релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия (с изключение на въздушните
допълнителни цени)“ се заменят с „пратки
за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг, с
изключение на допълнителното заплащане за
пренасянето им по въздушен път“.
§ 48. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „с добавена стойност над универсалната пощенска услуга“ се
заличават.
2. В ал. 5 думите „пощенски служби“ се
заменят със „стационарни пощенски станции“.
§ 49. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. когато поради непълен или погрешен
адрес:
а) пощенската пратка не е доставена на
получателя или е доставена на друго лице;
б) пощенският паричен превод не е изплатен
на получателя или е изплатен на друго лице;“.
2. В т. 7 думите „с добавена стойност над
универсалната пощенска услуга“ се заличават.
§ 50. В чл. 93, а л. 1 д у мите „за държа
пратката и след съгласуване“ се заменят със
„съвместно“ и след думата „проверка“ се добавя „задържа пратката и“.
§ 51. В чл. 99 се създават ал. 3 и 4:
„(3) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице и едноличен търговец, се
налага имуществена санкция от 15 000 до
25 000 лв.
(4) За нару шение по а л. 2, извършено
от юридическо лице и едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1500 до
15 000 лв.“
§ 52. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) На пощенски оператор, който
наруши условията на издадената му индивидуална лицензия, се налага имуществена
санкция от 1000 до 10 000 лв.
(2) На пощенски оператор, който извършва
неуниверсални пощенски услуги по чл. 38,
т. 1 – 3 и наруши изискванията по чл. 60,
се налага имуществена санкция от 1000 до
5000 лв.“
§ 53. В чл. 100б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Пощенски оператор“ се
заменят с „На пощенски оператор“ и думите
„наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
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2. В ал. 2 думите „Пощенски оператор“ се
заменят с „На пощенски оператор“ и думите
„наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
3. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 1 и 2“.
§ 54. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
§ 55. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
§ 56. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „Пощенски оператор“ се
заменят с „На пощенски оператор“ и думите
„наказва с глоба“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
§ 57. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
§ 58. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация, свързана
с прилагането на този закон и с прилагането
на подзаконовите нормативни актове, издадени
въз основа на него, или предостави невярна,
непълна или неточна информация или не
предостави информация в срока, който може
да бъде определен в искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За
нарушение по изречение първо, извършено от
юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 150 до 1500 лв.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) На пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга, който не представи на Комисията за
регулиране на съобщенията документи или
не предостави информация, или предостави
невярна или не в определения срок по чл. 29а,
ал. 3 информация, необходима за определяне
размера на нетните разходи и наличието на
несправедлива финансова тежест от задължението за извършване на универсалната
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пощенска услуга, се налага имуществена
санкция от 1000 до 10 000 лв.“
§ 59. В чл. 105а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Пощенски оператор“ се
заменят с „На пощенски оператор“ и думите
„наказва с глоба в размер“ се заменят с „налага имуществена санкция“.
2. В ал. 2 думите „Пощенският оператор“
се заменят с „На пощенския оператор“, думите
„ал. 5 и 8“ се заменят с „ал. 8“ и думите „наказва с глоба в размер“ се заменят с „налага
имуществена санкция“.
§ 60. В чл. 105б думите „Пощенският оператор“ се заменят с „На пощенския оператор“ и
думите „наказва с глоба“ се заменят с „налага
имуществена санкция“.
§ 61. В чл. 105в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушение по ал. 1, извършено от
юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.“
§ 62. Създава се чл. 105г:
„Чл. 105г. (1) На пощенски оператор, който
не предостави информация по чл. 4, параграф
1 от Регламент (ЕС) 2018/644 или предостави
невярна, непълна или неточна информация, се
налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
(2) За нарушение на чл. 4, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2018/644 на пощенски оператор се налага имуществена санкция от 200
до 1000 лв.
(3) На пощенски оператор, който не предостави информация по чл. 4, параграф 3
от Регламент (ЕС) 2018/644 или предостави
невярна, непълна, неточна или не в срок информация, се налага имуществена санкция
от 500 до 2500 лв.
(4) На пощенски оператор, който не изпълни наложените от Комисията за регулиране
на съобщенията допълнителни изисквания за
информация по чл. 4, параграф 5 от Регламент
(ЕС) 2018/644 или я предостави извън срока,
определен с искането, се налага имуществена
санкция от 500 до 2500 лв.
(5) На пощенск и оператор, който при
поискване от Комисията за регулиране на
съобщенията не предостави информация по
чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/644
или предостави невярна, непълна, неточна
или не в срока, определен с искането, информация, се налага имуществена санкция
от 500 до 2500 лв.
(6) На пощенски оператор, който наруши
чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/644,
се налага имуществена санкция от 200 до
1000 лв.
(7) На пощенск и оператор, който при
поискване от Комисията за регулиране на
съобщенията не предостави относими допъл-
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нителни данни, необходими за извършване на
оценка на трансграничните тарифи по чл. 6,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/644, или
предостави невярна, непълна, неточна или не
в срока по чл. 6, параграф 6 от Регламент (ЕС)
2018/644 информация, се налага имуществена
санкция от 500 до 2500 лв.“
§ 63. Член 106 се отменя.
§ 64. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. „Пощенски паричен превод“ е пощенска услуга, при която в точка за достъп до
мрежата на пощенски оператор, лицензиран
по чл. 39, т. 3, подателят подава парична сума
в брой и нарежда по електронен път или
писмено на хартиен носител пълната сума
да бъде изплатена в брой на получателя без
никаква удръжка.“
2. В т. 10 думата „пощенска“ се заменя с
„допълнителна“.
3. В т. 11 думата „пощенска“ се заменя с
„допълнителна“.
4. В т. 12 думата „пощенска“ се заменя с
„допълнителна“.
5. В т. 18 текстът преди буква „а“ се изменя
така: „Куриерска услуга“ е пощенска услуга
с добавена стойност над услугите по чл. 4,
т. 1 и 2, която гарантира по-голяма бързина и
надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както
и предоставянето на всички или на някои от
следните допълнителни услуги:“.
6. Точка 20 се отменя.
7. В т. 28 думата „пощенския“ се заменя с „пощенски“ и думите „всички услуги,
включени в универсалната пощенска услуга,
неуниверсалните пощенски услуги“ се заменят
с „пощенски услуги“.
8. В т. 29 след думата „лица“ се добавя
„на пощенски оператор“ и думите „всички
пощенски услуги, включени в универсалната
пощенска услуга в няколко населени места по
уточнен маршрут и график“ се заменят с „пощенски услуги по уточнен маршрут и график
в няколко населени места без стационарни
пощенски станции“.
9. В т. 30 думите „организирано в самостоятелно помещение работно място в населено
място без стационарна пощенска станция“ се
заменят с „елемент на пощенските мрежи,
организиран в самостоятелно помещение“, а
думите „длъжностно лице на определен“ и
„определени“ се заличават.
10. В т. 31, изречение второ думата „определен“ се заличава.
11. Точка 32 се отменя.
12. Създават се т. 34 – 37:
„34. „Пратки за незрящи и слабовиждащи
лица“ са пратки, съдържащи кореспонденция
и литература под каквато и да е форма, включително като звукозапис, както и каквото и
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да е оборудване или материали, изработени
или приспособени да подпомагат незрящи
или слабовиждащи лица.
35. „Хибридна поща“ е пощенска услуга
по приемане на съобщения, подадени във
физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез
електронни средства и доставяне на тези
съобщения на получателя като кореспондентски пратки.
36. „Известие за доставяне“ е допълнителна
услуга, посредством която пощенският оператор информира подателя на препоръчана
пощенска пратка, на пощенски колет и/или
на пощенски паричен превод за доставянето
им на получателя или на упълномощено от
него лице.
37. „Несправедлива финансова тежест“ е
тежестта, която е прекомерна за пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга с оглед на
възможностите му да понесе такова затруднение, произтичащо от възложеното му от
закона задължение.“
Допълнителна разпоредба
§ 65. Този закон предви ж да мерк и по
прилагането на Регламент (ЕС) 2018/644 на
Европейския парламент и на Съвета от 18
април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 66. Компенсациите за 2018 и за 2019 г.,
определени по реда на чл. 29, ал. 4, се превеждат разсрочено през следващите 5 бюджетни години, като се планират в закона за
държавния бюджет на Република България
за съответната година по предложение на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
§ 67. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон привежда в съответствие с него
издадените индивидуални лицензии.
§ 68. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му
противоречат.
(2) Подзаконовите нормативни актове по
прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от
влизането му в сила.
§ 69. Параграф 20, т. 3 влиза в сила от
1 януари 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 20 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
4930

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Христо Георгиев Мирянов
с медал „За заслуга“ за заслугите му към
Република България в областта на спорта.
Издаден в София на 26 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Цоло Йотов Вутов с
орден „Стара планина“ първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане
на съвременните индустриални отношения.
Издаден в София на 26 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5272

5269

УКАЗ № 157
УКАЗ № 152

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. Чавдар Станоев Руменин с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за неговите големи заслуги в областта
на науката.
Издаден в София на 26 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5270

УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам акад. Ангел Симеонов Гълъбов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за неговите големи заслуги в областта
на образованието и науката.
Издаден в София на 26 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5271
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На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 22,
ал. 5 от Закона за електронните съобщения
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Илия Петров Христозов за член
на Комисията за регулиране на съобщенията,
считано от 9 юли 2019 г.
Издаден в София на 28 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5273

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието за 2019 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на правосъдието“
с 36 000 лв., по бюджетна програма „Регистри“;
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2. увеличава утвърдените разходи за персонал по бюджетна програма „Администрация“
с 36 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.
за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2019 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2019 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 340 000 лв. за
увеличаване капитала на „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите и по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5239
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 250 965 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските и
частните училища и на ученици от държавните
спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 181 575 лв.,
разпределени съгласно приложение № 1 и
приложение № 2;
2. по бюд жета на Министерството на
младежта и спорта – 69 390 лв., разпределени
съгласно приложение № 3.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2019 г.
(2) Със сумата 18 900 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 97 на Министерския съвет от
2019 г. за приемане на Програма на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по ред

Община

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Бургас
Варна
Свищов
Враца
Троян
Пазарджик
Белене
Плевен
Червен бряг
Пловдив
Разград
Сливен
Столична община
Самоков
Стара Загора

16.
17.

Хасково
Шумен

№ по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Област

Бургас
Bарна
Bелико Tърново
Bраца
Ловеч
Пазарджик
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Pазград
Cливен
София-град
Софийска област
Cтара
Загора
Xасково
Шумен
Общо:

Община

Козлодуй
Дупница
Сапарева баня
Троян
Столична община
Казанлък

Област

Bраца
Kюстендил
Kюстендил
Ловеч
София-град
Cтара Загора

Четвърто тримесечие на 2018 г.
Брой стипендии
Сума
(в лв.)
3
4 860
4
3 510
1
1 620
1
1 620
3
4 860
1
1 620
1
675
1
1 620
1
1 620
3
4 860
3
4 725
1
1 620
15
20 385
1
1 620
1
945
1
1
42

1 620
1 620
59 400

Първо тримесечие на 2019 г.
Брой стипендии
Сума
(в лв.)
3
4 185
2
2 565
3
4 050
7
6 615
1
1 215
1
1 485
Общо:
17
20 115

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по ред

Община

Област

Доизплащане на стипендии от 2018 г.
Брой стипендии

Сума
(в лв.)

1.

Банско

Благоевград

2

810

2.

Сандански

Благоевград

3

2 835

3.

Бургас

Бургас

2

2 565

4.

Варна

Bарна

13

11 205

5.

Велико Търново

Bелико Tърново

2

2 160

6.

Видин

Bидин

2

1 620

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

№ по ред

Община

ВЕСТНИК

Област

С Т Р. 1 3

Доизплащане на стипендии от 2018 г.
Брой стипендии

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Враца
Габрово
Балчик
Добрич
Кърджали
Дупница
Сапарева баня
Ловеч
Тетевен
Троян
Берковица
Пазарджик
Перник
Плевен
Червен бряг
Карлово
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Нова Загора
Сливен
Столична община
Костенец
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Стара Загора
Свиленград
Хасково
Нови пазар
Шумен
Ямбол

Bраца
Габрово
Добрич
Добрич
Kърджали
Kюстендил
Kюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Mонтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Pазград
Pусе
Cилистра
Cливен
Cливен
София-град
Софийска област
Софийска област
Софийска област
Софийска област
Cтара Загора
Xасково
Xасково
Шумен
Шумен
Ямбол
Общо:

1
7
1
2
1
4
4
1
4
2
1
5
2
1
2
1
11
1
4
2
2
3
41
1
1
1
3
6
4
2
1
2
1
149

Сума
(в лв.)
5
1
1
4
1
3

2
1
1
8
1
1
1
2
24

1
3
4
1

102

675
130
675
350
080
050
350
405
240
810
405
835
080
675
620
945
505
675
620
620
215
160
570
675
270
675
620
645
050
350
405
810
675
060

Приложение № 3
към чл. 1, ал. 2, т. 2
№ по
ред

Държавно
спортно
училище

Доизплащане на
Четвърто тримесестипендии от 2018 г.
чие 2018 г.
брой (лв.)
(лв.)

Първо тримесечие
2019 г.
(лв.)

Общ брой стипендии
(лв.)

1.

София

18 стипендии – 10 260 1 стипендия – 1 620 7 стипендии – 8 910 26 стипендии – 20 790

2.

Бургас

5 стипендии – 4 185

0

0

5 стипендии – 4 185

3.

Русе

4 стипендии – 3 105

0

0

4 стипендии – 3 105

4.

Варна

21 стипендии – 16 470 1 стипендия – 1 620 1 стипендия – 1 215 23 стипендии – 19 305

5.

Пловдив

17 стипендии – 14 175 3 стипендии – 3 645

0

20 стипендии – 17 820

6.

Плевен

6 стипендии – 4 185

0

6 стипендии – 4 185

Общо:

5240

0

71 стипендии – 52 380 5 стипендии – 6 885 8 стипендии – 10 125 84 стипендии – 69 390

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за работа
с деца и ученици от уязвими групи в детските
градини и училищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 295 560 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за работа с
деца и ученици от уязвими групи в детските
градини и училищата за 2019 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване
на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, чл. 282,
ал. 14, т. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за работа с деца и
ученици от уязвими групи в детските градини
и училищата за 2019 г.
№
по
ред

Община

Област

Средства
за общината
(лв.)

1.

Гоце Делчев

Благоевград

28 640

2.

Гърмен

Благоевград

14 960

3.

Петрич

Благоевград

14 600

4.

Разлог

Благоевград

4 000

5.

Якоруда

Благоевград

1 640

6.

Айтос

Бургас

21 120

7.

Бургас

Бургас

41 600

8.

Карнобат

Бургас

71 600

9.

Малко
Търново

Бургас

3 520

10.

Несебър

Бургас

11 060

11.

Поморие

Бургас

38 900

12.

Руен

Бургас

39 720

13.

Созопол

Бургас

19 360

14.

Средец

Бургас

18 080

15.

Сунгурларе

Бургас

22 960

16.

Аврен

Варна

31 400

17.

Аксаково

Варна

100 080

18.

Ветрино

Варна

9 980

19.

Вълчи дол

Варна

2 320

20.

Девня

Варна

13 200

21.

Долни
чифлик

Варна

56 400

22.

Провадия

Варна

56 040

23.

Суворово

Варна

32 000

24.

Велико
Търново

Велико
Търново

5 280

25.

Горна
Оряховица

Велико
Търново

7 760

26.

Елена

Велико
Търново

5 880

27.

Златарица

Велико
Търново

5 840

28.

Павликени

Велико
Търново

4 320

29.

Стражица

Велико
Търново

4 960

30.

Балчик

Добрич

12 280
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С Т Р. 1 5
Област

Средства
за общината
(лв.)

31.

Добрич

Добрич

29 120

69.

Русе

Русе

23 160

32.

Добричка

Добрич

11 600

70.

Котел

Сливен

32 000

33.

Крушари

Добрич

44 700

71.

Нова Загора

Сливен

56 000

34.

Тервел

Добрич

19 400

72.

Сливен

Сливен

353 880

35.

Шабла

Добрич

8 220

73.

Твърдица

Сливен

151 200

36.

Ардино

Кърджали

880

74.

Баните

Смолян

2 720

37.

Джебел

Кърджали

4 200

75.

Девин

Смолян

8 440

38.

Кирково

Кърджали

32 680

76.

Доспат

Смолян

1 120

39.

Крумовград

Кърджали

88 980

77.

Смолян

Смолян

3 840

40.

Кърджали

Кърджали

81 560

78.

Чепеларе

Смолян

960

41.

Момчилград

Кърджали

16 880

79.

Столична

София-град

42.

Дупница

Кюстендил

20 600

43.

Тетевен

Ловеч

80.

Божурище

София
област

6 000

44.

Брацигово

Пазарджик

32 040

45.

Велинград

Пазарджик

4 920

81.

Ботевград

София
област

99 960

46.

Пазарджик

Пазарджик

41 120

82.

Горна
Малина

София
област

23 800

47.

Панагюрище Пазарджик

8 480

48.

Септември

Пазарджик

6 560

83.

Долна баня

София
област

22 620

49.

Трън

Перник

43 900

84.

Елин Пелин

София
област

16 600

50.

Долна
Митрополия

Плевен

3 360

85.

Ихтиман

София
област

3 680

51.

Плевен

Плевен

2 560

52.

Асеновград

Пловдив

6 560

86.

София
Копривщица област

6 760

53.

Карлово

Пловдив

13 920

54.

„Марица“

Пловдив

18 000

87.

Костенец

София
област

6 440

55.

Перущица

Пловдив

56 920

88.

Правец

София
област

22 800

56.

Пловдив

Пловдив

338 200

57.

Раковски

Пловдив

12 000

89.

Самоков

София
област

16 800

58.

„Родопи“

Пловдив

5 280

90.

Чавдар

София
област

2 800

59.

Садово

Пловдив

51 360

91.

Ивайловград Хасково

60.

Стамболийски
Пловдив

19 520

92.

Любимец

Хасково

57 280

61.

Хисаря

Пловдив

3 560

93.

Маджарово

Хасково

19 840

62.

Куклен

Пловдив

8 240

94.

Минерални
бани

Хасково

7 300

63.

Завет

Разград

13 500

64.

Кубрат

Разград

39 480

95.

Симеоновград

Хасково

58 920

65.

Разград

Разград

22 720

96.

Стамболово

Хасково

13 280

66.

Самуил

Разград

17 700

97.

Тополовград

Хасково

3 760

67.

Бяла

Русе

5 920

98.

Харманли

Хасково

83 600

68.

Иваново

Русе

8 200

99.

Хасково

Хасково

151 380

9 200

112 960

7 960
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100.

Велики
Преслав

Шумен

8 160

101.

Венец

Шумен

7 680

102.

Върбица

Шумен

12 800

103.

Каолиново

Шумен

600

104.

Каспичан

Шумен

13 040

105.

Никола
Козлево

Шумен

2 400

106.

Нови пазар

Шумен

1 560

107.

Шумен

Шумен

19 920

ОБЩО:

3 295 560

5241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Академията
на Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 92 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 думите „приет с Постановление № 202 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2011 г., бр. 9 от 2012 г., бр. 62
от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.)“ и запетаята
пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 думите „В съответствие
с ъс ЗМВР“ се за л и ча ват, а след д у мата
„подготовка“ се добавя „и Център за бойна
подготовка и спорт“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1, т. 14 думите „редовно
обучение“ се заличават.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В академията се избира общо събрание
от 41 членове, което се състои от представители на общностите на академичния състав,
на останалите служители в академията, на
курсантите, студентите и докторантите от
всички звена.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете на общото събрание на
академията се избират чрез тайно гласуване
на събрания на общностите по ал. 1 при условия и по ред, регламентирани от изборен
правилник, приет от академичния съвет.“
3. В ал. 3, изречение първо след думата
„събранията“ се добавя „на общностите“, а
думите „ал. 2, т. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1“.
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4. Алинеи 4 – 10 се отменят.
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Общото събрание на академията се свиква от неговия председател не покъсно от 7 дни преди датата на заседанието
чрез писмена покана, към която се прилага
проект на дневен ред и се посочва мястото
за запознаване с материалите, предвидени
за обсъждане.
(2) При липса на кворум заседанието се
отлага с един час. При невъзможност да се
събере отново кворум заседанието се отлага
за друг ден.
(3) Заседанията на общото събрание са
открити за всички членове на академичната
общност.“
§ 6. В чл. 19, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думите „редовно обучение“ се
заличават.
2. Създават се т. 6 – 8:
„6. провеждат веднъж седмично строеви
преглед на курсантите;
7. организират запознаването на обучаемите с нормативни актове, ръководни документи и служебна документация, свързана с
учебния процес;
8. контролират и обработват документи,
свързани с награди, наказания, прекъсване,
отстраняване и възстановяване на курсанти,
студенти и специализанти.“
§ 8. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Предварителният подбор за
назначаване на лице по трудово правоотношение на академична длъжност „асистент“
вк лючва изпит по у чебната дисциплина,
съответстваща на длъжността, за която се
кандидатства.
(2) Подборът се обявява със заповед на
ректора, в която се определят:
1. вакантната длъжност;
2. условията за участие;
3. необходимите документи за участие,
място и срок за подаването им;
4. начин за провеждане;
5. въпросник, по който ще се проведе
изпитът;
6. срок за провеждане;
7. състав на комисията за подбор.
(3) Заповедта се публикува на интернет
страницата на академията.
(4) В срок до 10 дни от изтичането на
срока за подаване на документи комисията
изготвя и публикува на интернет страницата на академията списък с допуснатите до
участие кандидати.
(5) Изпитът се провежда не по-рано от 14
дни след датата на публикуване на заповедта.
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(6) Комисията обявява на интернет страницата на академията датата и часа на изпита
най-малко 3 дни преди провеждането му.
(7) В срок до 10 дни от датата на провеждане
на изпита комисията класира участниците в
низходящ ред според оценките, получени на
изпита, и изготвя и публикува на интернет
страницата на академията протокол, отразяващ извършеното класиране.
(8) За неуредените в ал. 1 – 6 въпроси се
прилага редът за провеждане на изпит, предвиден в чл. 59, ал. 1 – 4. Изпитът не включва
предварително подготвен доклад.“
§ 9. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. Кандидатите в конкурси за заемане на академични длъжности предоставят
към установените в ЗРАСРБ документи и
писмени доказателства, декларации и други,
доказващи верност та на обстоятелствата,
посочени в справката за изпълнение на минималните национални изисквания за заемане
на съответната длъжност.“
§ 10. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Назначаването на академична длъжност или на длъжност за хабилитирано лице
може да се извърши без конкурс по реда на
ЗРАСРБ по предложение на съответния катед
рен съвет след решение на факултетния и
академичния съвет при спазване на реда за
назначаване или преназначаване на служба
в МВР, ако лицата отговарят на следните
изисквания:
1. заемат същата длъжност в друго българско висше училище или научна организация или същата или съответстваща на нея
длъжност в чуждестранно висше училище
или научна организация;
2. отговарят на минималните национални изисквания за съответната академична
длъжност;
3. отговарят на изискванията за постъпване
на служба в МВР.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Кандидатите подават за явление и
справка с необходимите доказателства за съответствие с минималните национални изиск
вания за заемане на съответната длъжност.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Лица, заемащи академична длъжност
или длъжност за хабилитирано лице в академията, могат да заемат същата академична
длъжност по различен вид правоотношение
без провеждане на конкурс по предложение
на съответния катедрен съвет с решение
на факултетния и академичния съвет при
спазването на условията и реда за нейното
заемане, уредени в ЗМВР и в подзаконовите
актове за прилагането му.“
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4. Досегашната ал. 7 става ал. 9.
§ 11. В чл. 39 се създава ал. 4:
„(4) Заседанията на научното жури може
да се провеждат и неприсъствено чрез използване на технически средства по начин,
достъпен за всички членове на научното жури
и протоколчика. За използването на технически средства се води протокол, подписан
от всички присъстващи членове на научното
жури и протоколчика, обозначени с три имена,
адрес и телефон за връзка.“
§ 12. Създава се чл. 39а:
„Чл. 39а. (1) Когато член на научното жури
установи или се получи писмен сигнал за
плагиатство, който е мотивиран и не е анонимен, научното жури дава възможност на
кандидата в срок три дни да даде становище
по него.
(2) Всеки член на научното жури в седем
дневен срок от научаването на обстоятелствата
по ал. 1 изготвя писмен доклад.
(3) Нау чното жури се произнася с решение относно наличието или липсата на
плагиатство в срок не по-късно от 7 дни от
крайната дата за представяне на рецензиите
и становищата. Решението се взема с обикновено мнозинство.“
§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За произнасяне по процедурите за
заемане на академична длъжност „професор“ деканът на факултета издава заповед за
разширяване състава на факултетния съвет с
всички членове на академичния състав, които
заемат академична длъжност „професор“ или
имат научна степен „доктор на науките“.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато в разширения състав на факултетния съвет по реда на ал. 3 професорите и
лицата, които притежават научна степен „доктор“, са по-малко от една трета, факултетният
съвет избира необходимия брой външни за
факултета професори и доктори на науките,
които се включват в разширения му състав.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 14. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) При обжалване по административен ред на заповед на ректора за заемане
на академични длъжности или на актове
за присъждане на научни степени деканът
на факултета назначава комисия, която при
необходимост събира доказателства и представя за обсъждане на факултетния съвет
предварителен доклад по подадената жалба.
(2) Факултетният съвет разглежда подадената жалба и изготвения предварителен
доклад и в седемдневен срок от постъпването
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на жалбата се произнася със становище относно наличието или липсата на основания
за отменяне на оспорвания акт.“
§ 15. В чл. 48, ал. 3, изречение първо думата
„началниците“ се заменя с „началникът“ и
думата „на“ след „Учебна и информационна
дейност и“ се заменя със „специалист от“.
§ 16. В чл. 50 думите „и е на пряко подчинение на ректора“ се заличават.
§ 17. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „образователно-квалификационните“ се заменя с „образователноквалификационната“, думата „степени“ се
заменя със „степен“, а думата „магистър“ се
заличава.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Студентите в задочна форма на обучение
могат да са служители на МВР или такива,
които не са служители на МВР.“
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Специализантите могат да са служители на МВР
или такива, които не са служители на МВР.“
§ 18. В чл. 55, ал. 2 думите „в редовна
форма на обучение“ се заличават.
§ 19. Създава се чл. 62а:
„Чл. 62а. (1) В едномесечен срок от изтичането срока за обучение на докторанта
съответната катедра прави предложение до
съответния факултетен съвет за неговото
отчисляване.
(2) Докторантът се отчислява с право на
защита при изпълнение на всички дейности
по обучението, включени в неговия индивидуален план за обучение.
(3) Докторантът се отчислява без право
на защита при неизпълнение на една или
повече от дейностите по обучението в индивидуалния план.“
§ 20. В чл. 63 се създава ал. 5:
„(5) Придобитото от докторанта право на
защита може да бъде упражнено не по-късно
от 5 години от решението на факултетния
съвет за неговото придобиване.“
§ 21. Създава се чл. 63а:
„Чл. 63а. (1) Докторантите, по отношение
на които научното жури е приело решение
за наличие на плагиатство в изготвения от
тях дисертационен труд и които не са допуснати до защита, имат право да обжалват
решението в четиринадесетдневен срок пред
факултетния съвет.
(2) Деканът на факултета назначава петчленна комисия от преподаватели на академични длъжности от съответното професионално направление на висше образование,
която събира доказателства и изготвя предварително становище по подадената жалба.
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(3) В едномесечен срок факултетният съвет се произнася с мотивирано решение по
жалбата на докторанта.“
§ 22. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „редовно обучение“ се
заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Студентите, служители на МВР, имат
правата на курсантите по ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 9.“
§ 23. В чл. 67, ал. 1 и 2 след думата „обучение“ се поставя запетая, добавя се „които не
са служители на МВР“ и се поставя запетая.
§ 24. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „редовно обучение“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „студентите редовно
обучение“ се заменят със „студентите, които не са служители на МВР“ и след тях се
поставя запетая.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За всеки ку рсант се съставя и се
води лично дело. Редът за съставяне, водене,
съхраняване и ползване на личните дела се
определя със заповед на ректора.“
§ 25. В чл. 71 думите „редовно обучение“
се заличават.
§ 26. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „редовна форма на обучение“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „курсантите задочна
форма на обучение“ се заменят със „студентите, служители на МВР“ и след тях се
поставя запетая.
§ 27. Създава се чл. 72а:
„Чл. 72а. (1) Курсантите от четвърти курс
подлежат на психологично изследване.
(2) Психологичното изследване по ал. 1 се
провежда във втория семестър на четвърти
курс от Института по психология при МВР
по специализирана методика, утвърдена от
министъра на вътрешните работи.
(3) Комисията за централизирано разпределение по наредбата по чл. 156, ал. 1 от
ЗМВР може да вземе предвид резултатите от
психологичното изследване по ал. 1.
(4) Резултатите от психологичното изследване по ал. 1 не могат да послужат за
изключване от разпределението.“
§ 28. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „Студентите, редовна и задочна форма
на обучение“ се заменят със „Студентите,
които не са служители на МВР“ и след тях се
поставя запетая, след числото „17“ се поставя
запетая и се добавя „чл. 73, ал. 2“.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Студентите редовна и задочна форма
на обучение заплащат такса за обучение до
началото на всеки семестър.“
§ 29. В чл. 76, ал. 1 думите „редовно обучение“ се заличават.
§ 30. В чл. 79, в основния текст думата
„курсантки“ се заменя с „курсанти и студенти“ и в т. 2 думата „курсанти“ се заменя
със „студенти“.
§ 31. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „курсанти“ се заменя
със „студенти“.
2. В ал. 2 и 3 думата „Курсантите“ се заменя със „Студентите“.
§ 32. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „курсантите и“ се заличават.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Промяна в датата на изпита се извършва по уважителни причини, след разрешение
на декана.
(8) Специализантите имат право на поправителен и ликвидационен изпит в едноседмичен срок от получаването на слабата оценка.“
§ 33. В чл. 94 думите „определени с наредбата по чл. 44а от Закона за висшето образование на министъра на младежта и науката“
се заменят с „във висшето образование“ и
запетаята пред тях се заличава.
§ 34. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „курсантските и“ се
заличават.
2. В ал. 3 се създава т. 5:
„5. незаплатена такса за обучение.“
§ 35. В чл. 105 се създава ал. 3:
„(3) Дейностите по ал. 1, т. 4 и 5 не се провеждат при незаплатена такса за обучение.“
§ 36. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „курсантите“ се добавя „и студентите, служители
на МВР“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. при отказ или отнемане на достъп до
класифицирана информация;“.
4. Създава се т. 7:
„7. при смърт.“
§ 37. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. отнемане на разрешението за достъп
до класифицирана информация;
8. отказ от изследване за злоупотреба с
наркотични вещества.“
3. Създава се ал. 2:
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„(2) Студентите се отстраняват от академията със заповед на ректора преди завършване
срока на обучение при:
1. представяне на неверни данни, въз основа на които са приети в академията, или
подправяне на документи за студентското
им положение;
2. осъждане на лишаване от свобода за
извършено умишлено престъпление от общ
характер;
3. системно неизпълнение на задълженията си по учебния план или правилника на
академията;
4. извършени дисциплинарни нарушения,
които са основание за отстраняване от академията.“
§ 38. В чл. 111 след цифрата „5“ съюзът
„и“ се заменя със запетая, а след цифрата
„6“ се добавя „и 8“.
§ 39. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „курсантите“ се
добавя „и студентите“.
2. В ал. 3 след думата „курсанти“ се добавя
„и студенти“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5, изречение първо след думата
„курсантите“ се добавя „и студентите“, цифрите „2, 3 и 4“ се заменят с „2 и 3“, а в изречение второ местоимението „те“ се заменя
с „курсантите“.
5. В ал. 7 думата „курсантките“ се заменя
с „курсантите и студентите“.
§ 40. В чл. 115, изречение първо след думата „разреши“ се добавя „на курсантите и
студентите“.
§ 41. В чл. 116 след думата „Курсантите“
се добавя „и студентите“.
§ 42. В чл. 117, ал. 2 думата „курсантите“
се заменя със „студентите, служители на
МВР“ и след тях се поставя запетая.
§ 43. В чл. 118 ал. 6 се отменя.
§ 44. Създава се чл. 118а:
„Ч л. 118а. (1) Ку рсан т и ли ст у ден т се
отстранява временно с писмена заповед в
следните случаи:
1. при явяване в състояние, непозволяващо изпълнение на задълженията му, докато
възстанови годността си за изпълнение на
задълженията си;
2. при наложена мярка за неотклонение
„задържане под стража“ или „домашен арест“
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс,
докато съответната мярка бъде отменена или
заменена с гаранция или подписка.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 заповедите за
отстраняване и за възстановяване се издават
от декана на съответния факултет.
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(3) В случаите по ал. 1, т. 2 заповедта за
временно отстраняване се издава от ректора
по предложение на декана на съответния
факултет.
(4) Когато мярката за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“
бъде отменена или заменена с гаранция или
подписка, курсантите и студентите се възстановяват с писмена заповед на ректора.
(5) За времето на отстраняване курсантите
не получават издръжка.
(6) В случай на възстановяване за курсантите се прилага чл. 114, ал. 5, а за студентите – чл. 118, ал. 2, изречение второ и ал. 5.“
§ 45. Създава се чл. 118б:
„Чл. 118б. Заповедите за отписване, отстраняване и временно отстраняване подлежат
на предварително изпълнение.“
§ 46. В чл. 157 думите „курсантите задочно обучение“ се заменят със „задочните
студенти, служители на МВР“ и след тях се
поставя запетая.
§ 47. В чл. 160, ал. 2 ду мите „редовно
обучение“ се заличават.
§ 48. Член 161 се изменя така:
„Чл. 161. Установяването на предвидените
в ЗВО дисциплинарни нарушения, извършени
от лица от преподавателския състав, заемащи
длъжност по трудово правоотношение, се
установяват от комисия от три хабилитирани
лица, определена със заповед на ректора.“
§ 49. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 думите „и употреба на упойващи
вещества“ се заличават.
2. Създава се нова т. 11:
„11. злоупотреба с наркотично вещество;“.
3. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 50. Създава се чл. 162а:
„Чл. 162а. (1) Ку рсантите и студентите
подлежат на проверка за злоупотреба с наркотични вещества.
(2) Проверките се възлагат със заповед
на ректора.
(3) Проверките се извършват от комисия,
определена със заповедта по ал. 2.
(4) За условията и реда за извършване на
проверките по ал. 1 се прилага наредбата по
чл. 203, ал. 3 от ЗМВР.“
§ 51. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. злоупотреба с наркотично вещество;“.
2. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 52. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 1, 2 и 3 се отменят.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5242
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване
на ядрената енергия, приета с Постановление
№ 93 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от
2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 76 от 2012 г., бр. 4
от 2016 г. и бр. 4 и 37 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 4 се изменя така:
„4. водене на публичните регистри по
чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗБИЯЕ;“.
2. В чл. 35, ал. 1 т. 3 се отменя.
3. В чл. 75, ал. 2:
а) в т. 2 думите „декларация или други
документи, удостоверяващи“ се заменят с
„документ, удостоверяващ“;
б) точка 13 се отменя.
4. В чл. 98б, ал. 2, т. 8 и ал. 3, т. 10 думата
„декларация“ се заменя с „документ“.
5. В чл. 98л т. 3 се изменя така:
„3. писмено да уведомяват председателя на
А ЯР при прекратяване на дейността, вписана
в регистъра по чл. 27, ал. 2 от ЗБИЯЕ.“
6. В чл. 100 т. 3 се отменя.
7. В чл. 101, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. документ за извършен оглед от лицензианта на състоянието на пътя по маршрута
на превоза и заключение, че превозът може
да бъде извършен безопасно;“.
8. В чл. 111, ал. 1, т. 2 след думата „правоспособност“ се поставя запетая и се добавя
„издадени от председателя на А ЯР“.
9. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. Документите, които се изискват по
чл. 98а, т. 3, както и удостоверенията за правоспособност по чл. 75, ал. 2, т. 10, чл. 98б,
ал. 2, т. 7 и ал. 3, т. 9, чл. 101, ал. 1, т. 10 и
чл. 102, т. 6 от тази наредба се осигуряват по
служебен път.“
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
придобиване на професионална квалификация
и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за
правоспособност за използване на ядрената
енергия, приета с Постановление № 209 на
Министерския съвет от 2004 г. (oбн., ДВ, бр. 74
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 5
от 2010 г., бр. 27 от 2015 г. и бр. 4 от 2016 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 26а, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. лицата, извършващи дейности с ИЙЛ,
съгласно приложение № 2 към чл. 98к, ал. 1
от Наредбата за реда за издаване на лицен-
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зии и разрешения за безопасно използване
на ядрената енергия (ДВ, бр. 41 от 2004 г.);
3. лицата, заемащи длъжностите „експерт
по медицинска физика“ и „медицински физик“, признаването на правоспособността на
които се извършва по реда на Наредба № 2
от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за
осигуряване защита на лицата при медицинско
облъчване (ДВ, бр. 13 от 2018 г.).“
2. В чл. 30, ал. 1 т. 1 – 3 се отменят.
3. Член 57 се отменя.
4. В чл. 58, ал. 7 думите „за вписване на
обстоятелствата по заповедта в публичния
регистър на удостоверенията за правоспособност“ се заличават.
5. В чл. 60, ал. 5 думите „за вписване на
обстоятелствата по заповедта в публичния
регистър на удостоверенията за правоспособност, издадени от лицата по чл. 64, ал. 2,
т. 2 от ЗБИЯЕ“ се заличават.
§ 3. В Наредбата за осигуряване на физическа защита на ядрените съоръжения, ядрения
материал и радиоактивните вещества, приета
с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 82 от 2015 г.), в чл. 16
се създават т. 1 – 5:
„1. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 4 от
ЗБИЯЕ – в случаите на ядрени съоръжения;
2. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7 от
ЗБИ ЯЕ – в слу чаите на превоз на ядрен
материал;
3. лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 от ЗБИЯЕ
или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 13 от
ЗБИЯЕ – в случаите на превоз на радиоактивни вещества;
4. лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 2, 3 или 4
от ЗБИЯЕ или разрешение по чл. 15, ал. 4,
т. 12 от ЗБИЯЕ – в случаите на дейности с
радиоактивни вещества;
5. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 17 от
ЗБИЯЕ.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
в частта на финансирането на бюджетното
салдо
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюд жета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2019 г. – намаляване в частта на финанси-
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рането на бюджетното салдо за операции
по възстановяване на суми по възмездна
финансова помощ за сметка на централния
бюджет в размер 35 000 хил. лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 62 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2016 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна
програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., в чл. 2,
ал. 1 думите „считано от 2019 г.“ се заменят
със „считано от 2020 г.“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
в общ размер 7 394 400 лв., разпределени,
както следва:
1. за разплащане по договор на разходи за
дейности по транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на остатъчен отпадък с
код и наименование 07 01 07* халогенирани
остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар,
намиращ се в ПИ 20482.505.534 по кадастрал-

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ната карта и кадастралните регистри на гр.
Девня, Промишлена зона-юг, от областния
управител на област Варна – 2 299 000 лв.;
2. за изграждане на прилежащ полеви път,
успореден на временното възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница, в
участъка от ГП 268 до ГП 208 на територията
на област Ямбол – 3 829 800 лв.;
3. за извънгаранционно поддържане на
временното възпрепятстващо съоръжение
по българо-турската граница на територията
на областите Бу ргас, Хасково и Ямбол –
1 265 600 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 и 2 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 3 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюд же т на п р ог ра ма „Ос ъще с т вя ва не на
държавната политика на областно ниво“, по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Чл. 3. Увеличава показателите по чл. 6,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2019 г. – със сума в размер 7 394 400 лв.;
2. максима лни я размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2019 г. – със сума в размер
9 736 500 лв.
Чл. 4. По бюджета на Министерския съвет за 2019 г. по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюд же т на п р ог ра ма „Ос ъще с т вя ва не на
държавната политика на областно ниво“, да
се създадат администрирани разходни параграфи, както следва:
1. „Обезпечаване на дейностите по транспорт иране и обезвреж дане на остат ъчно
количество опасен отпадък (трихлоретан),
намиращ се в гр. Девня, област Варна“ в
размер на сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1;
2. „Изграждане на прилежащ полеви път,
успореден на временното възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница, в
участъка от ГП 268 до ГП 208 на територията на област Ямбол“ в размер на сумата по
чл. 1, ал. 1, т. 2;
3. „Извън гара н ц ион но под д ърж а не на
временното възпрепятстващо съоръжение и
прилежащия път по българо-турската граница“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3.
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Чл. 5. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за
2019 г. за закупуване на пшеница в размер
24 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигу рят
чрез преструкту риране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 5, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на държавните резерви, военновременните
запаси и задължителните запаси от нефт и
нефтопродукти“, бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“, по
бюджета на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ за 2019 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 5, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 40, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 8. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2019 г. в размер
2 184 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Община Перник за 2019 г.
за изграждане на кръгово кръстовище на ул.
Юрий Гагарин и ул. Благой Гебрев, кв. Изток,
гр. Перник – 1 895 000 лв.;
2. по бюджета на Община Сливен за 2019 г.
за саниране на Детска градина „Звездица“,
гр. Сливен – 289 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят чрез преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 9. Главният секретар на Министерския
съвет и председателят на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
да извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра
на финансите.
Ч л. 10. М и н ис т ър ът на фи на нси т е да
извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2019 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 134 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
(ДВ, бр. 44 от 2019 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 след думите „500 хил. лв.“
се добавя „за Българската православна църква – Българска патриаршия“ и се поставя
запетая.
2. В § 2 от заключителните разпоредби
накрая се добавя „във връзка с чл. 28, ал. 5
от Закона за вероизповеданията“.
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§ 2. В Постановление № 52 на Министерск и я съвет от 2019 г. за приемане на
план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България
през 2019 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.; изм.
и доп., бр. 39 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) По бюджета на Министерския съвет
за 2019 г. да се създадат администрирани
разходни параграфи, както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – администриран разходен
параграф „Подготовка и произвеждане на
избори“ – 16 202 хил. лв.;
2. по бюджетна програма „Администраци я“ – администриран разходен параграф
„Подготовка и произвеждане на избори“ –
200 хил. лв.“
2. В § 1 от заключителните разпоредби
съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая
се добавя „и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.“.
§ 3. В Постановление № 96 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 36 от 2019 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 4:
„(4) По бюджета на Министерския съвет за 2019 г., по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, да се
създаде администриран разходен параграф
„Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия“ в размер на
сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1.“
2. В § 1 от заключителните разпоредби
накрая се добавя „и чл. 75 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.“.
§ 4. В Постановление № 123 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за изплащане
на държавна парична награда за проявена
лична доблест при изпълнение на обществен
и граждански дълг (ДВ, бр. 42 от 2019 г.) се
правят следните допълнения:
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1. В чл. 1 се създава ал. 4:
„(4) По бюджета на Министерския съвет за
2019 г., по бюджетна програма „Администрация“, да се създаде администриран разходен
параграф „Държавни парични награди за
особени заслуги към държавата и нацията“
в размер на сумата по ал. 1.“
2. В § 1 от заключителните разпоредби
накрая се добавя „и чл. 75 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.“.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 75 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет, на председателя на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ и на кметовете на общините Перник
и Сливен.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5245

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2012 г. за условията и реда
за определяне, одобряване, регистрация и
отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на
горски репродуктивни материали, тяхното
окачествяване, търговия и внос (обн., ДВ,
бр. 93 от 2012 г.; изм., бр. 59 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. внос и износ на горски репродуктивен
материал от и за трети страни – членки на
Схемата за сертификация на горски репродуктивен материал, предназначен за международна търговия, наричана накратко „Схемата
към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)“;
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7. внос на горски репродуктивен материал
от и за трети страни, извън тези по т. 2 и 6,
за които има решение на ЕС.“
2. В ал. 2, т. 3 думите „за износ или“ се
заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „търговията и вноса“ се
заменят с думите „търговия, внос и износ“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За добитите ГРМ от източниците по
ал. 3 изискванията за търговия по тази наредба се прилагат на територията на Република
България, при търговия в случаите по чл. 1,
ал. 1, т. 6 и 7, и по споразумение между доставчика и купувача.“
§ 3. В чл. 3, ал. 4 след думата „комисия“
се добавя „и ОИСР“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „(ЗГ)“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. предложенията за одобряване и отмяна
на базови източници:
а) се подават в ГСС от териториални поделения (ТП) на държавните предприятия
(ДП) по чл. 163 от ЗГ, специализирани териториални звена на ИАГ, РДГ, учебно-опитни
горск и стопанст ва (УОГС), ди рек ции на
национални паркове (ДНП) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
и собственици на гори;
б) се разглеждат от комисия, назначена със
заповед на изпълнителния директор на ИАГ
или оправомощено от него лице, в чийто състав
се включват представители на ГСС, ЛЗС, РДГ,
собственикът на гората или негов представител и представител на търговеца, извършващ
инвентаризация на горските територии (когато
се извършва инвентаризация), който е вписан
в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ, с председател на комисията представителят на ГСС;“
б) създава се нова т. 3:
„3. в тримесечен срок от получаване на
предложението комисията по т. 2, буква „б“
изготвя протокол (приложение № 13) с предложение до изпълнителния директор на ИАГ
за решение; протоколът се изпраща от ГСС в
ИАГ в 20-дневен срок от неговото изготвяне;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея се
правят следните изменения и допълнения:
аа) в основния текст думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“;
бб) в буква „а“ накрая се поставя запетая и
се добавя „буква „б“, като одобрява протокола“;
вв) в буква „б“ накрая се поставя запетая
и се добавя „буква „б“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Горската семеконтролна станция изготвя за всеки одобрен източник паспорт (при-
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ложение № 14) в електронен вариант, който
се конфигурира от електронния регистър на
горската семепроизводствена база. В паспорта
ежегодно се вписват добитите репродуктивни
материали и извършените дейности.“
3. В ал. 4 накрая думите „ал. 2, т. 2“ се
заменят с „ал. 2, т. 3“.
4. В ал. 6 думите „наредбата по чл. 18, ал. 1
ЗГ в“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 3,
т. 2 от ЗГ като“.
5. В ал. 8 думите „ал. 2, т. 2“ се заменят
с „ал. 2, т. 3“.
6. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Горските семеконтролни станции и
собственикът поддържат досие на горската
семепроизводствена база, което вк лючва
протокол (приложение № 13), таксационните
описания на насажденията, одобрени за базови източници, карнети (приложение № 12)
и списък на определените кандидателитни
дървета, в случай че има определени такива.“
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 16, ал. 2, т. 2“
се поставя запетая и се добавя „буква „а“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 16, ал. 2, т. 2“
се поставя запетая и се добавя „буква „а“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 7. В чл. 19, ал. 2 думите „извън горските
разсадници“ се заличават.
§ 8. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) За дългосрочното съхранение
на горските генетични ресурси и динамична
генетична консервация могат да бъдат определени насаждения в горски територии,
семепроизводствени насаждения от горската
семепроизводствена база и насаждения в защитени територии.
(2) Минималният размер на насажденията
по ал. 1 се определя в зависимост от дървесните видове и целите на консервацията,
както следва:
1. 500 или повече възобновяващи се дървета
(когато целта е опазването на генетичното
разнообразие на широко разпространени,
формиращи насаждения иглолистни и широколистни видове);
2. 50 възобновяващи се дървета (когато
целта е да се опазят адаптивните или други
отличителни черти в маргинални или разпръснати популации) или 50 семеносещи
дървета (разпръснати дървесни видове с полов
диморфизъм);
3. 15 възобновяващи се дървета (когато
целта е опазване на популация от редки или
ценни дървесни видове).
(3) Във всяко насаждение по ал. 1 се определят един или повече целеви дървесни видове,
които са обект на генетична консервация.
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(4) При определянето на повече от един
целеви вид всеки един от тях трябва да отговаря на минималния размер на насажденията
по ал. 2.
(5) Стопанисването на насажденията по
ал. 1 трябва да е насочено към подпомагане
на процесите за постигане на дългосрочна
жизненост на целевите дървесни видове.
(6) Одобряването и отмяната на насажденията по ал. 1 се извършват по реда на
чл. 16, ал. 2.“
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „и специализирани териториални звена на ИАГ – ОСБРГДВ – Свищов, и ТС – Пазарджик“ се заличават.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „В
30-дневен срок преди започване на производството лицата по ал. 1 писмено уведомяват
съответния контролиращ орган.“
§ 10. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „г“ думите „и специализирани териториални звена на ИАГ – ТС – Пазарджик, ОСБРГДВ – Свищов, Опитна станция по дъбовите гори – Бургас (ОСДГ)“ се
заличават;
б) в т. 2 накрая се добавя „или в трета
страна съгласно изискванията на Схемата
към ОИСР“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението съдържа информация за
един от следните документи, удостоверяващи
професионална ангажираност на заявителя:
1. акта за създаване/възникване на юридическото лице, ако като предмет на дейност
е записана поне една от следните дейности:
производство, изкупуване, събиране, преработка, обработка, съхраняване, търговия, внос
или износ на горски репродуктивни материали от горски и/или декоративни дървесни
и храстови видове;
2. извън сл у ча и т е по т. 1 за я ви т ел я т
(физическо или юридическо лице) следва да
посочи информация за поне един от следните
документи:
а) регистрационен номер от регистъра на
горската семепроизводствена база на базов
източник, собственост на заявителя;
б) номер, дата и издател на удостоверението
за регистрацията на горски разсадник/ци за
производство на фиданки за лесовъдски цели,
издадено на името на заявителя;
в) номер и дата на удостоверението за регистрация на заявителя, с което е вписан в
публичния регистър по чл. 235 ЗГ за дейността
„планиране и организация на дейностите по
залесяване“ или по чл. 241 ЗГ за извършване на дейности по „стопанисване на горски
територии“;
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г) номер, дата и издател на дипломата за
завършено висше лесовъдско образование
на заявителя по специалността „горско стопанство“ или „стопанско управление“, или
„озеленяване“, или „ландшафтна архитектура“,
или „екология“, или средно образование по
специалността „горско и ловно стопанство“
или „горско стопанство и дърводобив“, или
„озеленяване“;
д) трите имена и ЕГН на най-малко едно
лице, вписано в публичния регистър по чл. 235
от ЗГ за извършване на дейността „планиране
и организация на дейностите по залесяване,
с което юридическото лице има сключен
трудов договор.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Длъжностните лица по ал. 5 могат да
извършват служебна проверка на описаната
в заявлението информация по ал. 4.“
4. В ал. 8 думите „срок 14 дни“ се заменят
с „30-дневен срок“.
5. В ал. 10 думите „30-дневен срок“ се
заменят със „7-дневен срок“.
6. В ал. 12:
а) създава се нова т. 6:
„6. при предоставени от компетентни органи
на друга държава – членка на Схемата към
ОИСР, официални документи за извършени
от доставчика нарушения на правилата и
разпоредбите на Схемата;“
б) досегашната т. 6 става т. 7.
7. В ал. 15 думите „по ал. 12, т. 4 и 5“ се
заменят с „по ал. 12, т. 4, 5 и 6“.
8. В ал. 16 думите „и да представят копие
на“ се заменят с „, в което се описват“.
§ 11. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 37“ се
заменят с „приложение № 36“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията, съдържаща се в част
А на етикета по приложение № 36, се изписва
на български език, а за търгуваните извън
територията на страната, в рамките на ЕС,
горски репродуктивни материали – по възможност и на английски език. За страните
извън ЕС се попълва част Б, на български и
на английски език.“
§ 12. В чл. 59 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „ЕС“ се добавя „или Схемата към ОИСР“.
2. В ал. 3 след абревиатурата „ЕС“ се добавя „или Схемата към ОИСР“.
§ 13. В чл. 65, ал. 2 след абревиатурата
„ЕС“ се добавя „или Схемата към ОИСР“.
§ 14. В чл. 69, ал. 1 думите „най-малко
един път годишно“ се заменят с „двукратно
по време на действащия горскостопански
план или програма“.
§ 15. В приложение № 13 думите „към
чл. 16, ал. 2, т. 2“ се заменят с „към чл. 16,
ал. 2, т. 3“.
§ 16. Приложение № 32 се изменя така:
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„Приложение № 32
към чл. 32, ал. 3, т. 1, чл. 44, ал. 5, чл. 47,
ал. 1, т. 4, чл. 52, ал. 1 и 11, чл. 57, чл. 75, ал. 1
СЕРТИФИКАТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ
Част А
Основен сертификат за идентификация на репродуктивен материал, добит от източници на посевен материал и
насаждения за семепроизводство
Страна:

Основен сертификат №*………………………………………

Този основен сертификат потвърждава, че описаният по-долу горски репродуктивен материал, е произведен:
В съответствие с Директива 99/105 ЕС

В съответствие със Схемата за горски семена и растения на ОИСР

1. а) Ботаническо име ………………………………………………………………………………………………………
б) Общоприето име ………………………………………………………………
2. Вид на репродуктивния материал:

- генеративни единици
- части от растения

- посадъчен материал

4. Вид на източника:
- източници на посевен материал

3. Категория на репродуктивния материал:
- насаждения за семепроизводство

- идентифициран


- селекциониран

- изпитан
5. Предназначение на репродуктивния материал: …………………………………………………………………………
6. Регистрационен № по регистъра на ГСБ: ……………………………………………………………………………
7. Произход:
 Неавтохтонен
 Неизвестен

Автохтонен
8. Географски произход на източника (за неавтохнонен, ако е известен): …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Страна и район на произхода на източника: ……………………………………………………………………………
10. Надморска височина на източника: ……………………………………………………………………………………
11. Година на реколтата:
………………………………………………………………………………………………………………
12. Количество на репродуктивния материал:
………………………………………………………………………………
13. Този материал е част от по-голяма партида, която е идентифицирана с основен
Да  Не 
сертификат:
Предишен основен сертификат № ..............................
Количество на първоначалната партида: ...........................
14. Продължителност на отглеждане в разсадника:..........................................................
15. Извършвано ли е последващо вегетативно размножаване на материал, получен от семена?

Да  Не 

Метод на размножаване ………………………………………… Брой цикли на размножаване ………………………
16. Друга информация: ………………………………………………………………………………………
Брой дървета, от които е добит репродуктивния материал ……………………
17. Име и адрес на доставчика:
…………………………………………………………………………………………………………

Наименование и адрес на
официалния орган:

Печат

Отговорен служител:
(име и длъжност)

Дата:

Подпис:
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Част Б
Основен сертификат за идентификация на репродуктивен материал, добит от семепроизводствени градини и
родители на фамилия
Страна:

Основен сертификат №* ……………………………………..

Този основен сертификат потвърждава, че описаният по-долу горски репродуктивен материал, е произведен:

В съответствие с Директива 99/105 ЕС

В съответствие със Схемата за горски семена и растения на ОИСР
1. а) Ботаническо име .........................................................................................................................................................
б) Общоприето име ………………………………………………………………………………………………..
в) Име на хибрида …………………………………………………………………………………………………
г) Наименование на източника на репродуктивен материал: ………………………………………………...
2. Вид на репродуктивния материал:
- генеративни единици


- части от растения

- посадъчен материал
4. Вид на източника:

- семепроизводствена градина

3. Категория на репродуктивния материал:
- родители на фамилия

- окачествен

- изпитан
5. Предназначение на репродуктивния материал: .............................................................................................................
6. Регистрационен № по регистъра на ГСБ: ........................................................................................................................
7. Произход:
Автохтонен
 Неавтохтонен
 Неизвестен

8. Географски произход на източника (за неавтохнонен, ако е известен): ………………………………………
....................................................................................................................................................................................................
9. Страна, район и локализация на източника: ……………………………………………………………………
………………………………....................................................................................................................................................
10. Семената са резултат на:
свободно опрашване
допълнително опрашване
контролирано опрашване





11. Година на реколтата: ..........................................................................................................................................................
12. Количество на репродуктивния материал: …………….……………………………………………………...
13. Този материал е част от по-голяма партида, която е идентифицирана с основен сертификат:
Да  Не 
Предишен основен сертификат № ...................................... Количество на първоначалната партида: .............................
14. Продължителност на отглеждане в разсадника:
………………………………………………...…...
……………………………………………………..……

15. Брой на представените в градината:
Произходи: ………..………………………………
Клонове: ………………………………………......

16. Надморска височина на източника: ………………………………………………...………………………………
17. Участват ли генетично модифицирани растения в източника?
Да  Не 
18. За репродуктивни материали, получени от родители на фамилии:
Начин на кръстосване …………………………... Процентно съотношение на фамилиите
19. Извършвано ли е последващо вегетативно размножаване на материал, получен от семена?
Да  Не 
Метод на размножаване .............................................................. Брой цикли на размножаване ..........................................
20. Друга информация: ...............................................................................................................................................................
21. Име и адрес на доставчика:
2
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Наименование и адрес на
официалния орган:

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

Печат

Отговорен служител:
(име и длъжност)

Дата:

Подпис:

Част В
Основен сертификат за идентификация на репродуктивен материал, добит от клонове или клонови колекции
Страна:

Основен сертификат №* ………………………………………..................

Този основен сертификат потвърждава, че описаният по-долу горски репродуктивен материал, е произведен:
В съответствие с Директива 99/105 ЕС



В съответствие със Схемата за горски семена и растения на ОИСР



1. Ботаническо име ...................................................................................................................................................................
2. Вид на репродуктивния материал:
- части от растения
- посадъчен материал




4. Вид на източника:
- клон
- клонова колекция


3. Категория на репродуктивния материал:

- окачествен


- изпитан
5. Предназначение на репродуктивния материал: ...............................................................................................................
6. Регистрационен № по регистъра на ГСБ: .......................................................................................................................
7. Произход:
 Неавтохтонен
 Неизвестен

Автохтонен
8. Географски произход на източника (за неавтохнонен, ако е известен): …………………………….……
...................................................................................................................................................................................................
9. Страна и район на произхода на източника: …………………………………………….…………………..
.........................................................................................................................................................................
10. Участват ли генетично модифицирани растения в източника:

Да



Не



11. а) Метод на размножаване: ...............................................................................................................................................
б) Брой на размножителните цикли : ……………………………………………………………………………………
12. Количество на репродуктивния материал: ……………….…………………………………………………………..
13. Този материал е част от по-голяма партида, която е идентифицирана с основен
Да  Не 
сертификат:
Предишен основен сертификат № ............................. Количество на първоначалната партида: ....................................
14. Продължителност на отглеждане в разсадника: ...........................................................
15. За клонови колекции:
Брой на клоновете: ……………………....

Процентно съотношение на клоновете: ……………………

16. Друга информация: ............................................................................................................................................................
17. Име и адрес на доставчика:
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Наименование и адрес на
официалния орган:

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Печат

Отговорен служител:
(име и длъжност)

Дата:

Подпис:

* Номерът на основния сертификат е уникален и се състои от кодовете на записване (букви и цифри) на
посочената по-долу информация, подредени в следната последователност:
Абревиатура на
страната*

Регионална
дирекция по
горите/ГСС

Допълнителни
спецификации

* При търговия със страни членки на ОИСР
Абревиатура на
страната*

Регионална дирекция
по горите /ГСС

Допълнителни
спецификации

* При търговия със страни – членки на ЕС.

Пореден номер на
записване на основния
сертификат за
съответната година

Година на
реколта

Пореден номер на
записване на основния
сертификат за съответната
година

Година на
реколта

Абревиатура на страната

Трибуквен код при търговия със страни членки на ОИСР
Изписва се с латински букви – BGR
Двубуквен код при търговия със страни членки на ЕС- BG

Регионална дирекция по
горите и Горска
семеконтролна станция

Код от буква и две цифри
РДГ и ГСС се обозначават със следните кодове:
Р01 – Берковица
Р02 – Благоевград
Р03 – Бургас
Р04 – Варна
Р05 – Велико Търново
Р06 – Кърджали
Р07 – Кюстендил
Р08 – Ловеч
Р09 – Пазарджик

Р10 – Пловдив
Р11 – Русе
Р12 – Сливен
Р13 – Смолян
Р14 – София
Р15 – Стара Загора
Р16 – Шумен
С01 – ГСС София
С02 – ГСС Пловдив

Допълнителни
спецификации

Едноцифрен код
Обозначава се със:
1 – от добив;
2 – смесване на партиди;
3 – материал, който не отговаря на изискванията на наредбата;
4 – внос от трета страна, който отговаря на изискванията на наредбата.

Пореден номер на записване
на основния сертификат
през съответната година

Трицифрен код
Отбелязва се поредния номер на записване на основния сертификат в списъка по
чл. 52, ал. 9 (например 001, 002, 003 и т.н.)

Година на реколта

Двуцифрен код
Изписват се последните две цифри на съответната година (например 2018 г. записва се 18)

“

17. В приложение
33 в наименованието
думите
„Директива
1999/105/EC“се поставя
§ 17. В§ приложение
№ 33 №
в наименованието
следслед
думите
„Директива
1999/105/EC“
се поставячерта
наклонена
черта и„ОИСР“.
се добавя „ОИСР“.
наклонена
и се добавя
§ 18. Приложение
№ 35№се35изменя
така:
§ 18. Приложение
се изменя
така:

„Приложение № 35
към чл. 54, ал. 3
4
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ВЕСТНИК

БРОЙ 53
„Приложение № 35
към чл. 54, ал. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

Попълва се от длъжностното лице на ИАГ

До
Изпълнителния
директор
на Изпълнителна
агенция по горите

за вписване/промяна в
обстоятелствата в
публичен регистър на
доставчиците на горски
репродуктивни
материали

Вх. №
дата:

ЗАЯВИТЕЛ(точно наименование на заявителя съгласно съдебната регистрация):
Регистрация по фирмено дело:
№

година:

съд:

Попълва се от еднолични търговци и юридически лица

Акт за възникване:
вид:

№

дата:

БУЛСТАТ
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ:
п.к
кв.

Община:

Населено място:
град
село

Област:

ул.

№

Представлявано от (трите имена ):
1.

ЕГН

2.

ЕГН

тел.:
АДРЕС ЗА КОНТАКТ:
п.к
кв.

факс:

Попълва се от физически лица

п.к
кв.
АДРЕС ЗА КОНТАКТ:
п.к
кв.
тел.:

вх.

ап.

Област:
№

бл.

e-mail:

Трите имена:
ПОСТОЯНЕН АДРЕС :

ап.

Община:

ул.
факс:

вх.

e-mail:

Населено място:
град
село

тел.:

бл.

ЕГН
Община:

Населено място:
град

Област:

село

№

ул.

вх.

ап.

бл.

вх.

ап.

Община:

Населено място:
град

Област:

село

№

ул.
факс:

бл.

e-mail:

Трите имена на упълномощеното лице (когато заявлението се подава от упълномощено лице):

5
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Адрес и местоположение на семедобивните, разсадниците, складовете и другите помещения, използвани при
производството на ГРМ

Вид на дейността, осъществявана от доставчика:
събиране / добив на ГРМ 

търговия на посевен
материал 

търговия на части от растения

внос на ГРМ 

производство на фиданки 

търговия на посадъчен
материал 

тополовъдство

износ на ГРМ 



Забележка: Възможно е да отбележите повече от една дейност. Заявената дейност се отбелязва със знака „Х”.

Уважаеми господин Изпълнителен директор ,
 Заявявам, че желая да бъда регистриран за извършване на търговия и внос на горски
репродуктивен материал;
 Декларирам промяна във вписани в регистъра по чл. 54, ал.2 обстоятелства.
Във връзка с доказване на професионалната ми ангажираност давам следната информация:
1. регистрационен номер от регистъра на горската семепроизводствена база на базов източник,
собственост на заявителя ………………………………………………………………………………..
2. номер, дата и издател на удостоверението за регистрацията на горски разсадник/ци за
производство на фиданки за лесовъдски цели, издадено на името на заявителя ……………….
…………………………………………………………………………………………………………
3. номер и дата на удостоверението за регистрация на заявителя по чл. 235 ЗГ за дейността
"планиране и организация на дейностите по залесяване" или по чл. 241 ЗГ за извършване на
дейности по "стопанисване на горски територии"
……………………………………………………..
4. номер, дата и издател на дипломата за завършено висше лесовъдско образование на заявителя по
специалността "горско стопанство" или "стопанско управление", или "озеленяване", или
"ландшафтна архитектура", или "екология", или средно образование по специалността "горско и
ловно стопанство" или "горско стопанство и дърводобив", или "озеленяване" ……………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
5. три имена и ЕГН на най-малко едно лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ за извършване на
дейността „планиране и организация на дейностите по залесяване, с което юридическото лице
има сключен трудов договор: име ……………………………………… ЕГН ……………………….
Декларирам, че данните и информацията посочени в заявлението са верни.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата:

Заявител:
(подпис и печат)

“
§ 19. Приложение № 36 се изменя така:
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„ПриложениеБ№
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РО
към
чл. 55, ал. 1№ 36
„Приложение

към чл. 55, ал. 1

Част А

ДОСТАВЧИК …….……………………………….…………………
(фирмено име и печат)
ЕТИКЕТ
на партидата(опаковката) репродуктивен материал
№ ……… от .…...…….…….... г.
1. Номер на основния сертификат: ......................................... от ........................ г.
2. Ботаническо име: .....................................................................................................
(пълно българско и латинско наименование )
3. Категория на репродуктивния материал.............................................................
4. Предназначение......................................................................................................
5. Репродуктивният материал е добит от базов източник......................................
6. Регистрационен номер на базовия източник.......................................................
7. Район на произход.................................................................................................
8. Произход ………..……………………………......................................................
9. Реколта ........…..……..….... г.
10. Количество............................ в ............................. бр. опаковки.
11. Възраст и вид на посадъчния материал .............................................................
12.Данни за “изпитан” материал ..............................................................................
13. Данни за генетична модификация .....................................................................
14. Данни за наличие на вегетативно размножаване ..............................................
......................................................................................................................................
15. Данни за семена: чистота ............, кълняемост (жизнеспособност) .............. %,
маса на 1000 чисти семена ..... гр., кълняемоспособни (жизнеспособни) в 1 кг .... бр.
16. Данни за части от растения: № от европейската класификация ....................
17. Условия за съхранение........................................................................................

7
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Част Б

Име на официалния орган:……………………………………………..
Адрес на официалния орган ……………………………………
ДОСТАВЧИК ....................................................................
(Име на компанията и печат)
ЕТИКЕТ
на партидата (опаковката) репродуктивен материал
№……...... от ……. ........... г.
1. Номер на основния сертификат......................... ……………. от ………………….. г.
2. Ботаническо име .........................................................................................................................
(пълно наименование на български и латински език)
3. Категория на репродуктивния материал ………………….
4. Предназначение.............................................................................................................................
5. Репродуктивният материал е добит от базов източник ............................................................
6. Регистрационен номер на базовия източник .............................................................................
7. Район на произход ……. ..............................................................................................................
8. Произход ........................................................................................................................................
9. Година на реколтата …. .......................г.
10. Количество............. …….. в ................. брой опаковки.
11. Възраст и вид на посадъчния материал.....................................................................................
12. Данни за „изпитан“ материал.....................................................................................................
13. Данни за генетична модификация..............................................................................................
14. Данни за наличие на вегетативно размножаване......................................................................
15. Данни за семена: чистота.........., кълняемост (жизнеспособност) .......... %,
маса на 1000 чисти семена.....гр., кълняемоспособни (жизнеспособни) в 1 кг ..... .бр.
16. Данни за части от растения: №. от европейската класификация ...........................................
17. Условия за съхранение ..............................................................................................................

8

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

Name of the Designated
Authority:……………………………………………..
Address of the DA ……………………………………
SUPPLIER ....................................................................
(Company name and stamp)
LABEL
of the lot (package) of reproductive material
No. ..... dd. ........... year
1. Certificate number......................... dd. ........... year
2. Botanical name .........................................................................................................................
(Full Bulgarian and Latin name)
3. Category of reproductive material
4. Purpose ....................................................................................................................................
5. The reproductive material was derived from basic material ....................................................................................
6. Registration reference of the basic material ...........................................................................................................
7. Region of provenance ..............................................................................................................
8. Origin ........................................................................................................................................
9. Year of ripening ...........................
10. Quantity............. year in ................. pcs. of packages.
11. Age and nature of planting stock ..............................................................................................
12.Data on "tested" material ........................................................................................................
13. Data on genetic modification .................................................................................................
14. Data on existing vegetative propagation .............................................................................
15. Data on seeds: purity.........., germination (viability) .......... %,
weight per 1000 pure seeds.....grams, germination (viability) per 1 кg ..... pcs.
16. Data on parts of plants: No. from EC classification ...............................................................
17. Storage conditions...................................................................................................................

„

“

§ 20. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието и храните“, „министъра на
земеделието
„Министерството
на земеделието
и храните“
и абревиатурата
„МЗХ“
§ и20.храните“,
Навсякъде
в наредбата думите
„министърът
на земеделието
и храните“,
се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земе„министъра
и храните“, „Министерството
земеделието
и храните“
и
делието,
хранитена
и земеделието
горите“, „Министерството
на земеделието, на
храните
и горите“
и „МЗХГ“.
Министър:
абревиатурата „МЗХ“ се заменят съответно с „министърът на земеделието, храните
и
Десислава Танева
5171

горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на
земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър на земеделието, храните и горите
9
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14
„Хуманно отношение към животните“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2017 г.; изм., бр. 83 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „не по-малко
от 10 на сто над задължителния стандарт“
се заличават;
б) в т. 1 преди думата „свободна“ се добавя
„не по-малко от 10 на сто над задължителния стандарт за“, а накрая се добавя „както
следва“;
в) в т. 2 думите „най-малко 160 дни годишно, от които не по-малко от 120 дни за
свободно пашуване и 40 дни за свободно
отглеждане в двор“ се заменят с „минимум
160 дни годишно, от които 40 дни могат да
бъдат на двора на ж ивотновъдни я обект
при осигурен минимум 120 дни за свободно
пашуване“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „не по-малко
от 10 на сто над задължителния стандарт“
се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. не по-малко от 10 на сто над задължителния стандарт свободна подова площ,
както следва:“;
в) в т. 2 думите „най-малко 160 дни годишно, от които най-малко 120 дни за свободно
пашуване и 40 дни за свободно отглеждане
в двор“ се заменят с „минимум 160 дни годишно, от които 40 дни могат да бъдат на
двора на животновъдния обект при осигурен
минимум 120 дни за свободно пашуване“.
3. В ал. 7 думите „дните и часовете на
извеждане“ се заменят с „датите на извеждане, идентификационен номер на животните
и ЕК АТТЕ на всяко населено място, в чието
землище се намират площите, на които се
извършва пашата“.
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „не по-малко от 6 години“ се заменят с „най-малко от 1 година“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 4, ал. 5“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „ежегодно“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Земеделските стопани могат да увеличават броя на животните, одобрени за
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подпомагане с първото заявление, без да
поемат нов петгодишен ангажимент.“
4. В ал. 4 думите „подлежат на одобрение
от ДФЗ – РА,“ се заменят с „на кандидати,
изпълн яващи многогодишен анга ж имент,
могат да се подпомагат“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „ангажимент“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
2. В ал. 2 думите „издаване на уведомителното писмо по чл. 24, ал. 1“ се заменят
с „подаване на заявления за подпомагане/
плащане“.
§ 5. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Подаденото заявление за подпомагане съгласно чл. 19 е и заявление за
плащане за съответната година.“
§ 6. В чл. 22 се създава ал. 7:
„(7) При прехвърляне на стопанството
приобретателят може да встъпи в правата
и задълженията на прехвърлителя по подадено през текущата кампания заявление
след одобрението на Държавен фонд „Земеделие“. Прехвърлянето се извършва чрез
декларация по образец, подписана от двамата кандидати, която се подава в ОПСМП
на Държавен фонд „Земеделие“ по адресна
регистрация на прехвърлителя не по-късно
от 1 декември на годината на подаване на
заявлението за подпомагане/плащане, към
която се прилага документът за прехвърляне
на стопанството. При встъпване като заявител по подадено през текущата кампания
заявление приобретателят на стопанството
поема и всички задължения, произтичащи
от него. Ако кандидатът, приобретател на
правата за получаване на плащане по подаденото заявление, не е регистриран по реда
на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. за
условията и реда за създаване, поддържане,
достъп и ползване на интегрираната система
за администриране и контрол, той подлежи
на регистрация. Държавен фонд „Земеделие“
уведомява прехвърлителя и приобретателя
за взетото решение.“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 след думата „ангажимент“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, писмено информира
кандидатите за подпомагане за изплатената
им финансова помощ.“
§ 8. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се
изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 4
към чл. 19, ал. 1

Идентификационен номер на заявление за подпомагане по
мярка 14
Уникален идентификационен номер (УИН)
Уникален регистрационен номер (УРН)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДАРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014‐2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“
I. Наименование на кандидата
II. Уникален идентификационен номер,
получен при регистрация по Наредба №3 от
1999 г.
III. Информация за кандидата
1. За юридически лица, еднолични търговски и други:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Юридически статут:
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:
Име, Презиме, Фамилия:
ЕГН/ЛНЧ:
Лична карта/паспорт №:
3. За всички кандидати:
Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №
Община:
Област:
Адрес за кореспонденция:
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Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №
Община:
Област:
Телефон, факс, e‐mail:
Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, Презиме, Фамилия:
ЕГН/ЛНЧ:
Лична карта/паспорт №:
Пълномощно №:
Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращане чрез:
Електронна поща (e‐mail)

Обикновена поща

Подпис/Печат/Дата

IV. Списък на стопанисваните животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни
(ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ) (посочват се всички животновъдни обекти):
№

Капацитет ЕПЖ

бр.

Капацитет ДПЖ

бр..

Отглеждани ЕПЖ

бр.

Отглеждани ДПЖ

бр.

Кандидатствам за следните извършвани през годината дейности съгласно чл. 4 от Наредба № 4 от 2017 г.:
1. Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ЕПЖ
Размер на
животинските
единици, заявени за
подпомагане:

1.1

Осигуряване на свободна подова площ за
отглежданите животни в ЖО съгласно таблица 1
(посочва се всеки обект, за който се кандидатства):

1.2

Осигуряване на свободно отглеждане на открито на говеда над 6‐месечна възраст и/или
биволи от животновъден обект съгласно таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който
№
се кандидатства)

№

ЖЕ

2. Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ДПЖ

2.1

Осигуряване на свободна подова площ за
отглежданите животни в ЖО съгласно таблица 1
(посочва се всеки обект, за който се кандидатства):

№

Размер на
животинските
единици, заявени за
подпомагане:

ЖЕ

2
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Осигуряване на свободно отглеждане на открито на ДПЖ от животновъден обект,
съгласно таблица № 1 (посочва се всеки обект, за който се кандидатства)
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№

3. Регистрирана пасищна площ в ИСАК

ха

V. Придружаващи документи (Моля, отбележете с Х)
1. Копие/я на удостоверение/я за регистрация по реда на чл. 137 от ЗВД на животновъдните обекти
от секция IV
2. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по
мярката (само за юридически лица);
3. Копие на документ/и за ползване по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 2017 г.
4. План-програма по чл.13, ал. 1 за изпълнение на дейностите по чл. 4 от Наредба № 4 от 2017 г.
5. Становище по чл. 19а от Наредба № 4 от 2017 г.
6. Дневник по чл. 4, ал. 7 от Наредба № 4 от 2017 г. за извършените дейности
7. Кантарна/и бележка/бележки (документ за извършено измерване), удостоверяваща теглото на
заявените за подпомагане телета, издадена не по – рано от един месец от подаване на заявлението за
подпомагане, заверена от официалния ветеринарен лекар на животновъдния обект (бележката
трябва да съдържа най – малко следната информация: вид животно, ушна марка, тегло, дата на измерване
и подпис на собственика/управителя на обекта, подпис и печат на ветеринарния лекар)

Държавен фонд „Земеделие“ ‐ Разплащателната агенция, няма право да изисква от
кандидатите/ползвателите на финансовата помощ да представят документи, когато обстоятелствата
в тях са достъпни чрез публичен регистър или когато информацията или достъпът до нея се
предоставя от компетентния орган на РА по служебен път.
Държавен фонд „Земеделие“ ‐ Разплащателната агенция, няма право да изисква от
кандидатите/ползвателите на финансовата помощ представяне на документи, които вече са
предоставени и срокът им на валидност не е изтекъл.

Подпис/Печат/Дата

3
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VI. Декларации:
Декларирам, че:
1. Ще изпълнявам доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към животните.
2. При изпълнение на дейностите по осигуряване на свободна подова площ за всички отглеждани животни от
категориите по чл. 4 осигурявам не по-малко от 10 % над задължителните стандарти по Наредба № 44 от 2006 г. в
съответния животновъден обект.
3. При изпълнение на дейност за свободно отглеждане на открито поддържам гъстота на животинските единици до 2
ЖЕ/хектар на площта по чл. 4, ал. 5 от Наредба № 4 от 2017 г.
4. Запознат/а съм с изискванията за отчитане на датите на напускане и пристигане на животните в животновъдния
обект при извършване на дейността за свободно отглеждане на открито съгласно чл.4, ал. 7 от Наредба № 4 от 2017 г.
5. Броят и видът на отглежданите животни съответстват на капацитета на животновъдния обект, в който се отглеждат.
6. Животновъдните обекти, които стопанисвам, са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
7. Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
8. Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за представяне на
неверни сведения.
9. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното правно
положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са с вярно
съдържание, автентични и носят моя подпис.
10. Информиран/а съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от Регламент (ЕО)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно финансирането, управлението и
мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО)
№ 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат
обработени от одитиращи и разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел защита на финансовите
интереси на Съюза.
11. Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности, за срок 5 години, считано от датата на издаване на
уведомително писмо за одобрение при поет многогодишен ангажимент и считано от датата на подаване на заявление
за подпомагане/плащане при едногодишен ангажимент.
12. Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство за извършване на контролни дейности на
упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи за този контрол.

_______________________
(дата)

_________________________________________
_________________
(име, подпис и печат на кандидата)

№

№ на
животновъден
обект

Вид

Категория

Ушна марка /
ЕИД номер

Пол

Възраст

Тегло в килограми
за теле

Животински
единици

Дейност по чл. 4

Таблица № 1 за отглежданите животни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпис/Печат/Дата
4

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. За одобрените за участие земеделски стопани по мярката, поели ангажимент, за срок
от пет години, се прилага досегашният ред с изключение на разпоредбите на чл. 4, ал. 2, т. 2,
ал. 3, т. 2, ал. 5 и 7, чл. 13, ал. 3 и 4, чл. 22, ал. 7 и чл. 24, ал. 4.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
5292
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2019 – 2023 г. (обн., ДВ,
бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8 и 39 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 3 думите „чл. 2“ се заменят
с „чл. 4, ал. 2“.
§ 2. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически
дестинации и дегустации в България с цел
представяне на промотираните вина на заинтересовани представители от целевата/ите
държава/и – търговци на дребно, сомелиери,
туристически агенти, хотелски агенти, журналисти, отразяващи теми, свързани с вино, за
разходи за самолетни билети, хотели, изхранване на гостите, наем на вътрешен транспорт,
разходи за преводач;“.
2. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) За всеки заявен за финансиране разход
по ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 6 кандидатът представя
най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с изключение на разходите за
административните дейности по ал. 2, т. 5,
които се извършват от физически лица, наети от кандидата по трудов или граждански
договор. Запитването за оферта е по образец
съгласно приложение № 5, а пол у чените
оферти съдържат:“.
§ 3. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) по мярката
по чл. 32, ал. 1 е до 50 на сто от стойността
на допустимите разходи.
(2) В допълнение към помощта по ал. 1
и след одобрение от страна на Европейската
комисия може да се предоставя и държавна
помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
(3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите
разходи, а в случаите на ал. 2 – с минимум
20 на сто от стойност та на допустимите
разходи.
(4) Промоционални проекти, които предвиждат видимост на търговски марки и/или
популяризират сортови вина без ЗНП/ЗГУ,
могат да получат само финансова помощ от
ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна
помощ.“
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „ал. 5, т. 2“ се заменят с „ал. 7, т. 2“.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
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„2. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на
компетентния орган на юридическото лице за
участие в конкретния проект и за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно
чл. 36, ал. 3 заедно с протокол от заседанието,
на което е взето решението;“
б) точки 9, 10 и 11 се отменят;
в) в т. 12 думите „т. 1“ се заменят с „ал. 1,
т. 1“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) За промоционални проекти, които
предвиждат видимост на търговски марки,
към заявлението за финансово подпомагане
кандидатът прилага документите по ал. 3,
както и:
1. писмените покани по чл. 34, ал. 2, удостоверяващи, че всички членове на кандидата
за финансова помощ са получили равни възможности да изобразяват техните търговски
марки;
2. мотивирана обосновка защо обозначаването на търговските марки е необходимо
за постигане на целите на промоционалния
проект;
3. декларация, че изобразяването на търговските марки ще бъде ограничено само до
панаири и международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране
на посещения в България, организиране на
бизнес срещи, организиране на кулинарни
училища и свързаните с тях информационни
и промоционални материали и че отговаря
на условията на чл. 48.“
4. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „и 5“ се заменят с „и 4“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 5. В чл. 40, ал. 1 след думите „чл. 39,
ал. 3“ се добавя „и 4“.
§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 39, ал. 6“ се заменят
с „чл. 39, ал. 7“.
2. В ал. 5, думата „заявеното“ се заменя
с „одобреното“.
3. В ал. 8 след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
4. В ал. 9 се създава т. 5:
„5. е изпратено уведомление до кандидата
за финансова помощ за отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 40,
ал. 2 – със срока на получаване на отговор
от съответния кандидат.“
5. В ал. 10, т. 3 думите „чл. 39, ал. 6, т. 2“
се заменят с „чл. 39, ал. 7, т. 2“.
§ 7. В чл. 43, ал. 2 след думите „заявление
за“ се добавя „авансово и“.
§ 8. В чл. 44 се правят следните изменения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 42, ал. 1
или след започване на нов период по чл. 35,
ал. 2. Към заявлението се прилага банкова
гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто
от заявената авансова сума за съответния
период. Срокът на валидност на гаранцията
трябва да бъде 6 месеца след изтичане на
крайния срок за изпълнение на всички дейности за съответния период съгласно договора
по чл. 42, ал. 1, а за кандидати възложители
по смисъла на Закона за обществените поръчки – и след сключване на допълнително
споразумение по чл. 42, ал. 7.“
2. В ал. 2 думите „50 на сто“ се заменят с
„80 на сто“, а думите „финансирана от бюдже
та на ЕС“ се заличават.
§ 9. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „50 на сто“ се заменят
с „80 на сто“, а думите „от бюджета на ЕС“
се заличават.
2. В ал. 6 числото „300 000“ се заменя със
„150 000“, а думите „чл. 41, ал. 1“ се заменят
с „чл. 41, параграф 1“ и се създава изречение
второ: „Тази възможност е допустима, в случай
че одобрената финансова помощ на Съюза е
в размер на 300 000 евро или повече и когато
са спазени условията на чл. 43, ал. 2.“
§ 10. В чл. 46, ал. 3 числото „300 000“ се
заменя със „150 000“, а думите „чл. 41, ал. 1“
се заменят с „чл. 41, параграф 1“ и се създава изречение второ: „Тази възможност е
допустима, в случай че одобрената финансова
помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро
или повече и когато са спазени условията на
чл. 43, ал. 2.“
§ 11. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Съобщенията за популяризиране следва да бъдат базирани на характерните
качества на виното и да отговарят на приложимото законодателство в третите държави,
в които са насочени, както и на следните
кумулативни условия:
1. произходът на популяризираните продукти следва да се посочи за ЗНП/ЗГУ вина, но
съобщението за популяризиране не трябва да
се оформя по такъв начин, че да насърчава
покупката на вина единствено благодарение
на техния произход;
2. главното послание на промоционалния
проект следва да е послание на Съюза и да
не акцентира върху конкретен произход;
3. обозначаването на произхода не следва
да представлява ограничение на свободното
движение на селскостопански продукти в
противоречие с чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ОВ, С 83/1
от 30.3.2010 г.);
4. обозначаването на произхода следва да
допълва главното послание на Съюза;
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5. при подпомагане по реда на чл. 36,
ал. 2 рекламните дейности и рекламните
кампании не трябва да упоменават конкретно
предприятие и търговска марка; рекламните кампании не трябва да са обвързани с
продуктите на едно или повече конкретни
предприятия.
(2) Съобщенията за популяризиране по
проекти по чл. 39, ал. 4 трябва да отговорят
на условията на ал. 1, т. 1 – 4 и на следните
условия:
1. търговските марки могат да са визуално изобразени върху информационните и
промоционалните материали, показвани или
раздавани по време на дейности съгласно
чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3; търговските марки не
могат да заемат повече от 5 на сто от площта
на материала; не се допуска визуализация
на търговски марки по дейности съгласно
чл. 32, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ освен в
случаите на изработването на покана за целите на дегустацията и/или демонстрацията;
2. изобразените търговски марки не могат
да бъдат по-малко от пет на брой;
3. търговските марки могат да са визуално изобразени само по време на панаири
и международни изложби, демонстрации в
търговски обекти, организиране на посещения
в България, организиране на бизнес срещи и
продуктови дегустации;
4. търговските марки могат да са визуално
изобразени само по време на дейностите по
т. 3 заедно на транспарант, разположен на
предната страна на пулта на щанда или на
еквивалентна опора, като не могат да заемат
повече от 5 на сто от общата площ;
5. всяка търговска марка се изобразява
неутрално и не следва да измества главното
послание на Съюза; търговските марки не
могат да отслабват главното послание на
Съюза; търговските марки следва да са с
по-малки размери от главното послание на
Съюза, обозначението за произход и от емблемата на Съюза, която указва съфинансиране
от ЕС; изображения, цветове, символи и др.,
свързани с търговските марки, не могат да
изместват на заден план главното послание;
6. търговските марки се изобразяват на
място, различно от мястото, предназначено
за главното послание на Съюза;
7. търговските марки могат да бъдат изобразени в интернет сайт по чл. 32, ал. 2, т. 1,
буква „д“ като общ банер в долната част на
страницата, който не заема повече от 5 на
сто от общата площ, като всяка марка се
изобразява съгласно т. 5; търговските марки могат да бъдат изобразени и заедно на
страница, различна от началната, като всяка
търговска марка се изобразява по неутрален
и идентичен начин;
8. главното послание на промоционалния
проект следва да е послание на Съюза и да
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не акцентира върху конкретен произход и
конкретни търговски марки.“
§ 12. В чл. 49, ал. 2 думите „подпомагат
с“ се заменят с „подпомагат“.
§ 13. В приложение № 7 към чл. 41, ал. 4, в
реда под т. 2, в колона 4 „Коментари“ думите
„чл. 39, ал. 6“ се заменят с „чл. 39, ал. 7“, а
на ред „Общо“ в колона „Максимален брой
точки“ числото „39“ се заменя с „36“.
§ 14. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 47, ал. 7
Критерии за проверка на информационните и
промоционалните материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти
1. За промоционални проекти по чл. 39, ал. 4
всички материали и документи, адресирани до
обществеността, включително аудио-визуални
материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата
на Европейския съюз и следното лого, изписано
на официалния език, на чиято територия се
изпълнява промоционалният проект:
КАМПАНИЯ,
ФИНАНСИРАНА С
ПОДКРЕПАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
2. За промоционални проекти по чл. 36, ал. 2
всички материали и документи, адресирани до
обществеността, включително аудио-визуални
материали, реализирани или придобити в рамките на договора, трябва да съдържат емблемата
на Европейския съюз и следното лого, изписано
на официалния език, на чиято територия се
изпълнява промоционалният проект:
КАМПАНИЯ,
ФИНАНСИРАНА С
ПОДКРЕПАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ И НА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
3. Европейската емблема трябва да бъде ясно
отпечатана, а показана с други изображения на
ползвателя на помощта, емблемата на ЕС следва
да се откроява. Ако емблемите са поставени върху
визуални носители, емблемата и логото трябва
да бъдат ясно поставени в началото, в средата
или в края на съобщението. При аудионосители
отметка относно финансирането от ЕС трябва да
се чува ясно в края на съобщението. Основните
правила за възпроизвеждане на емблемата са
посочени в официалната интернет страница на
Европейската комисия в секция „Символи на
ЕС – Европейското знаме“.
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4. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите и/или неспазване изискванията на т. 1 – 3
може да доведе до неприемане за финансиране
на разходите, направени по въпросния материал.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Параграфи 2 – 12 не се прилагат
за проекти по мярка „Популяризиране в
трети държави“, подадени през периода от
28.01.2019 г. до 8.02.2019 г.
§ 16. Срокът по чл. 15, ал. 3 за финансовата
2019 г. е 10 септември 2019 г.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
5298

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-7
от 28 юни 2019 г.

за включване в механизма лична помощ
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за включване в механизма лична помощ
и начинът за прилагане на процедурите по:
1. предварителен контрол, текущ контрол
върху изпълнението по предоставянето на
механизма лична помощ и последващи оценки
на изпълнението;
2. избягване на двойното финансиране
на дейности в подкрепа за задоволяване на
същите потребности на ползвателя на лична
помощ във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона
за личната помощ;
3. сключване, изменение и прекратяване на
споразумението за предоставяне и ползване
на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и
изпълнение на трудовите правоотношения
при спазване на изискванията на трудовото
законодателство;
4. отчитане на положения труд от асистента
и изплащане на трудово възнаграждение за
действително отработеното време;
5. провеждане на обучение на асистентите
и ползвателите на лична помощ съгласно
чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ.
(2) Кметовете на общини и доставчиците
на лична помощ по чл. 18, ал. 2 от Закона
за личната помощ упражняват контрол за
предоставянето на личната помощ по ред,
определен в глава четвърта.
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(3) Агенцията за социално подпомагане
упражнява контрол за предоставянето на
лична помощ в рамките на регламентираните
правомощия по чл. 37 от Закона за личната
помощ по ред, определен в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото
прилагане.
Г л а в а

в т о р а

ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 2. (1) Човек с увреждане, на когото е
изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на
глава трета от Закона за хората с увреждания
с определен брой часове за лична помощ,
може да заяви предоставянето на механизма
лична помощ.
(2) Човек с увреждане, който иска да му
бъде предоставена лична помощ, подава лично,
чрез изрично упълномощено от него лице или
чрез лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за личната помощ заявление-декларация по образец
(приложение № 1) до кмета на общината по
настоящия адрес.
(3) В заявлението по ал. 2 се декларира, че
човекът с увреждане няма да получава друга
подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще се предоставя
механизмът лична помощ. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на
лична помощ може да предложи асистент на
ползвателя съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона
за личната помощ от поддържания актуален
списък за кандидатите за асистенти.
(4) Заявлението се подава по реда на чл. 14,
ал. 1 от Закона за личната помощ, като към
същото се прилагат:
1. издадено направление съгласно чл. 25,
ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове;
2. документ за самоличност (за справка)
или документ за самоличност на законния
представител – родител, настойник, попечител (за справка).
(5) В случаите по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона
за личната помощ в заявлението заявителят
изрично и безусловно дава съгласие конкретен
размер от месечната помощ за отглеждане
на дете с трайно увреждане, предоставена по
чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, съответстващ на определените
в направлението съгласно чл. 25, ал. 2 от
Закона за хората с увреждания брой часове,
и/или пълният размер на добавката за чужда
помощ по чл. 103 от Кодекса за социално
осигуряване да се превежда по бюджета на
съответната община. В случай че заявителят
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не даде съгласие, при положение че ползвател на лична помощ е дете с увреждания, за
отглеждането на което се предоставя месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за
семейни помощи за деца, и/или лице, което
получава добавка за чужда помощ по чл. 103
от Кодекса за социално осигуряване, заявлението не се разглежда.
(6) Конкретният размер на средствата от
месечната помощ за отглеждане на дете с
трайно увреждане, предоставена по чл. 8д,
ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за
деца, за заплащане на положен труд по механизма лична помощ се определя, като часовата
ставка по чл. 31 от Закона за личната помощ
се умножи по определените в направлението
брой часове, като коефициентът на часовата
ставка за положен труд е, както следва:
1. за 2019 г. – 1,0;
2. за 2020 г. – 1,2;
3. от 1 януари 2021 г. – 1,4.
(7) В случаите, когато е подадено заявление с нередовни, неточни и/или липсващи
документи, служител от съответната община
уведомява писмено в срок до 3 работни дни
заявителя за констатираните нередности и дава
7-дневен срок за отстраняването им. Когато
констатираните нередности не са отстранени в
регламентирания срок, процедурата се спира
до тяхното отстраняване, за което лицето по
ал. 2 се уведомява писмено.
(8) При промяна на обстоятелствата, декларирани в приложение № 1, удостоверени
с документ, ползвателят на лична помощ
лично, чрез упълномощено от него лице
или чрез лице по чл. 8, ал. 2 от Закона за
личната помощ уведомява писмено кмета
на общината в 7-дневен срок от настъпване
на промяната за предприемане на съответни
действия.
(9) Ползвателят на личната помощ може
да се откаже от ползването є с писмено заявление до кмета на съответната община.
(10) В случаите по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона
за личната помощ кметът на съответната община изпраща копие от заявлението по чл. 2,
ал. 2, удостоверяващо даденото съгласие по
чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за личната помощ
по служебен път в Агенцията за социално
подпомагане, съответно в Националния осигурителен институт.
(11) Управителят на Националния осигурителен институт, изпълнителният директор
на Агенцията за социално подпомагане и
кметът на съответната община ск лючват
споразумение за предоставяне на механизма
лична помощ. В споразумението се уреждат
редът за превеждане на средствата по чл. 8
и 9, както и:
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1. редът и начинът за изпращане на копия
от заявленията по чл. 2, ал. 2 в Агенцията за
социално подпомагане, съответно в Националния осигурителен институт;
2. сроковете, редът и начинът за изпращане
по служебен път на данните от заявленията
по чл. 2, ал. 2, както и информация за трудовия договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за
личната помощ;
3. редът и начинът за извършване на проверка по служебен път на декларираните
данни в заявлението по чл. 2, ал. 2;
4. процедурата за финансиране предоставянето на лична помощ;
5. редът и начинът за уведомяване на съответната дирекция „Социално подпомагане“ и
на Националния осигурителен институт при
промяна на обстоятелствата, която води до
промяна в предоставянето и ползването на
лична помощ, съгласно чл. 3, ал. 13.
(12) По реда на ал. 11 кметът на съответната община изпраща информация за направения отказ от ползване на лична помощ по
ал. 9 и информация за прекратения въз основа
на направения отказ договор по чл. 14, ал. 5
от Закона за личната помощ на съответната
дирекция „Социално подпомагане“, съответно на Националния осигурителен институт.
(13) Документите, свързани с предоставянето и ползването на лична помощ, се оформят
в досие, което се съхранява в съответната
община съгласно срока по чл. 12, ал. 1, т. 2
от Закона за счетоводството.
Чл. 3. (1) Ползвателят на личната помощ
или неговият законен представител избира
самостоятелно или съвместно с доставчика
на лична помощ асистент/и.
(2) При необходимост доставчикът на лична
помощ предлага кандидат-асистенти на ползвателя от списъка по чл. 6, ал. 1. Ползвателят
избира асистент от предложените кандидатасистенти след провеждане на интервю.
(3) Предоставянето и ползването на лична
помощ се осъществяват въз основа на споразумение между ползвателя, избрания асистент
и доставчика на лична помощ съгласно чл. 14,
ал. 3 от Закона за личната помощ. Споразумението урежда реда и срока за предоставянето и ползването на личната помощ, както
и правата и задълженията на страните.
(4) В срок до 7 дни от постъпването на
заявлението по чл. 2, ал. 2, съответно от
изтичането на срока по чл. 2, ал. 7, след
проверка за съответствие с изискванията
на Закона за ли чната помощ к мет ът на
общината изготвя проект на споразумение
по ал. 3 и го предоставя за подпис на останалите страни. Споразумението се съставя
в три еднообразни екземпляра – по един за
всяка от страните.
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(5) Споразумението по ал. 3 е по образец
(приложение № 2) и съдържа минимум следните реквизити:
1. предмет и срок;
2. име и адрес на доставчика на лична
помощ;
3. име и адрес на ползвателя на лична
помощ и на законния представител;
4. име и адрес на асистента;
5. място на предоставяне на личната помощ;
6. брой часове за лична помощ, определени
в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания;
7. права и задължения на страните;
8. план-график за работа на асистента, определящ работното време и дейностите, които
се извършват в съответствие с предпочитанията на ползвателя на лична помощ, както
и други условия, свързани с предоставянето
на механизма лична помощ;
9. общи условия, включително в случаите
на изменения, допълнения и прекратяване на
споразумението между страните, санкциите
при неизпълнение на договорните отношения
и/или при възникване на конфликти.
(6) Споразумението по aл. 3 се сключва за
срока на издаденото направление за предоставяне на лична помощ от съответната дирекция
„Социално подпомагане“. Споразумението
може да бъде прекратено от всяка една от
страните с писмено предизвестие, отправено
до другите страни, при съществена промяна по неговия предмет и на нормативните
актове, уреждащи отношенията, свързани
с неговото сключване и изпълнение, както
и при настъпване на обективни причини,
водещи до невъзможност за изпълнение на
споразумението, или при установяване на
дек ларирани от ст раните неверни данни
относно получаването и предоставянето на
лична помощ, в т.ч. наличието на двойно
финансиране.
(7) Споразумението е предпоставка за възникване на трудово правоотношение между
доставчика на лична помощ и асистента. При
сключване на трудовия договор се определят
страните, мястото на работа, срокът, характерът на работата, датата на сключването му и
началото на неговото изпълнение, основното
и допълнителните трудови възнаграждения и
периодичността на тяхното изплащане, както
и други права и задължения, доколкото не
противоречат на разпоредбите на Кодекса
на труда.
(8) В 7-дневен срок от сключването на споразумението по ал. 3 доставчикът на лична
помощ сключва трудов договор с асистента
по образец (приложение № 3). В трудовия
договор изрично се посочва постъпването на
работа на асистента от 1-во число на месеца,
следващ месеца на сключване на договора.
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(9) Ползвателят на личната помощ участва
в договарянето, в управлението и контрола
на вида и времетраенето на положения труд
от асистента и предлага прекратяване на
трудовия договор чрез писмено заявление до
доставчика на лична помощ при спазване на
разпоредбите на Кодекса на труда.
(10) Изпълнението на трудовите договори с
определените асистенти започва от 1-во число
на месеца, следващ месеца на сключване на
договорите.
(11) Изменението или прекратяването на
споразумението по ал. 3 е основание съответният трудов договор да бъде изменен или
прекратен.
(12) Когато ползвателите на лична помощ са лица по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона
за личната помощ, кметът на съответната
община изпраща информация за сключване,
изменение или прекратяване на трудовите
договори на Агенцията за социално подпомагане, съответно на Националния осигурителен
институт, по ред, уреден в споразумението
по чл. 2, ал. 11.
(13) При промяна на обстоятелствата, която
води до промяна в предоставянето и ползването на лична помощ, кметът на съответната
община у ведом ява съответната дирек ци я
„Социа лно подпомагане“ и Национа лни я
осигурителен институт в 3-дневен срок от
узнаването за промяната по ред, определен
в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(14) В случаите на отсъствие на асистента,
който предоставя личната помощ по сключения трудов договор, доставчикът на лична
помощ предлага и назначава на ползвателя
асистент-заместник или включване в подходяща социална услуга за периода на отсъствието.
Чл. 4. (1) Доставчикът на лична помощ е
длъжен да следи за спазването на изискването
за избягване на двойно финансиране въз основа на декларираните данни в заявлението
по чл. 2, ал. 2.
(2) Преди сключването на споразумението
по чл. 3, ал. 3 доставчикът на лична помощ
извършва проверка за двойно финансиране.
Чл. 5. (1) Доставчикът на лична помощ
разработва процедура за избягване на двойно
финансиране. При осъществяване на проверката за двойно финансиране доставчикът на
лична помощ изисква данни, обработвани и
администрирани от други публични органи
или структу ри, съгласно изискванията за
защита на личните данни и в съответствие с
изискванията за комплексно административно
обслужване при необходимост.
(2) Едни и същи разходи за обезпечаване на
дейностите по предоставяне на лична помощ
не могат да се финансират едновременно от
държавния бюджет и от бюджета на Общността
или друга донорска програма.
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(3) Ползвател на механизма лична помощ
не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана
по друг проект, програма или каквато и да
е друга финансова схема, произлизаща от
държавния бюджет, бюджета на Общността
или друга донорска програма.
(4) Първоначалните проверки започват
след подаване на заявлението по чл. 2, ал. 2
и приключат преди сключване на споразумението за предоставяне на личната помощ при
спазване на процедурата по ал. 1.
(5) Текущи проверки за липса/наличие на
двойно финансиране следва да се извършват
ежемесечно при включване на нови ползватели
и на всеки шест месеца за всички ползватели,
получаващи лична помощ, при спазване на
процедурата по ал. 1.
(6) Доставчикът на лична помощ може да
изисква данни и информация относно включването в механизма лична помощ, обработвани
и администрирани от други публични органи
или структури, съгласно изискванията за защита на личните данни и в съответствие с
изискванията за комплексно административно
обслужване.
Чл. 6. (1) Доставчикът на лична помощ
по чл. 18, ал. 1 или 2 от Закона за личната
помощ поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им
опит съгласно чл. 21, ал. 2, т. 7 от Закона за
личната помощ. Списък с актуални данни е
наличен на място в съответната община и се
предоставя на ползвателя на лична помощ
при поискване.
(2) Асистент може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на изискванията на
чл. 25 от Закона за личната помощ и е вписано
в списъка за кандидатите за асистенти към
съответната община.
(3) Кандидатът за асистент подава в общината заявление по образец (приложение № 4)
на хартиен или електронен носител за включване в списъка на кандидатите за асистенти.
Към заявлението се прилагат документите
по чл. 26, ал. 1 от Закона за личната помощ.
Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.
(4) Когато са спазени изискванията по
чл. 25 от Закона за личната помощ и след
извършено събеседване кметът на общината
в 7-дневен срок от подаване на заявлението
вписва заявителя в списъка на кандидатите
за асистенти.
(5) Когато кандидатът за асистент не отговаря на нормативните изисквания, същият
не се вписва в списъка по ал. 1, за което се
уведомява в срока по ал. 4.
(6) Кандидатите за асистенти могат да
предоставят документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент,
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или документ, удостоверяващ наличието на
подходящо образователно и/или квалификационно равнище.
Чл. 7. (1) Доставчикът на лична помощ
по чл. 18, ал. 1 или 2 от Закона за личната
помощ може да провежда въвеждащо обучение, необходимо за изпълнение на заложените
дейности за личната помощ, за асистентите,
които не притежават документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение
за асистент, или документ, удостоверяващ
наличието на подходящо образователно и/
или квалификационно равнище.
(2) Обучението по чл. 21, ал. 2, т. 8 от Закона за личната помощ може да се провежда
за придобиване на умения за изпълнение на
дейностите по предоставяне и ползване на
механизма лична помощ. Обучението има
за цел да подпомогне човека с увреждане за
управление на дейностите по задоволяване на
индивидуалните му потребности и за преодоляване на бариерите на функционалните му
ограничения, както и за повишаване на уменията на лицата, които предоставят личната
помощ, за постигане на по-добри резултати.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕВЕЖДАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕХ АНИЗМА ЛИЧНА
ПОМОЩ
Чл. 8. (1) В случаите по чл. 13, ал. 2 от Закона за личната помощ въз основа на дадено
съгласие в заявлението-декларация по чл. 2,
ал. 2 Агенцията за социално подпомагане
превежда по бюджета на съответната община
посочения конкретен размер на средствата
от месечната помощ за отглеждане на дете
с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д,
ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за
деца за времето от датата на започване на
изпълнението на трудовия договор с асистента,
предоставящ личната помощ, до първо число
на месеца, следващ месеца на прекратяването
на договора, в съответствие с бюджетните
правила и действащото законодателство.
(2) Сумите по ал. 1 се превеждат след
предоставяне на отчета по чл. 35 от Закона
за личната помощ по ред, определен в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(3) Агенцията за социално подпомагане
предоставя пълния размер на средствата на
месечната помощ за отглеждане на дете с
трайно увреждане, предоставена по чл. 8д,
ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца,
на родителя (осиновителя) на ползвателя на
лична помощ, когато личната помощ не му се
предоставя поради прекратяване на трудовия
договор с асистента – за времето от първо
число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора, до края на месеца, през
който е сключен нов трудов договор по чл. 14,
ал. 5 от Закона за личната помощ.
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Чл. 9. (1) В случаите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за личната помощ въз основа на дадено съгласие в заявлението по чл. 2, ал. 2 от
пенсионер, който получава добавка за чужда
помощ по чл. 103 от Кодекса за социално
осигу ряване, Националният осигу рителен
институт превежда дължимата сума за добавката на Агенцията за социално подпомагане в съответствие с бюджетните правила и
действащото законодателство.
(2) Сумите по ал. 1 се превеждат за времето
от датата на започване на изпълнението на
трудовия договор с асистента, предоставящ
личната помощ, до първо число на месеца,
следващ месеца на прекратяването на договора, въз основа на получена от Агенцията
за социално подпомагане информация от
отчета по чл. 35 от Закона за личната помощ и по ред, определен в споразумението
по чл. 2, ал. 11.
(3) Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по
чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
към пенсията на ползвателя на лична помощ,
когато личната помощ не му се предоставя
поради прекратяване на трудовия договор с
асистента – за времето от първо число на
месеца, следващ месеца на прекратяването
на договора, до края на месеца, през който е
сключен нов трудов договор по чл. 14, ал. 5
от Закона за личната помощ.
(4) Сроковете, редът и начинът за превеждане на сумите по ал. 1, както и за обмен на
информация между Агенцията за социално
подпомагане и Националния осигурителен
институт се уреждат в споразумението по
чл. 2, ал. 11.
Чл. 10. (1) Възнаграждението на асистента
се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец и предоставен
отчет по образец (приложение № 5) по реда
на чл. 32 от Закона за личната помощ. Отчетът за отработените часове задължително
съдържа кратък доклад за осъществените през
месеца дейности.
(2) В срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния, кметът на съответната община
предоставя на Агенцията за социално подпомагане писмено искане за изплащане на
необходимите средства за обезпечаване на
сключените трудови договори с асистенти на
лична помощ по ползватели, придружено с
финансов отчет по образец.
(3) В случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона
за личната помощ кметът на съответната община предоставя на Агенцията за социално
подпомагане писмено искане за изплащане
на необходимите средства за обезпечаване
на сключените трудови договори с асистенти
на лична помощ по ползватели, придружено
с финансов отчет по образец, в срок до 15-о
число на месеца, следващ отчетния.
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(4) Образецът на финансов отчет съгласно
чл. 35 от Закона за личната помощ се утвърждава от изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане.
Чл. 11. (1) Средствата за финансирането
на личната помощ, предявени с писменото
искане по чл. 10, ал. 2, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по бюджета
на съответната община в срок до 15-о число
на месеца, следващ отчетния, но не по-рано
от 5 работни дни от представянето на отчета
по чл. 35 от Закона за личната помощ.
(2) Средствата за финансирането на личната помощ, предявени с писменото искане
по чл. 10, ал. 3, се превеждат от Агенцията
за социално подпомагане по бюджета на
съответната община в срок до 20-о число на
месеца, следващ отчетния.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ТЕКУЩ И ПОСЛЕДВАЩ
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПОЕТИТЕ ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ
И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 12. (1) Кметът на съответната община
със заповед определя служители, които да
извършват контрол на асистентите по предоставяне на механизма лична помощ.
(2) На определените служители по ал. 1
се предоставят данни относно асистентите,
ползвателите на лична помощ, съдържащи
имена, адреси, телефони за контакт и други
данни, при необходимост.
(3) Контролът по ал. 1 се осъществява наймалко веднъж на три месеца или при постъпил
сигнал чрез посещение в дома и събеседване
с ползвателя (или с неговия законен представител) на лична помощ, като информация
може да се събира и от неговите близки. При
посещението следва да се провери:
1. как се извършва водене на месечен отчет
за положения труд от асистента;
2. съответствието на съдържанието на
месечния отчет с реално извършените от
асистента дейности;
3. удовлетвореността на потребителя от
ползването на механизма лична помощ.
(4) Резултатите от извършената проверка се
вписват в протокол, съставен от съответното
длъжностно лице. Протоколът се подписва
от асистента, от ползвателя (или от неговия
законен представител) и от проверяващия
служител.
(5) Служителят посочва в протокола констатации от извършената проверка относно
предоставяните от асистента дейности от
личен, домашен или социален характер.
(6) Служителят отразява в протокола мнението на ползвателя (или на неговия законен
представител).

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

(7) При желание от страна на ползвателя
(или неговия законен представител) същият
има право да впише допълнително мнение
относно качеството на предоставянето на
личната помощ. Служителят е длъжен да
впише препорък и или предложени я, ако
ползвателят и/или асистентът са вписали
незадоволително мнение.
(8) В случаите на констатирани проблеми
или възникнали конфликти служителят, осъществил контрола, уведомява доставчика на
лична помощ за предприемане на действия
за отстраняване на проблемите или преодоляване на конфликтите.
(9) Когато се установи, че ползвател и/
или негов законен представител е декларирал неверни данни, съставил или използвал
документ с невярно съдържание, неистински
или преправен документ, или не е подал документ при промяна на обстоятелствата, се
уведомява Агенцията за социално подпомагане за прилагане на разпоредбата по чл. 38
от Закона за личната помощ.
(10) Когато се установи, че асистент не
изпълнява трудовите си задължения или не
извършва всички отчетени дейности, доставчикът на лична помощ предприема действия
за търсене на дисциплинарна отговорност
съобразно Кодекса на труда. В този случай
доставчик ът на ли чна помощ у ведом ява
Агенцията за социално подпомагане за прилагане на разпоредбата по чл. 40 от Закона
за личната помощ.
(11) Всички извършени през месеца проверки се описват във формуляр „Опис на
извършените проверки“, към който се прилагат попълнените протоколи за проверка на
място в дома на ползвателите. Протоколите
се съхраняват от отговорните служители и
се представят при извършване на контрол от
длъжностните лица от страна на Агенцията
за социално подпомагане. Протоколите са
източник на информация относно качеството
на предоставяне и ползване на механизма
лична помощ, коректив за работата на назначения асистент и оценка на реализираните
ползи за конкретния ползвател.
(12) Не се счита за нарушение отсъствието
на ползвателя от дома, когато е свързано с
обучение, работа и/или рехабилитация. В тези
случаи се извършва последващо посещение
в 7-дневен срок в дома или на друго място,
което ползвателят посещава.
Чл. 13. Оправомощените служители на
Агенцията за социално подпомагане имат
право във всеки един момент да извършват
проверка по реда на чл. 37 от Закона за личната
помощ на доставчиците на личната помощ,
на ползвателите и/или на асистентите.
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Чл. 14. Проверките по чл. 12 и 13 могат
да се извършват съвместно от определените
служители на съответната община и оправомощените служители от Агенцията за социално
подпомагане.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
„Двойно финансиране“ са едни и същи
разходи за идентични или сходни дейности
да се финансират едновременно от държавния
бюджет и от бюджета на Общността или друга
донорска програма.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Заявление-декларация по чл. 2,
ал. 2 може да се подава от влизането в сила
на тази наредба.
(2) Изпълнението на трудовите договори
с асистентите, сключени преди 1 септември
2019 г. на основание чл. 3, ал. 8, започва от
1 септември 2019 г.
§ 3. В срок до 1 септември 2019 г. доставчиците на лична помощ разработват и приемат
процедурата по чл. 5, ал. 1.
§ 4. Споразуменията по чл. 2, ал. 11 се
сключват в едномесечен срок от обнародването
на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 5. Наредбата се приема на основание
чл. 17 от Закона за личната помощ.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Бисер Петков
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН
……………………………………….....

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за включване в механизма лична помощ по
реда на Закона за личната помощ
от ............................................................................ ,
(име, презиме, фамилия на лицето с увреждане)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер: ....................... ,
постоянен адрес: .................................................. ,
(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
настоящ адрес: ......................................................
................................................................................. ,
(попълва се, когато не съвпада с постоянния – населено
място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон: ................................................................. ,
електронен адрес .................................................. ,
чрез ..........................................................................
................................................................................. ,
(име, презиме, фамилия на упълномощено лице/законен
представител)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер: ....................... ,
постоянен адрес: .................................................. ,
(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
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настоящ адрес: ......................................................
..................................................................................
................................................................................. ,
(попълва се, когато не съвпада с постоянния – населено
място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон:.................................................................. ,
електронен адрес ...................................................
ЖЕЛАЯ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА
ЛИЧНА ПОМОЩ, КАТО:
I. Избирам за асистент следното лице:
..................................................................................
(име, презиме, фамилия на лицето, което ще предоставя лична помощ)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер: ....................... ,
постоянен адрес: ...................................................
..................................................................................
................................................................................. ,
(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
настоящ адрес: ......................................................
..................................................................................
................................................................................. ,
(попълва се, когато не съвпада с постоянния – населено
място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон: ..................................................................
електронен адрес ...................................................
II. 1 Даване на съгласие:
Безусловно давам своето съгласие:
1. .................................................................. …………..
(цифром и словом) лв. от месечната помощ по
чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи
за деца (в размер до 380 лв.)2 да се превеждат от
Агенцията за социално подпомагане по бюджета
на общината след започване на изпълнението по
сключения трудов договор с асистента.
(Конкретният размер на средствата от месечната
помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане,
предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, за заплащане на положения
труд по механизма лична помощ се определя, като
часовата ставка по чл. 31 от Закона за личната
помощ се умножи по определените в направлението
брой часове.)
Подпис: ..............................................
.............................................................
(име и фамилия на родителя/осиновителя)
2. Пълният размер на добавката 3 за чужда помощ
по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
(КСО), която ми е отпусната от Националния
Заявителят/упълномощеното лице/законният
представител дават съгласие за преотстъпване на
съответните средства в случаите, когато ползвателят
на лична помощ получава добавка за чужда помощ
по чл. 103 от КСО и месечна помощ по чл. 8д,
ал. 5, т. 2 от ЗСПД, за заплащане на положения
труд от асистента.
2
Попълва се само в случаите, когато ползвател
на лична помощ е човек с увреждане, за когото
се получават месечни помощи по чл. 8д, ал. 5,
т. 2 от ЗСПД.
3
Попълва се само в случаите, когато ползвателят
на лична помощ получава добавка за чужда помощ
по чл. 103 от КСО.
1
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осигурителен институт (НОИ), да се превежда от
НОИ в пълен размер на Агенцията за социално
подпомагане след започване на изпълнението
по сключения трудов договор с асистента. Въз
основа на съгласието Агенцията за социално
подпомагане да превежда съответните средства
по бюджета на общината.
Подпис: ..............................................
.............................................................
(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице/
законния представител)
III. Декларирам, че:
1. Посочените обстоятелства отговарят на
фактическата обстановка.
2. Съгласен съм да допусна в дома си хора, с
които не съм в родствени отношения, за да ми
оказват подкрепа в извършването на ежедневни
и други дейности по начин, който предварително
сме уговорили.
3. Получавам добавка за чужда помощ по
чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.
□ Да/□ Не
4. Ползвателят на личната помощ е човек с
увреждане, за когото се получават месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни
помощи за деца (ЗСПД).
□ Да/□ Не
5. Няма да получавам друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода,
за който кандидатствам.
6. Към момента:
□ ползвам/□ не ползвам сходни социални
услуги по други дейности или друга подкрепа
за задовол яване на същите пот ребности по
прoграма/проект/схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или
друга донорска програма.
Уточнете .................................................................
(вписват се данни за срока, вида, източника на финансиране и времетраенето на услугата/ подкрепата,
която се ползва, когато е приложимо)
IV. Известно ми е, че:
1. От първо число на месеца, в който започне
изпълнението на трудовия договор с асистента,
сумата за добавката за чужда помощ по чл. 103
от КСО няма да бъде изплащана от НОИ към
личната ми пенсия, а ще бъде превеждана директно на Агенцията за социално подпомагане.
2. От първо число на месеца посоченият размер
по раздел II, т. 2 от месечната помощ по чл. 8д,
ал. 5, т. 2 от ЗСПД няма да ми бъде изплащан
от Агенцията за социално подпомагане.
3. При промяна на всяко декларирано обстоятелство в настоящото заявление-декларация съм
длъжен да уведомя доставчика на лична помощ
в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
4. Доставчикът на лична помощ съгласно
чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за личната помощ
може да ми предложи асистент, ако не съм посочил такъв.
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5. Доставчикът на лична помощ съгласно
чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за личната помощ може
да ми поиска представянето на информация, в
случай че същата не може да бъде установена/
получена по служебен път.
6. За декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
V. Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Направление за ползване на механизма лична
помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане“......
..................................................................................
..................................................................................
3. Други документи ..............................................
..................................................................................
(име и фамилия на заявителя/упълномощеното лице/
законния представител)
Дата:

Подпис:

Заявлението-декларация е прието и проверено от:
..................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
Дата:

Подпис:

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 5
ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ …………………………………………..
Днес, …………..… г., в гр. ....................................
на основание чл. 14, ал. 3 от Закона за личната
помощ
между:
кмета на община ................................................. ,
ЕИК по БУЛСТАТ ............................................... ,
адрес ....................................................................... ,
наричан по-долу „доставчик на лична помощ“,
..................................................................................
................................................................................. ,
ЕГН ........................................................................ ,
адрес ....................................................................... ,
наричан по-долу „асистент“,
..................................................................................
................................................................................. ,
ЕГН ........................................................................ ,
адрес ....................................................................... ,
наричан по-долу „ползвател“,
се сключи настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ
за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Предоставяне от асистента на
лична помощ на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен
или социален характер и за преодоляване на
бариерите на функционалните ограничения в
подкрепа на ползвателя.
(2) Редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и
задълженията на страните.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. Споразумението се сключва за срок от
…………………….. съгласно издаденото направление
за предоставяне на лична помощ от дирекция
„Социално подпомагане“.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ
Чл. 3. Доставчикът на лична помощ се задължава да:
1. сключва и прекратява трудовия договор
с асистента;
2. организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ, като следи за
спазване на план-график за работа на асистента,
определящ работното време и дейностите, които
се извършват в съответствие с предпочитанията
на ползвателя на лична помощ, както и други
условия, свързани с предоставянето на механизма лична помощ; план-графикът се изготвя
съвместно от асистента и ползвателя;
3. изплаща възнаграждение на асистента въз
основа на действително отработените часове
съгласно представения отчет по образец;
4. осигурява условия за повишаване на квалификацията на асистента;
5. поддържа индивидуално досие на ползвателя
на лична помощ;
6. представя отчет на кмета на общината за
предоставената лична помощ, изготвен въз основа
на отчетите на асистентите на личната помощ,
в случай че доставчикът е лице по чл. 18, ал. 2
от Закона за личната помощ (ЗЛП);
7. поддържа актуален списък за кандидатите
за асистенти и професионалния им опит;
8. предлага на ползвателя асистент-заместник
или включване в подходяща социална услуга за
периода на отсъствието на асистента;
9. посредничи за уреждане на споровете между
ползвателя на лична помощ и неговия асистент.
Чл. 4. Доставчикът на лична помощ има
право да:
1. извършва контрол по предоставянетo на
личнатa помощ по реда на чл. 12 от Наредба
№ РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма
лична помощ;
2. провежда обучение на асистента и ползвателя на лична помощ.
Чл. 5. Асистентът се задължава да:
1. изпълнява съвестно дейността по предоставянето на личната помощ съгласно план-график за
работа на асистента, определящ работното време
и дейностите в съответствие с изискванията на
действащото законодателство;
2. уведоми в тридневен срок доставчика на
лична помощ от настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 25 от ЗЛП;
3. у ведом и своевремен но дос та вч и к а на
лична помощ при възникнало препятствие да
изпълн ява за дъл жени ята си по настоящото
споразумение;
4. информира доставчика на лична помощ за
наличието на конфликт с ползвателя;
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5. не разпространява лична информация за
ползвателя, станала му известна в хода на предоставяне на личната помощ;
6. предоставя отчет за изпълняваните дейности и действително отработеното време през
съответния месец при спазване на срока по
чл. 32, ал. 2 от ЗЛП.
Чл. 6. Асистентът има право да:
1. полу чи възнаграж дение въз основа на
действително от работените часове съгласно
представения отчет по образец;
2. иска от доставчика на лична помощ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по договора;
3. участва съвместно с ползвателя за изготвяне на план-графика за неговата работа, определящ работното време и дейностите, които се
извършват.
Чл. 7. Ползвателят на лична помощ се задължава да:
1. оказва съдействие на асистента при осъществяване на дейностите по предоставяне на
лична помощ съгласно индивидуалните потребности от подкрепа;
2. спазва план-графика за работа на асистента,
определящ работното време и дейностите, които
се извършват;
3. подпише месечния отчет на асистента за
отработените от него часове;
4. информира доставчика на лична помощ за
наличието на конфликт с асистента;
5. уведоми своевременно доставчика при възникнало препятствие да ползва личната помощ
по настоящото споразумение.
Чл. 8. Ползвателят на лична помощ има
право да:
1. участва в управлението и контрола на
вида и времетраенето на положения труд, като
съвместно с асистента изготвят план-графика
за работа на асистента, определящ работното
време и дейностите, които се извършват в негова подкрепа;
2. иска от доставчика на лична помощ оказване
на необходимото съдействие за получаване на
асистент-заместник или включване в подходяща
социална услуга за компенсиране отсъствието
на асистента.
ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 9. (1) Доставчикът на лична помощ не
носи отговорност за действия или бездействия
на асистента и ползвателя, в резултат на които
възникнат: смърт или злополука; загуба или
нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение на дейностите по
предоставяне на личната помощ.
(2) Изменения и допълнения на настоящия
договор се правят с писмено искане меж ду
страните.
(3) Писмените изявлени я по това споразумение се връчват на адресите, посочени от
страните. В случай че някоя от страните промени седалището или адреса си, се задължава
да уведоми другата, като посочи нов адрес. В
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противен случай писмена покана или известие
по този договор, отправено на стария адрес, ще
се счита за редовно връчена.
(4) Настоящото споразумение може да бъде
прекратено при неизпълнение на задълженията
на някоя от страните чрез писмено предизвестие,
което изправната страна по договора отправя
до неизправната. Споразумението се счита за
прекратено след изтичането на 5 работни дни
от получаването на писменото предизвестие.
(5) Настоящото споразумение по предоставяне и ползване на лична помощ се прекратява
при смърт на ползвателя на личната помощ,
по искане на ползвателя на личната помощ,
упълномощеното от него лице или лицето по
чл. 8, ал. 2 от ЗЛП до доставчика на личната
помощ, както и с изтичането на срока на направлението за предоставяне на лична помощ
и/или индивидуалната оценка на потребностите.
(6) Настоящото споразумение може да бъде
прекратено от всяка една от страните с писмено предизвестие, отправено до другата страна,
п ри с ъщес т вена п ром я на на нормат и вн и т е
актове, у реж дащи отношени ята, свързани с
неговото сключване и изпълнение, както и при
настъпване на обективни причини, водещи до
невъзможност за изпълнение предоставянето
на личната помощ. Споразумението се счита за
прекратено след изтичането на 5 работни дни
от получаването на писменото предизвестие.
(7) За всички неуредени положения от настоящото споразумение се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите, Кодекса
на труда, Гражданския процесуален кодекс и
действащото българско законодателство.
(8) Споровете по изпълнението на настоящото
споразумение се разглеждат от компетентния съд,
в чийто териториален обхват попада доставчикът
на личната помощ.
(9) Нищожността на някоя клауза от договора
не води до нищожност на друга клауза или на
договора като цяло.
(10) Страните се задължават предоставените
лични данни да бъдат използвани единствено
и само за целите на настоящия договор и да
се обработват, съхраняват и предоставят само
и единствено по реда, предвиден в Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение
на такива данни.
Настоящото споразумение се съставя в три
еднообразни екземпляра – по един за всяка от
страните.
Приложения, неразделна част от този договор, са:
1. План-график.
Доставчик на лична помощ:
Асистент:
Ползвател:
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 8
ТРУДОВ ДОГОВОР
№ ................../.....................г.
Днес, ..............20..... г., в гр. (с) .......................,
на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 70
от Кодекса на труда, чл. 3, ал. 7 от Наредба № РД07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична
помощ и въз основа на сключено тристранно
споразумение № ....................................................
между:
1. ............................................................................. ,
гр. ................................, ул. .................................... ,
ЕИК по БУЛСТАТ ............................................... ,
със седалище и адрес на управление ................
................................................................................. ,
представляван от .................................................. ,
ЕГН: ....................................................................... ,
наричан РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и
2. ............................................................................. ,
(трите имена по документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер: ...................... ,
постоянен адрес: .................................................. ,
(населено място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
настоящ адрес: ..................................................... ,
(попълва се, когато не съвпада с постоянния – населено
място, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон ................................. ,
електронен адрес .................................................. ,
със завършено образование ................................ ,
специалност .......................................................... ,
вид на документа за самоличност: ................... ,
издадена ................................................................ ,
дата на издаването: .......................................... г.,
квалификация ....................................................... ,
правоспособност ................................................... ,
общ трудов/служебен стаж ..... г. .... м. .... д..... ,
в т.ч. по специалността ....................................... ,
осигурителен стаж .......... г. ........ м. ......... д. ... ,
наричан РАБОТНИК, се сключи този трудов
договор.
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ
приема да изпълнява длъжността „Личен асистент“ с код по НКПД: 53221002, по длъжностна
характеристика, с която РАБОТНИКЪТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр
от нея.
2. Мястото на работа е ........................................
3. Работното време за деня е .................. часа или
за седмицата ............ часа, или за месеца .........
часа, разпределени от ……….……….… до ............. ч.
4. Договорът се сключва:
за определен срок ................................................ ,
(посочва се срокът)
за извършване на определена работа ................
..................................................................................
(посочва се точно работата)
5. Настоящият договор e със срок на изпитване ............................................................... месеца,
като клаузата за изпитване е в полза на двете
страни.
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6. Основното месечно (дневно, часово) трудово
възнаграждение е в размер на ..................... лв.
(с цифри и думи)
7. Допълнителни възнаграждения с постоянен
характер:
за ...................................... в размер на ............ лв.;
за ...................................... в размер на ........... лв.;
за ...................................... в размер на ............ лв.
8. Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: .........................................................
..................................................................................
9. РАБОТНИКЪТ има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва:
........................................................... работни дни
..................................................................................
10. Други права и задължения ...........................
..................................................................................
11. РАБОТНИКЪТ ще постъпи на работа на 1-во
число на месеца, следващ месеца на сключване
на договора.
12. Срокът на предизвестие за прекратяване на
трудовия договор е еднакъв и за двете страни и
е в размер на 3 месеца, но не повече от остатъка
от срока на договора.
13. Други условия: ................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
14. По отношение на неуредените с настоящия
договор въпроси се прилагат разпоредбите на
Кодекса на труда.

от МВР – гр. ......................................................... ;
постоянен адрес: гр. .... (с.).................................. ,
ж.к .......................................................................... ,
ул. ........................................... № ...., бл. ............... ,
вх. ................., ет. ....................., ап. ...................... ,
настоящ адрес: гр. (с) ......................................... ,
ж.к. ............................., ул. ..................................... ,
бл. .............., вх. .........., ет. ……........, ап. ............. ,
телефон: ..................................................................
Заявявам, че желая да бъда назначен като асистент за предоставяне на механизма лична помощ
по реда на Закона за личната помощ.
Предпочитанията ми са да бъда назначен като
асистент за предоставяне механизма лична помощ на (когато е приложимо):
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................
Социален статус1:
□ безработно лице □ пенсионер
□ учащ
□ заето лице
□ самонаето лице

Работник: ................
(подпис)
		

Прилагам следните документи:
* документ за самоличност (за справка);
* автобиография;
* декларация, че не са ми налагани мерки за
защита по Закона за домашното насилие по
отношение на ползвател на лична помощ;
* други документи (по преценка на кандидата 2).
Известно ми е, че за неверни данни, посочени
в настоящото заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Работодател: ....................
(длъжност,
подпис, печат)

Изготвил/съгласувал договора:
..................................................................................
..................................................................................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от
двете страни, е връчен на работника на
..................................................................................
Връчил: ............................ Получил: .....................
(име, подпис)
(име, длъжност,
		
подпис)

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 3
Вх. № ........../Дата: ..................
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН
………………………………………....
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за кандидатстване за асистент по реда на Закона
за личната помощ
от
................................................................................. ,
(трите имена на лицето)
ЕГН/ЛНЧ............................................................... ,
лична карта №....................................................... ,
издадена на ........................................................... ,

Декларирам, че:
□ Не съм поставен под запрещение.
□ Не съм осъждан за умишлено престъпление
от общ характер.
□ С прямо мен не са налагани мерки за защита
по Закона за домашното насилие.
□ П реминал съм обучение за предоставяне на
услугата „личен асистент“.
□ П ритежавам .................. години професионален
опит в предоставяне на услуги в домашна среда.
□ И мам сключен трудов договор – □ Да/□ Не.

Декларатор: ............................................................
(име и фамилия на заявителя)
Дата:

Подпис:

Заявлението-декларация е прието и проверено от:
(име, фамилия, длъжност)

Дата:

Подпис:

Информацията се удостоверява по служебен път.
По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно
преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007 – 2013 г., и/или Проект „Нови
възможности „за грижа“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“,
и/или други програми и проекти.
1
2

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

Дейности

Отчетен доклад

5308

НО

О

Неявявания

Брой часове лична помощ,
определени в
направлението:………………

ЕГН на ползвателя:……………

Б

А

Н

Д

ВЕСТНИК

Подпис на доставчик на лична помощ, приел отчета………………………….../дата:………………

Съгласувал: подпис на ползвателя……………………….../дата:………………

Подпис на асистента………………………………./дата:………………

…

3.

2

Явявания
на работа

Общо
отработен
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
и часове

МЕСЕЧНИ РАБОТНИ ЧАСОВЕ

период на отчитане: ...................... 20......г.

на……………………………………….………………………. с ЕГН…………………,

……...………………………………
(име, фамилия и подпис)

ДЪРЖАВЕН

1.

1

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

Адрес: ..................

по договор №………………………………………………….

Отпуск по
болест

ОТЧЕТ по чл. 27, ал. 2 от Закона за личната помощ

Ползвател на лична помощ :

С разреш.
на
администр.

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

Редовен
отпуск

към чл. 10, ал. 1

Празнични и
почивни дни

Доставчик на лична помощ: ................

Неплатен
отпуск

Приложение № 5
към чл. 10,
Приложение
№5ал. 1

Други
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-475
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 16 от
2007 г. за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения
и традиционно специфичен характер, за контрол
за съответствие с продуктовата спецификация и
поддържане на база данни на производителите и
контролиращите лица, доклад от доц. д-р Янко
Иванов – заместник-министър на земеделието,
храните и горите, с рег. № 93-3410 от 22.05.2019 г.
и във връзка с подадено заявление с вх. № АО-840
от 21.03.2019 г. от „Био Сертификейшън“ – ЕООД,
с искане за разрешение за осъществяване на
контрол за съответствие със спецификацията на
ЗНП „Странджански манов мед“/„Манов мед от
Странджа“ нареждам:
Разреша ва м на „Био С ер т ифи кей ш ън“ –
ЕООД, ЕИК 203598067, със седалище и адрес на
управление: Пловдив, ул. Сливница № 6а, ет. 3,
офис № 1, да упражнява дейност като контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и храни,
в съответствие с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС,
за осъществяване на контрол за съответствие
със спецификацията на Защитено наименование
за произход (ЗНП) „Странджански манов мед“/
„Манов мед от Странджа“.
Заповедта да се съобщи на заявителя и на
заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
Министър:
Д. Танева
5185

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-03-297
от 28 юни 2019 г.
На основание чл. 282, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с постъпило писмо
№ 08-00-33 от 29.05.2019 г. от г-жа Десислава
Михайлова, председател на УС на Българската
асоциация на съдиите по вписванията, насрочвам

конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
при районните съдилища, както следва:
· за Районен съд – гр. Гоце Делчев – 1 свободна длъжност;
· за Районен съд – гр. Петрич – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Айтос – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Карнобат – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Варна – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Девня – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Оряхово – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Дряново – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Севлиево – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Генерал Тошево –
1 свободна длъжност;
· за Районен съд – гр. Русе – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Луковит – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Тетевен – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Троян – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Пещера – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Перник – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Плевен – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Никопол – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – Асеновград – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Нова Загора – 1 свободна длъжност;
· за Районен съд – гр. Чепеларе – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Гълъбово – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Търговище – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Попово – 1 свободна
длъжност;
· За Районен съд – гр. Хасково – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Харманли – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Шумен – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Елхово – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Ихтиман – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Самоков – 1 свободна
длъжност;
· за Районен съд – гр. Сливница – 1 свободна
длъжност;
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· за Районен съд – г р. Лом – 2 свободни
длъжности;
· за Районен съд – гр. Пловдив – 2 свободни
длъжности;
· за Районен съд – гр. Нови пазар – 2 свободни
длъжности;
· за Районен съд – гр. Бургас – 3 свободни
длъжности;
· за Районен съд – гр. София – 4 свободни
длъжности.
Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по Закона за съдебната власт,
Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Семейния кодекс,
Закона за наследството, Закона за собствеността,
Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Закона за
горите, Закона за кадастъра и имотния регистър,
Търговския закон, Закона за особените залози,
Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
Закона за устройство на територията, Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, Закона за задълженията
и договорите, Закона за арендата в земеделието,
Закона за управление на етажната собственост,
Правилника за вписванията, Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.
Писменият изпит под формата на тест да се
проведе в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска № 1, на 15.09.2019 г.
с начален час 10,00 ч. и продължителност 2 астрономически часа.
В зависимост от броя на допуснатите до
участие в конкурса кандидати мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на
министъра на правосъдието, поставена на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана на интернет страницата
му – www.mjs.bg, най-малко 7 дни преди датата
на писмения изпит.
Определям следния ред за провеждане на
конкурса:
1. Кандидатите подават заявление за участие в
конкурса в деловодството на Министерството на
правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от
обнародването на настоящата заповед в „Държавен вестник“ по образец, публикуван на интернет
страницата на Министерството на правосъдието.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията
на чл. 162 от Закона за съдебната власт.
Към заявлението за участие кандидатите прилагат следните документи: нотариално заверено
копие от диплома за завършено висше образование
по специалност „Право“; нотариално заверено
копие на удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; автобиография – подписана от
кандидата; копие от лична карта; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване – оригинал; декларация
относно обстоятелствата по чл. 162 от Закона за
съдебната власт и документ за платена държавна
такса по т. 62с от Тарифа № 1 за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието към
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Закона за държавните такси в размер 50 лв. по
банкова сметка на Министерство на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIC код – BNBGBGSD, IBAN
BG09BNBG96613000173701.
2. Кандидатите за конкурса могат да участват
в класирането за длъжността „съдия по вписванията“ най-много за два съдебни района, посочени
в заявлението, в поредността, в която желаят да
бъдат класирани.
3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по
т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса
кандидати и списък на кандидатите с нередовни
документи. Списъците се обявяват едновременно
на видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата му.
4. В 7-дневен срок от обявяване на списъка
кандидатите с нередовни документи могат да
подадат допълнителни заявления за изправяне
на нередовностите.
5. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 4
се обявява окончателен списък на допуснатите до
конкурса кандидати и списък на недопуснатите
до конкурса кандидати. Списъците се обявяват
едновременно на видно място в сградата на
Министерството на правосъдието и на интернет
страницата му.
6. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.
В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията същата изготвя регламент
за провеждане на писмения и устния изпит, който
съдържа и начина на класиране на издържалите
изпитите кандидати. Регламентът се одобрява от
министъра на правосъдието, обявява се на видно
място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на интернет страницата му.
7. За резултатите от писмения изпит конкурсната комисия изготвя протокол, който се
обявява в едномесечен срок след провеждането
му едновременно на видно място в сградата на
Министерството на правосъдието и на интернет
страницата му.
8. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не
по-нисък от 4,50.
9. Устният изпит се провежда в едномесечен
срок от обявяване на резултатите от писмения
изпит по график за явяване на участниците.
Списъкът и графикът се обявяват 5 дни преди
началото на изпита.
10. За резултатите от устния изпит комисията
изготвя протокол.
11. В класирането участват само кандидатите,
оценени на устия изпит с успех не по-нисък от 4,00.
12. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол,
който в 7-дневен срок се представя на министъра
на правосъдието.
13. Резултатът от класирането се обявява на
видно място в сградата на министерството, на
интернет страницата му и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 от КТ.
Настоящата заповед се обнародва в „Държавен
вестник“, публикува се в един централен ежедневник, обявява се на достъпно място в съответните
районни съдилища и на интернет страницата на
Министерството на правосъдието.
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Копие от настоящата заповед да се връчи
за сведение и изпълнение на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
и за сведение и изпълнение на председателите
на съответните районни съдилища в страната –
г р. Гоце Делчев, Пет рич, А йтос, Карнобат,
Варна, Девн я, Оряхово, Дряново, Севлиево,
Генерал Тошево, Русе, Луковит, Тетевен, Троян,
Пещера, Перник, Плевен, Никопол, Асеновград,
Нова Загора, Чепеларе, Гълъбово, Търговище,
Попово, Хасково, Харманли, Шумен, Елхово,
Ихтиман, Самоков, Сливница, Лом, Пловдив,
Нови пазар, Бургас, София.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на заместник-министър Десислава Ахладова.
Министър:
Д. Кирилов
5228

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИК А
ЗАПОВЕД № РД-01-438
от 21 юни 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 24, ал. 11 от
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта нареждам:
1. Утвърждавам Методика за оценка на проекти на програми по чл. 31, ал. 1 от Закона за
насърчаване на заетостта.
2. Отменям Заповед № РД-01-916 от 15.11.2017 г.
на министъра на труда и социалната политика.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на директора на дирекция „Политика на пазара
на труда и трудова мобилност“ за сведение и
изпълнение и на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта за сведение.
Министър:
Б. Петков
МЕТОДИК А
за оценка на проекти на програми по чл. 31,
ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта
І. Комисията допуска до оценка проектите
на програми, които:
1. са внесени в срок;
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2. не превишават максималния размер за
финансиране, определен с поканата на министъра на труда и социалната политика по чл. 24,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта (ППЗНЗ);
3. са разработени в съответствие с образеца,
утвърден от министъра на труда и социалната
политика;
4. съдържат всички документи и отговарят
на изискванията, посочени в поканата по чл. 24,
ал. 3 от ППЗНЗ.
ІІ. Комиси ята разглеж да доп уснатите до
оценка проекти на програми, като извършва
корекции в параметрите им в съответствие с
констатирани несъответствия с изискванията в
поканата на министъра на труда и социалната
политика:
· н едостатъчен брой заявки (липсващи или
несъдържащи всички реквизити) от работодатели за достигане на минималния
изискван процент на включените в заетост
от включените в обучение по всяка професия, посочен в поканата по чл. 24, ал. 3
от ППЗНЗ;
· н есъответствие между програмата за професионално обучение с изискванията на
Закона за професионалното образование
и обучение, рамковите програми за професионална квалификация и държавните
образователни стандарти за придобиване
на квалификация по професии;
· н есъответствие на програмата за обучение
по ключова компетентност с Европейската
референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, в т.ч.
и Европейската рамка за компетентност
в областта на цифровите технологии за
граждани и Рамката за предприемаческа
компетентност;
· л ипса на обвързаност между обучението
по ключова компетентност и обучението за
придобиване на квалификация по професия;
· д ублиране на компетентности, предвидени
за усвояване в програмата за обу чение
по ключова компетентност, с компетентности, придобивани чрез обучението по
професията.
ІІІ. След определ яне на парамет рите на
проектите във връзка с констатираните несъответствия комисията извършва оценка по критериите, определени в чл. 24, ал. 10 от ППЗНЗ,
при следните показатели и точки:

№

Критерии

1.

Относителен дял на безработните лица от общини със средномесечно равнище на безработица през първите девет месеца на
текущата година, по-високо от средномесечното за страната,
включени в заетост и/или обучение по програмата, от общия
брой на безработните лица, включени в програмата
Относителен дял на безработните лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, включени в заетост и/или
обучение по програмата, от общия брой на безработните лица,
включени в програмата

2.
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Показатели

Точки1

над 60 %

20

над 40 до 60 % вкл.

15

от 20 до 40 % вкл.

10

над 60 %

20

над 40 до 60 % вкл.

15

от 20 до 40 % вкл.

10

Когато в даден проект на програма липсва необходимата информация, за да бъде направена оценка по
определен критерий, по този критерий или стойността на показателя е под 20 %, се присъждат 0 точки.
1
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6.

7.
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Критерии

Показатели

Точки1

Относителен дял на безработните лица, включени в обучение по над 60 %
професии и специалности, търсени на пазара на труда 2 , от общия
брой на безработните лица, включени в обучение по програмата над 40 до 60 % вкл.
от 20 до 40 % вкл.

20

Относителен дял на безработните лица, включени в обучение за над 60 %
придобиване на степен на професионална квалификация, от общия
брой на лицата, включени в професионално обучение по програмата над 40 до 60 % вкл.
от 20 до 40 % вкл.

25

Връзка на предвиденото обучение по ключова компетентност със
съответното обучение за придобиване на професионална квалификация по програмата
Относителен дял на безработните лица, на които ще бъде осигурена заетост за период над задължителния минимален период на
заетостта, посочен в поканата, от общия брой безработни лица,
включени в заетост по програмата
Относителен дял на лицата, които ще бъдат включени в заетост
над минималното изискване, посочено в поканата, от общия брой
лица, включени в обучение по програмата

Съгласно списък на професиите и специалностите,
по които има търсене на пазара на труда, изготвен
въз основа на данни от Агенцията по заетостта, и
прогнози за развитието на пазара на труда.

Комисията класира проектите на програми въз
основа на резултатите от оценяването и предлага
за финансиране програмите, получили 65 и повече
точки от оценката по критериите.
5175

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-19
от 19 юни 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и
искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадастър вх. № 10-01-4 от 4.06.2019 г. от началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, във връзка със заявление вх.
№ 07-7400-31.05.2019 г. от кмета на община Гоце
Делчев откривам производство по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Добротино, община
Гоце Делчев, област Благоевград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Благоевградски териториален
кадастър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 от ЗКИР със Заповед № 340 от 5.06.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на свои
разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие
с актовете за собственост.
4. На основание чл. 35, ал. 3 от ЗКИР заповедта да бъде разгласена чрез средствата за масово

10
20
10

напълно

10

частично

5

над 25 %

10

над 50 %

25

над 40 до 50 % вкл.

20

от 20 до 40 % вкл.

15

Максимален брой точки:
2

15

130

осведомяване, включително чрез два централни
всекидневника, и да се обяви на подходящи места с
публичен достъп в сградите на службата по геодезия,
картография и кадастър, общината и кметството.
5. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, а
копия от нея – на възложителя и изпълнителя.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5174
ЗАПОВЕД № РД-18-417
от 19 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на Промишлена зона-север, Момчилград, землище Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.08.2004 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5088

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1750
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с протоколно решение
№ 5636 от 25.06.2019 г. на изпълнителния съвет
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Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол изменя Решение № 1588 от 22.07.2014 г. на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 63 от 2014 г.), като думите
„поземлен имот № 001048 с площ 5062 кв. м в
землището на с. Хърлец, м. Мерата, община Козлодуй, област Враца, ведно с построената в имота
масивна сграда (краварник), състояща се от първи
етаж със застроена площ 127 кв. м и тавански етаж
със застроена площ 60 кв. м“ се заменят с думите
„поземлен имот с идентификатор 77548.1.48 с площ
5063 кв. м, намиращ се в област Враца, община
Козлодуй, с. Хърлец, м. Мерата, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77548.1.48.1
със застроена площ 127 кв. м с тавански етаж“.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5176
РЕШЕНИЕ № 3622-П
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 5,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1733 от 24.01.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 12 от 2019 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 5641 от
25.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Разград,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
61710.503.6399 с площ 21 426 кв. м, намиращ се на
ул. Търговищко шосе, Разград, община Разград,
област Разград (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 550 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 90 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока за
подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 11 ч. на 14-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената
на тръжната документация е 500 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро и се запла-
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ща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове, или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното
изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод
на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 21-вия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават
в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за
банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от
Закона за собствеността, или лица, за които със
закон е установено, че нямат право да придобиват
право на собственост върху земя на територията
на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 21-вия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в сградата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5177
РЕШЕНИЕ № 3623-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1734
от 8.02.2019 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 15
от 2019 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5644
от 26.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Плевен, представляващ: урегулиран поземлен
имот X-100, с площ 3700 кв. м, намиращ се
в кв. 68, гр. Пордим, община Пордим, област
Плевен (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 33 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 30 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 11-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
15-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
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за банк ру т; ч у ж денци и/и ли ч у ж дест ран ни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5178
РЕШЕНИЕ № 3624-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1690
от 13.09.2017 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79
от 2017 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5645
от 26.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: урегулиран поземлен
имот V, кв. 8, с площ 4800 кв. м, намиращ се в
Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, община
Карнобат, oбласт Бургас (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 82 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 50 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 16 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
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банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 14-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
21-вия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денц и и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 21-вия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5179
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РЕШЕНИЕ № 3625-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1685
от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71
от 2017 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5646
от 26.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.516.73 с площ 1397 кв. м, намиращ
се на ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол,
област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 37 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 20 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 7000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 11 ч. на 15-ия ден, считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; цената на тръжната документация е
500 лв. (с включен ДДС) или равностойността
им в евро и се заплаща, както следва: в касата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или чрез банков
превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 13 ч. българско време на
18-ия ден, считано от датата на обнародване
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на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денц и и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 13 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5180
РЕШЕНИЕ № 3626-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1726
от 22.10.2018 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен конт рол (ДВ, бр. 91
от 2018 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5647
от 26.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Кърджали, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 40909.125.44 с площ 5784 кв. м,
намиращ се в област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, комплекс „Техникуми“,
заедно с построените в имота сгради: сграда с
идентификатор 40909.125.44.1 и сграда с иден-
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тификатор 40909.125.44.2 (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 100 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 400 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 17-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 15 ч. българско време на
23-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денци и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 23-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
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„Държавен вестник“, от 15 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5181
РЕШЕНИЕ № 3627-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1708
от 04.12.2017 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 100
от 2017 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5648
от 26.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, представляващ: поземлен имот № 000292
с площ 7500 кв. м, намиращ се в местността
Птицекомбинат, землището на с. Войводово,
община Хасково, област Хасково, представляващ
поземлен имот с идентификатор 11867.213.43, ведно с построената в него сграда със специално
предназначение със застроена площ 126 кв. м с
идентификатор 11867.213.43.1 (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 63 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 60 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
13 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 11-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
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включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
15-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денци и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5182
РЕШЕНИЕ № 3628-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
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ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1683
от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71 от
2017 г.), изменено с Решение № 1709 от 14.12.2017 г.
на Агенцията за приватизация, и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизация, и
протоколно решение № 5649 от 26.06.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 35609.35.371 с площ 10 322 кв. м, намиращ се в местността Начева могила, с. Калчево,
община „Тунджа“, област Ямбол (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 25 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
2.2. с т ъп ка на на д да ва не – 10 0 0 л в. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 4000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 414,
в срок до 11 ч. на 16-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 11 ч. българско време на
20-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
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просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банк ру т; ч у ж денци и/и ли ч у ж дест ранни
юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5183
РЕШЕНИЕ № 3629-П
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК),
чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Решение № 1559
от 11.09.2013 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 83
от 2013 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5650
от 26.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: урегулиран поземлен
имот XXXІХ с площ 1030 кв. м от кв. 11, Промишлена зона „Север“, по плана на гр. Карнобат,
община Карнобат, област Бургас (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 19 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
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2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 3700 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515,
в срок до 11 ч. на 15-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове, или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 15 ч. българско време на 24-тия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 24-тия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 15 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5184

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 282
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (НАГ – СО) са постъпили заявления вх. № САГ18-ГР00-1532/10.07.2018 г. и
вх. № САГ18-ГР00-1532-[1]/26.07.2018 г. от Анелия
Петкова с искане за даване на указания относно
довършване на процедурата по одобряване на
ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-1602, 1616 – „За ЖС и
маг.“, кв. 68, м. Ж.к. Връбница-1, изключен от
обхвата на Решение № 167 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС.
С п и с м о и з х . № С А Г 18 -Г Р 0 0 -1 53 2 - [3] /
21.09.2018 г. на заявителя е указан редът, по който
следва да се довърши производството по одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-1602, 1616 – „За
ЖС и маг.“, кв. 68, м. Ж.к. Връбница-1.
Със заявление вх. № САГ18-ГР00-1532-[4]/
7.11.2018 г. от Анелия Петкова е поискано одобряване на проект за план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на УПИ III-3029 – „За ЖС и маг.“, ПИ с
идентификатор 68134.2819.3029 по КККР, кв. 68,
м. Ж.к. Връбница-1. Към заявлението са приложени: комплектуван проект за ПРЗ с обяснителна
записка; Решение № 167 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС; предварителен договор за
покупко-продажба на недвижим имот по реда на
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ от 30.08.2018 г. с нотариално
заверени подписи; документи за собственост; скици, издадени от АГКК, за ПИ с идентификатори
68134.2819.3029 и 68134.2819.3030; комбинирана
скица за пълна или частична идентичност по
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; цветни графични копия на
ПУП – м. Ж.к. Връбница-1, одобрен с Решение
№ 167 по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
С писмо изх. № САГ18-ГР00-1532-[5]/9.11.2018 г.
на заявителя е указано да представи коригиран
проект в съответствие с действащата кадастрална
карта в обхвата на разработката.
Със заявление вх. № САГ18-ГР00-1532-[6]/
26.11.2018 г. е внесен преработен проект за ПРЗ
на УПИ ІІІ-3029, 3030 – „За ЖС и маг.“, кв. 68,
м. Ж.к. Връбница-1, представляващ неразделна
част от ПРЗ на м. Ж.к. Връбница-1, район „Връбница“, одобрен с Решение № 167 по протокол
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС.
Със заявление за внасяне на допълнителни
документи вх. № САГ18-ГР00-1532-[7]/26.02.2019 г.
е внесен проект за ПРЗ, допълнен с таблица за
постигнатите параметри на застрояване съгласно
нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
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Пр ои з в одс т в о т о е по р ед а н а § 1 2 4 о т
ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за ПРЗ за УПИ ІІІ-3029,
3030 – „За ЖС и маг.“, кв. 68, м. Ж.к. Връбница-1, е направено от заинтересованото лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ – Анелия Петкова, като
съсобственик на поземлен имот с идентификатор
68134.2819.3029, което е видно от представените
документи за собственост и скици.
Съгласие на съсобственика на поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.3029 – Христинка
Петкова, и на собствениците на поземлен имот
с идентификатор 68134.2819.3030 – Илияна Илиева-Георгиева и Мария Илиева, попадащи в
проектен УПИ ІІІ-3029, 3030 – „За ЖС и маг.“,
е инкорпорирано в приложения по преписката
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
от 30.08.2018 г.
Предс та вен е п ред вари т елен дог овор за
прехвърляне на недвижими имоти на основание
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, по силата на който Илияна
Илиева-Георгиева и Мария Илиева се задължават
да продадат на Анелия Петкова и Христинка
Петкова 67 кв. м, част от УПИ II-1616, кв. 68,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.2819.3030, която част ще се
присъедини към новообразуван УПИ III-1602,
1616 – „За ЖС и маг.“, кв. 68, м. Ж.к. Връбница-1, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 68134.2819.3029.
Видно от проекта за м. Ж.к. Връбница-1,
изработен върху действаща към този момент
кадастрална основа, се установява, че в границите на проектен УПИ III-1602, 1616 – „За ЖС
и маг.“, кв. 68, м. Ж.к. Връбница-1, попадат
два имота с идентификатори 68134.2819.1602 и
68134.2819.1616, като не са представени доказателства, че собствеността върху същите се
притежава от едно и също лице, поради което
същият е изключен от обхвата на одобряване
с т. 4 на Решение № 167 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС.
В настоящото производство са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и
актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПРЗ в частта на кв. 68, УПИ ІІІ-1602,
1616 – „За ЖС и маг.“, е проведено като част от
производството по одобряване на цялостния ПРЗ
на м. Връбница-1, одобрен с Решение № 167 по
протокол № 79 от 26.03.2015 г. на СОС, попада в
териториалния обхват на допускането за изработване на проекта, за него са проведени процедурите по съобщаване на заинтересованите лица по
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и е проведено обществено
обсъждане по чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г- 97/16.12.2014 г., т. 24.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 167 по протокол
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване
на настоящия проект за план за регулация и
застрояване.
С т. 4 от Решение № 167 по протокол № 79 от
26.03.2015 г. на СОС УПИ ІІІ-1602, 1616 – „За ЖС
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и маг.“, е изключен от обхвата на одобряване,
което прави фактическия състав недовършен в
тази си част.
След одобряване на Решение № 167 по протокол
№ 79 от 26.03.2015 г. на СОС е одобрено изменение
в кадастралната карта със Заповед № 18-4321 от
30.05.2018 г. на началника на СГКК – София, като
в границите на УПИ III са нанесени нови имоти
с идентификатори 68134.2819.3029 и 68134.2819.3030
вместо стари идентификатори 68134.2819.1602 и
68134.2819.1616.
С представянето на цитирания предварителен
договор е налице и последният елемент от фактическия състав за одобряването на УПИ III-3029,
3030 – „За ЖС и маг.“, кв. 68, м. Ж.к. Връбница-1.
С настоящия проект УПИ III се отрежда за
имотите по действащата кадастрална карта – УПИ
III-3029, 3030. Промяната само в номерацията
на имотите не прави регулацията на УПИ III
различна от процедираната в производството по
одобряване на цялостния план.
Отреж дането на У ПИ III за имотите по
действащата кадастрална карта е в съответствие
с изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ III-3029,
3030 – „За ЖС и маг.“, се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО УПИ III-3029,
3030 – „За ЖС и маг.“, попада в „Жилищна зона с
преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“)
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
предвид което конкретното предназначение „за
жилищно строителство“ е допустимо.
С наличието на основание по чл. 15, ал. 3
от ЗУТ за одобряване на плана за регулация е
налице основание за одобряване и на плана за
застрояване по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
С ПЗ в УПИ III-3029, 3030 – „За ЖС и маг.“,
се предвижда в съответствие с процедирания цялостен план високоетажно застрояване, свързано
със застрояването в УПИ II-1616 – „За ЖС, маг.
и ТП“ – „м“ с Н=5,20 м и „м+7+т“ с Н=24 м.
УПИ III е ъглов урегулиран поземлен имот със
свързано застрояване на двете странични регулационни граници, поради което по отношение
на плътността и интензивността на застрояване
е приложима нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ във
връзка с § 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО.
Застрояването се одобрява при спазване нормите на чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 2 и 3, чл. 31, ал. 1
и 2 и чл. 32 от ЗУТ.
По отношение спазване на нормата на чл. 43,
ал. 1 от ЗУТ се предвижда изграждането на подземни гаражи.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, § 124 от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 21,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 2, чл. 32, чл. 27, ал. 2 и 3 от
ЗУТ във връзка с § 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО, т. 2 от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97/16.12.2014 г., т. 24, и
Решение № 167 по протокол № 79 от 26.03.2015 г.
на СОС Столичният общински съвет реши:
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Одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – план
за рег улаци я на м. Ж.к. Връбница-1, район
„Връбница“, кв. 68, УПИ III-3029, 3030 – „За ЖС
и маг.“, по червените и сините линии, цифри и
текст съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на
м. Ж.к. Връбница-1, одобрен с Решение № 167
по протокол № 79 от 26.03.2015 г. на Столичния
общински съвет.
2. Проект за подробен устройствен план – план
за застрояване на м. Ж.к. Връбница-1, район
„Връбница“, кв. 68, УПИ III-3029, 3030 – „За ЖС и
маг.“, съгласно приложения проект, без допускане
на намалени разстояния към съседните имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните 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 обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Е. Герджиков
5173
РЕШЕНИЕ № 289
от 30 май 2019 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община и програмата
за проектопроучвателни работи на НАГ – СО, е
изработен проект за подробен устройствен план
за м. В.з. Симеоново-север – разширение, район
„Витоша“, в териториален обхват: Софийски околовръстен път, западна регулационна граница на
път към лифтова станция „Симеоново“, северна
регулационна граница на м. В.з. Симеоново-север,
ул. Неофит Хилендарски и ул. 53-та.
За територията е одобрена кадастрална карта
със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът обхваща територии с неурегулирани
поземлени имоти, както и територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен
план, поради което са налице основанията за
изработване на ПУП по реда на чл. 16 от ЗУТ.
Проектът за ПУ П на м. В.з. Симеоновосевер – разширение, цели урегулиране на поземлените имоти с предвиждане на конкретно
застрояване за тях, осигуряване на условия за
реализация на необходимите публични обекти
и елементите на техническата инфраструктура в
местността, поради което проектът е възложен
по реда на чл. 124, ал. 2 от ЗУТ и е изработен
със средства от общинския бюджет.
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На основание чл. 16, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124,
ал. 2, чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и Заповед № РД-09-3345
от 29.05.2008 г. на кмета на Столична община е
издадена Заповед № РД-09-50-1060 от 28.06.2010 г.
на главния архитект на Столична община, с която е допуснато изработването на ПУП – ПРЗ на
м. В.з. Симеоново-север и В.з. Симеоново-изток.
С договор № НАГ-1002/19.07.2010 г. е възложено
изработването на проект за подробен устройствен
план на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата
за възлагане на малки обществени поръчки (отм. с
§ 2 на Постановление № 38 от 23.02.2012 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет – ДВ, бр. 17 от 2011 г., в
сила от 26.02.2012 г.).
С писмо на главния архитект на Столична
община изх. № САГ16-ТП00-138-[12]/4.01.2018 г. до
кмета на район „Витоша“ изработеният проект е
изпратен за предварително разглеждане и запознаване със същия на собствениците на поземлени имоти в обхвата на плана. Съгласно писмо
№ РВТ18-ТП00-1-[19]/14.02.2018 г. от главния архитект на район „Витоша“ при предварителното
разглеждане на проекта са постъпили 22 броя
становища и предложения съгласно изготвен опис.
Съгласно писма № РВТ18-ТП00-1-[20]/14.03.2018 г.
и № РВТ18-ГР94-689-[2]/30.03.2018 г. на главния
архитект на район „Витоша“ допълнително са
постъпили 4 броя становища и предложения.
Изработеният проект и постъпилите становища и предложения са разгледани на заседание
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) като предварителен проект
с решение по протокол № ЕС-Г-25/3.04.2018 г.,
т. 18. Направени са служебни предложения кадастралната карта да се актуализира, предварителният проект за ПУП – ПРЗ да бъде съобразен
с постъпилите данни и изразеното становище от
компетентните органи на СО относно довършване на административните производства по
възстановяване правото на собственост върху
земеделските земи. След преработка на проекта
съгласно служебните предложения, уважените
становища и предложения проектът да се внесе
отново за разглеждане от ОЕСУТ.
С писма № РВТ18-ТП00-1-[33]/30.05.2018 г.,
№ РВТ18-ТП00-1-[37]/12.06.2018 г. и № РВТ18ТП00-1-[39]/27.07.2018 г. от главния архитект на
район „Витоша“ са изпратени допълнително
постъпили 5 броя заявления.
Проектът е изработен върху одобрената със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК кадастрална карта и е придружен от: обяснителна записка; схема по част „ВиК“,
съгласувана с писмо изх. № ТУ-1713/10.05.2019 г.
от „Софийска вода“ – АД, схема по част „Електроснабдяване“, съгласувана от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 1.02.2019 г., с приложено
становище изх. № 1203175450/31.01.2019 г. като
неразделна част и от „ЕСО“ – ЕАД, с № ПМО9768-(3)/28.01.2015 г., план-схема за вертикално
планиране, положително становище от „Басейнова
дирекция“ – Дунавски район с център гр. Плевен,
с № 4106/29.07.2013 г., решение на директора на
РИОСВ – София, с № СО-10-ЕО/2013 г. да не се
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извършва екологична оценка на ПУП и да не се
извършва оценка на степен на въздействие върху
защитените зони от „Натура 2000“.
Представено е заснемане и експертна оценка на
високата дървесна растителност съгласно чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена
система“ – СО, с изх. № 7000-СП-357/4.06.2012 г.
Към проекта са изготвени пазарни оценки на
всичките поземлени имоти в обхвата на изработения ПУП по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, приети
с решение по протокол № ЕС-П0-01/15.08.2018 г.,
т. 1, от комисията по чл. 210 от ЗУТ.
За установяване на собствеността на всичк и и мо т и , поп а да щ и в о бх в ат а н а п л а н а ,
са изп рат ен и за п и т ва н и я до нача л н и к а на
ОСЗ „Западна“ (стара „Овча к у пел“) с изх.
№ САГ16-ТП00-138-[10]/17.11.2017 г., № САГ16Т П0 0 -138 -[5]/2 4.11.2 016 г. и и з х. № С А Г16 ТП00 -138-[24]/31.07.2018 г. до компетентното
звено в Столична община. От страна на ОСЗ
е пост ъпила информаци я за собственици и
заявители на имоти в обхвата на плана и за
които не е отбелязан собственик с вх. № САГ16ТП00-138-[9]/13.02.2017 г. В отговор на писмо
изх. № САГ16-ТП00-138-[24]/31.07.2018 г. за предоставяне на информация относно преписки,
постъпили в Столична община за предоставяне на земи от ОПФ, попадащи в обхвата на
П У П – ПРЗ, е пост ъпил отговор № СА Г16 ТП00-138-[26]/17.08.2018 г. от зам.-кмет на СО с
данни за постъпили искания и становище относно
провеждане на процедури по възстановяване на
правото на собственост върху поземлени имоти
в м. Капанджийката, землище „Симеоново“, по
реда на § 27 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ. Приложени са
копия от писма изх. № СОА17-ДИ05-1277-[2]/
13.11.2017 г., № СОА17-ДИ05-1277-[11]/13.04.2018 г.,
№ СОА18-ГР94-2799-[1]/18.06.2018 г., № СОА17Д И 0 5 -1 2 74 - [2] /1 3 .11 . 2 017 г. , № С ОА 17 Д И 0 5 -1 2 7 7 - [1 2 ] / 1 8 . 0 4 . 2 0 1 8 г. , № С О А 1 7 Д И05 -1274 -[5]/1 5.0 6.2 018 г., и з х . № С ОА17Д И 0 5 -1 2 7 6 - [1] /1 3 .11 . 2 0 17 г. , № С ОА 17 Д И 0 5 -1 2 7 6 - [3] / 17. 0 4 . 2 0 1 8 г. , № С ОА 17 Д И 0 5 -1 2 7 8 - [1] /1 3 .11 . 2 0 17 г. , № С ОА 17 Д И 0 5 -1 2 7 6 - [4 ] / 2 0 . 0 4 . 2 0 1 8 г. , № С ОА 17 Д И 0 5 -1 2 7 6 - [ 7 ] /6 . 0 6 . 2 018 г. , № С ОА 17Д И 0 5 -1 2 75 - [3] /14 .11 . 2 017 г. , № С ОА 17 Д И 0 5 -1 2 7 5 - [6 ] / 17. 0 4 . 2 0 1 8 г. , № С ОА 17 ДИ05-1275-[10]/6.06.2018 г., с които са посочени
констатирани грешки и несъответствия, липса
на графичен материал за установяване границите
на имотите, доказателства за местоположение,
извършена замяна между двама собственика.
Според писма от район „Витоша“ техническата
служба не разполага с извадки от Т.П.С. комисии
на ТКЗС – с. Симеоново. Служебно от СО – район
„Витоша“, са предоставени актове за общинска
собственост № 2486/9.07.2012 г., № 2487/9.07.2012 г.
и № 2491/9.07.2012 г.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Т П 0 0 -1 3 8 -[2 5 ] /
15.08.2018 г. проектът и план-схемите на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в посочения обхват заедно с протокол
№ ЕС-ПО-01/15.08.2018 г., т. 1, на комисията по
чл. 210 от ЗУТ е изпратен в район „Витоша“ за
съобщаване на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
и до директора на „Държавен вестник“ за обна-
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родване на обявялението. Проектът е съобщен
чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 70 от
24.08.2018 г., стр. 95, т. 25.
С писмо изх. № РВТ18-ТП00-1-[53]/10.10.2018 г.
от главния архитект на район „Витоша“ се удостоверява, че след процедурата по съобщаване
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ в законоустановения срок са постъпили 7 броя възражения,
предложения и искания и извън срока – 13 броя.
Проектната документация е върната с постъпилите
възражения, предложения и искания, извадка от
страницата с обявлението в „Държавен вестник“
и с приложени доказателства за спазване на процедурата по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. Допълнително
е изпратена една молба-възражение, постъпила
с № РВТ18-ТП00-1-[54]/8.11.2018 г., идентична
с внесените в деловодството на НАГ с жалба
вх. № САГ16-ТП00-138-[29]/6.12.2018 г. и с вх.
№ СОА18-ГР94-6270/6.12.2018 г. чрез Столична
община.
Проектът и постъпилите становища, предложения и възражения са разгледани на заседание на ОЕС У Т с протокол № ЕС-Г-96/
18.12.2018 г., т. 15. По отношение на възражен и я т а с п р ед ме т ме с т опо ложен ие т о н а
новопредвидените УПИ е установено спазване с
ПУП на правилата на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, поради
което не са уважени. По възраженията от лица в
процедура по предоставяне на земи от общински поземлен фонд, попадащи в обхвата на
ПУП – ПРЗ, е направено служебно предложение: „Урегулираните поземлени имоти за имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ в обхвата на плана да
се сигнират в ПР и ПЗ, като в легендата към
плана се укаже, че тези УПИ са образувани от
земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и разпореждане
с тях може да се извършва в срока по § 14 от
ПЗРЗИДЗОЗЗ само при условията на § 27, ал. 2
от ПЗРЗИДЗСПЗЗ.“ Проектът е приет, като след
изпълнение на служебно предложение е предложено да се издаде акт за одобряване.
Допълнително е представен проект съобразно
служебното предложение на ОЕСУТ.
При изработването на проекта за изменението
на кадастрална карта по чл. 65 от Наредбата за
ССПКККР са извършени корекции в цифровия
модел на плана за регулация и в площите на
новообразуваните УПИ, които са в границите
на допустимата точност и не налагат изменение
на графичната част на плана.
Представен е проект за изменение на КККР
по чл. 65 от Наредбата за ССПКККР за ПИ в
обхвата на плана, който е съгласуван от АГКК.
Представено е удостоверение за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри с изх. № 25-76191/3.04.2019 г.,
издадено от СГКК – София-град.
След приключване на процедурата по обявяване на проекта извън срока по чл. 128, ал. 5 във
връзка с ал. 1 от ЗУТ и след разглеждане от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-96/18.12.2018 г., т. 15, допълнително са постъпили възражения, които съдържат
идентични оплаквания с разгледаните от ОЕСУТ
възражения с вх. № РВТ18-ТП00-1-[54]/8.11.2018 г.
и № САГ16-ТП00-138-[29]/6.12.2018 г. Изразява се
несъгласие с местоположението на новопредвиден УПИ, през който преминават кабели 20 kV.
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Възраженията са подадени от собственик на ПИ
с идентификатор 68134.2042.482, попадащ в кв. 72,
за който е отреден УПИ XXV-482 – „За жил.
стр.“, кв. 64-а. Постъпило е възражение № САГ19ГР00-909/17.04.2019 г. от „Недвижими имоти дивелъпмънт“ – ЕООД. Същите са докладвани на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-30/23.04.2019 г, т. 4,
като същите не са разглеждани по същество,
тъй като са постъпили след срока и след като
проектът е приет от ОЕСУТ.
С решение на ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-30/23.04.2019 г., т. 4, е потвърдено решение
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-96/18.12.2018 г.,
т. 15, с което проектът за ПРЗ, план-схемите
на инженерната инфраструктура и пазарните
оценки на имотите са приети без забележки и с
предложение да се издаде административен акт
за одобряването му.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ПРЗ на м. В.з. Симеоново-север – разширение, е изработен по служебно
възлагане от Столична община и при спазване
разпоредбите на чл. 16 от ЗУТ.
Проектът за ПРЗ на м. В.з. Симеоново-север – разширение, в преобладаващата си част
обхваща територия с неурегулирани поземлени
имоти. За имотите в регулация по предходен
устройствен план тя е първа и не е приложена,
с което е спазено изискването на чл. 16, ал. 1,
изр. първо от ЗУТ.
Под „неприложена първа регулация по предходен устройствен план“ се има предвид одобрената
регулация в нейната цялост – както „дворищна“,
така и улична, тъй като същите са устройствено
свързани.
В изпълнение на действащия ОУП на СО
поземлените имоти се урегулират с предвиждане
на съответно застрояване за тях и се определят
необходимите площи за изграждане на обектите
и съоръженията на техническата инфраструктура,
поради което същият е възложен от СО – НАГ,
да се изработи при спазване изискванията на
чл. 16 от ЗУТ. По ОУП проектната територия
попада в по-голямата си част в устройствена
зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване,
с ограничителни параметри“ със специфични
правила и нормативи в отклонение от общите
по ОУП (Жм3*). За поземлените имоти, които
попадат в устройствена зона (Жм3*), е нормирано изискване: „Опазване на съществуващата
природна среда и озеленяване. Задължително
прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата
зона и прилагане на чл. 16 от ЗУТ“. Имотите се
урегулират задължително с план по чл. 16 по
прилагане на ОУП.
Планът за регулация е изработен върху влязла
в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК, и налични специализирани
данни за мрежи на техническата инфраструктура.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 16,
ал. 2 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
С ПУП се урегулират улици, както и квартали
с урегулирани поземлени имоти за застрояване
и за други нужди без застрояване. За всеки от
имотите в обхвата на плана е определен урегули-
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ран поземлен имот, съобразен с положението му
в местността, но не и с точните му кадастрални
граници. Създават се отделни урегулирани поземлени имоти, които са отредени за повече от един
имот, както и повече на брой УПИ чрез разделяне
на отделни ПИ съгласно възможността в чл. 16,
ал. 5, т. 2 от ЗУТ – собственик на имотите да е
едно и също лице и то е изявило съгласие за това.
С настоящия проект за ПРЗ са образувани такива
УПИ по съгласие на собствениците на имотите.
Имотите – предмет на плана, попадат в следните устройствени зони: „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския
район“ (Оз1), с устройствени показатели: максимална плътност – 30%, максимален Кинт. – 1,2,
минимално озеленяване – 50%, „Жилищна зона с
преобладаващо малкоетажно застрояване с ограничителни параметри“ със специфични правила
и нормативи (Жм3*), с устройствени показатели: максимална плътност – 15 %, максимален
К инт. – 0,3, минимално озелен яване – 75 %,
макс. етажност – 2 ет., и „Терени за озеленяване
на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути“ (Тзв), съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
Предназначението на новообразуваните УПИ
в устройствена категория „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския
район“ (Оз1) е „За обществено обслужване“, „За
търговия, офиси, обществено обслужване, трафопост и складове“; попадащите в „Жилищна зона
с малкоетажно застрояване, с ограничителни
параметри“ със СПН (Жм3*) – предимно „За
жилищно строителство“. Конкретното предназначение на УПИ е допустимо в устройствените
зони, в които са образувани, с което е спазено
изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 от ЗУТ.
С ПРЗ са определени необходимите площи
за изграждане на озеленени площи, обединени
в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и
за изграждане на обекти на социалната инфраструктура с предвиждане на терени с публична
функция и собственост: УПИ „За техническа
инфраструктура“, „За ТП“, „За озеленяване“, „За
озеленяване и корекция на дере/река“, „За детска градина“, „За спортен център“. В мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура
влиза и проектираната улична мрежа, тротоари
и пешеходни алеи на основание чл. 64, ал. 1, т. 1
и чл. 70, ал. 1 от ЗУТ.
В границите на кв. 2а са обособени следните
УПИ: УПИ II – „Озеленяване“, УПИ III-542 – „За
жил. стр.“, УПИ IV-509 – „За жил. стр.“, УПИ
V – „За озеленяване и корекция на дере/река“.
В границите на кв. 28а са обособени следните УПИ: УПИ IV-2014 – „За жил. стр.“, УПИ
V-189 – „За жил. стр.“, УПИ VI-190 – „За жил.
стр.“, УПИ VII-4085 – „За жил. стр.“, УПИ VIII483 – „За жил. стр.“, УПИ IX-4007 – „За жил. стр.“,
УПИ Х-628 – „За жил. стр.“, УПИ XI-775 – „За
жил. стр.“, УПИ XII-837 – „За жил. стр.“, УПИ
XIII-543 – „За жил. стр.“, УПИ XIV-770 – „За
жил. стр.“, УПИ XV-769 – „За жил. стр.“, УПИ
XVI-603 – „За жил. стр.“, и УПИ XVII-677 – „За
жил. стр.“.
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В кв. 64а са обособени УПИ с предназначение „За жилищно строителство“: УПИ XVI-721,
УПИ XVII-705, УПИ XVIII-842, УПИ XIX-766,
УПИ ХХ-706, УПИ XXI-779, УПИ XXII-779, УПИ
XXIII-779, УПИ XXIV-779, УПИ XXV-482, УПИ
XXVI-769, УПИ XXVII-490.
В границите на кв. 67 са обособени следните
УПИ: УПИ XX-679 – „За жил. стр.“, УПИ XXI680 – „За жил. стр.“, УПИ XXII-665 – „За жил.
стр.“, и УПИ XXIII-733 – „За жил. стр.“.
В границите на кв. 67а са обособени следните
УПИ: УПИ II – „Озеленяване“, УПИ VI – „За
озеленяване и ТП“.
В границите на кв. 68 са обособени УПИ: УПИ
I-664 – „За жил. стр.“, УПИ II-581 – „За жил. стр.“,
УПИ III-4168 – „За жил. стр.“, УПИ IV-491 – „За
жил. стр.“, УПИ V-690 – „За жил. стр.“, УПИ VI689 – „За жил. стр.“, УПИ VII-666 – „За Оо“, УПИ
VIII-683 – „За жил. стр.“, УПИ IX-962 – „За жил.
стр.“, УПИ X-2942.2 – „За Оо“, УПИ XI-2003 – „За
Оо“, УПИ XII-2009 – „За Оо“, УПИ XIII-2004 – „За
Оо“, УПИ XIV-2116 – „За Оо“, УПИ XVI-743 – „За
жил. стр.“, и УПИ XVII-684 – „За жил. стр.“.
В границите на кв. 69 са обособени следните
УПИ: УПИ I – „Озеленяване“, УПИ II-2043.2 – „За
жил. стр.“, УПИ III-831 – „За жил. стр.“, УПИ
IV-3 – „За жил. стр.“, УПИ V-668 – „За жил. стр.“,
УПИ VI-685 – „За жил. стр.“, и УПИ VII – „За
детска градина“.
В границите на кв. 70 са обособени следните
УПИ: УПИ I-549 – „За жил. стр.“, УПИ II – „За
спортен център“, УПИ III-830 – „За жил. стр.“,
УПИ IV-841 – „За жил. стр.“, УПИ V-736 – „За
жил. стр.“.
В кв. 70а е обособен единствен УПИ I – „Озеленяване“.
В границите на кв. 71 са обособени следните
УПИ: УПИ I-2108 – „За жил. стр.“, УПИ II2108 – „За жил. стр.“, УПИ III-667 – „За жил. стр.“,
УПИ IV-613 – „За жил. стр.“, УПИ V-768 – „За
жил. стр.“, и УПИ VI-2010 – „За жил. стр.“.
В границите на кв. 71а са обособени следните
УПИ: УПИ I – „За ТП“, и УПИ II – „Озеленяване“.
В границите на кв. 72 са обособени следните
УПИ: УПИ I-2008 – „За жил. стр.“, УПИ II481 – „За жил. стр.“, УПИ III-760 – „За жил. стр.“,
УПИ IV-778 – „За жил. стр.“, УПИ V-511 – „За
жил. стр.“, УПИ VI-683 – „За жил. стр.“, УПИ
VII-714 – „За жил. стр.“, и УПИ VIII-714 – „За
жил. стр.“.
В кв. 74 са обособени следните УПИ: УПИ
I-2007 – „За жил. стр.“, УПИ II-845 – „За жил.
стр.“, УПИ III-2121 – „За Оо“, УПИ IV-731 – „За
жил. стр.“, УПИ V-2005 – „За жил. стр.“, УПИ
VI-843 – „За жил. стр.“, УПИ VII-2006 – „За жил.
стр.“, УПИ VIII – „За ТП“, УПИ IX – „Озеленяване, корекция на дере/река и инженерна
инфраструктура“.
В границите на кв. 76 са обособени следните
УПИ: УПИ I – „Озеленяване и корекция на дере/
река“, УПИ II-2697 – „За Оо“, УПИ III-2696 – „За
Оо“, УПИ IV-2043.1 – „За Оо“, УПИ V-33 – „За
Оо“, УПИ VI-34 – „За Оо“, УПИ VII-10 – „За Оо“,
УПИ VIII-717 – „За Оо“, УПИ IX-652 – „За Оо“,
УПИ X-2683 – „За Оо“, УПИ XI-866 – „За Оо“,
УПИ XII-846 – „За Оо“, УПИ XIII-960 – „За Оо“,
УПИ XIV-688 – „За Оо“, УПИ XV-115 – „За Оо“,
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УПИ XVI-25 – „За Оо“, УПИ XVII-4 – „За Оо“,
УПИ XX – „Озеленяване и корекция на дере/
река“, УПИ XXI – „За ТИ“, УПИ XXII – „За ТП“,
и УПИ XXIII – „За ТИ“.
В границите на кв. 76а са обособени следните
УПИ: УПИ I – „За ТИ“, УПИ II – „Озеленяване“.
В границите на кв. 79 са обособени следните
УПИ: УПИ I-573 – „За жил. стр.“, УПИ II-574 – „За
жил. стр.“, УПИ III-862 – „За жил. стр.“, УПИ
IV – „За ТИ“, УПИ V-704 – „За жил. стр.“, УПИ
VI-868 – „За жил. стр.“, УПИ VII-575 – „За жил.
стр.“, УПИ VIII-966 – „За жил. стр.“, УПИ IX508 – „За жил. стр.“, УПИ X-18 – „За жил. стр.“,
УПИ XI-5 – „За жил. стр.“, УПИ XII-597 – „За
жил. стр.“, УПИ XIII-832 – „За жил. стр.“, УПИ
XIV-4037 – „За жил. стр.“, УПИ XV-4039 – „За
жил. стр.“, УПИ XVI-4038 – „За жил. стр.“, и
УПИ XVII-8 – „За жил. стр.“.
В границите на кв. 80 са обособени следните
УПИ: УПИ I-719, 759, 773, 861, 2682, 4074, 4144, 20,
500, 4130, 4131, 4132, 4133 – „За търговия, офиси,
обществено обслужване, трафопост и складове“,
УПИ II-31, 4006 – „За Оо“, УПИ III-836 – „За
Оо“, УПИ IV-851 – „За Оо“, УПИ V-638 – „За
жил. стр.“, УПИ VI-850 – „За жил. стр.“, УПИ
VII-15 – „За помпена станция и малка ВЕЦ“, и
УПИ VIII – „За озеленяване и ТП“.
В границите на кв. 81 са обособени следните
УПИ: УПИ I-12 – „За жил. стр.“, УПИ II-12 – „За
жил. стр.“, УПИ III-19 – „За жил. стр.“, УПИ IV1024 – „За жил. стр.“, и УПИ V-727 – „За жил. стр.“.
В границите на кв. 82 са обособени следните
УПИ: УПИ I-11 – „За жил. стр.“, УПИ II-13 – „За
жил. стр.“, УПИ III-21 – „За жил. стр.“, УПИ
IV-716 – „За жил. стр.“, УПИ V-4100 – „За Оо“,
УПИ VI-4099 – „За Оо“, УПИ VII-4086 – „За жил.
стр.“, УПИ VIII-4046 – „За жил. стр.“, УПИ IX637 – „За жил. стр.“, УПИ X-22 – „За жил. стр.“,
УПИ XI – „За ТИ и ТП“, УПИ XII-682 – „За
жил. стр.“, УПИ XIII-833 – „За жил. стр.“, УПИ
XIV – „За ТИ“, и УПИ XV – „За озеленяване“.
В границите на кв. 85а са обособени следните
УПИ: УПИ II-969 – „За Оо“, УПИ III-874 – „За
Оо“, УПИ IV-728 – „За Оо“, УПИ V-965 – „За Оо“,
УПИ VI-538 – „За Оо“, УПИ VII-817 – „За Оо“,
УПИ VIII-546 – „За Оо“, и УПИ IX-738 – „За Оо“.
В границите на кв. 106а са обособени следните
УПИ: УПИ II-702 – „За Оо“, УПИ III-27 – „За Оо“,
УПИ IV-728 – „За Оо“, УПИ V-670 – „За Оо“, УПИ
VI – „За ТИ и ТП“, УПИ VII-29, 539 – „За Оо“,
УПИ VIII-4044 – „За Оо“, и УПИ IX-30 – „За Оо“.
Образуването на УПИ за повече от един имот
е допустимо в хипотезата, че собственик на имотите е едно и също лице и то е изявило съгласие
за това. С настоящия проект за ПРЗ са образувани УПИ I-719, 759, 773, 861, 2682, 4074, 4144, 20,
500, 4130, 4131, 4132, 4133 – „За търговия, офиси,
обществено обслужване, трафопост и складове“,
и УПИ II-31, 4006 – „За Оо“, от кв. 80, и УПИ
VII-29, 539 – „За Оо“, от кв. 106а, съставните
имоти на които са собственост на едно и също
лице съгласно данните от кадастралния регистър.
За осъществяване на предвиж данията на
плана с влизането му в сила собствениците на
недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си,
определена с плана, но не повече от 25 на сто,
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което се доказва с таблицата към графичната
част на плана и от таблицата с данни и пазарните
оценки на всички поземлени имоти в обхвата на
изработения ПУП, приета с решение по протокол
№ ЕС-ПО-01/15.08.2018 г., т. 1, от комисията по
чл. 210 от ЗУТ.
С протокол № ЕС-ПО-01/15.08.2018 г., т. 1, на
ОЕСУТ са приети пазарни оценки за поземлените
имоти преди и след урегулирането им и е прието за доказано спазване изискването на чл. 16,
ал. 4, изр. 3 от ЗУТ, а именно, че урегулираните
поземлени имоти са с пазарна стойност не помалка от пазарната стойност на имотите преди
урегулирането им.
Лицето (изход) към улица за всеки от новообразуваните урегулирани поземлени имоти се
осигурява по предвидена улична регулация, като
същата се обвързва с действаща улична регулация. Проектните улици в обхвата на ПРЗ са от
III функционален клас (районни артерии).
С прокарване на новопроектираната улична
регулация е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
С плана за застрояване е предвидено изграждане на 2-етажни жилищни сгради и групи от
жилищни сгради при максимална Кк≤7 м в УПИ
за жилищно строителство и с ограничителна линия
на застрояване при УПИ с функция обществено
обслужване в „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване, с ограничителни параметри“ със
СПН (Жм3*). За УПИ с общественообслужваща
функция в границите на устройствена зона „Зона
за общественообслужващи дейности и озеленяване
в градския район“ (Оз1) с плана за застрояване е
предвидено изграждане на 4-етажни нежилищни
сгради при максимална Кк≤12 м и 5-етажни
нежилищни сгради при максимална Кк≤15 м и
с ограничителна линия на застрояване.
С ПЗ се предвижда изграждане на трансформаторни постове, за които се урегулират отделни
УПИ с предназначение „За ТП“ при спазване
нормите на чл. 91, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
В проектите са нанесени сервитутните ивици
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура извън уличната регулация в
съответствие с нормата на чл. 108, ал. 2, изр. 2
от ЗУТ, като застрояването е съобразено в тях.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, 32 и 35 от ЗУТ.
Съобразено е и с изискването на чл. 27, ал. 2 и
чл. 26 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
За обслужване на предвиденото застрояване
е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, като в съответствие с
изискването по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП са
представени за одобряване следните план-схеми:
за вертикално планиране, канализация, водоснабдяване, електрификация и подробен транспортнокомуникационен план.
В производството по одобряване на ПРЗ са
спазени административнопроизводствените правила – служебно допускане на изработването на
проект за ПУП – ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ от ком-
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петентния за това орган, прието е решение на
комисията по чл. 210 от ЗУТ, проектът заедно с
оценките по чл. 16, ал. 4 от ЗУТ са съобщени по
реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ на заинтересованите
лица, проектът е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО и чл. 65 от Наредбата за ССПКККР.
Представени са план-схема по част „Електроснабдяване“, съгласувана от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – А Д, на 1.02.2019 г. с приложено
становище изх. № 1203175450/31.01.2019 г. и от
„ЕСО“ – ЕАД, с № ПМО-9768-(3)/28.01.2015 г. и
план-схема по част „ВиК“, съгласувана с писмо изх.
№ ТУ-1713/10.05.2019 г. от „Софийска вода“ – АД,
положително становище от „Басейнова дирекция“ – Дунавски район с център гр. Плевен, с
№ 4106/29.07.2013 г., решение на директора на
РИОСВ – София, с № СО-10-ЕО/2013 г. да не се
извършва екологична оценка на ПУП и да не се
извършва оценка на степен на въздействие върху
защитените зони от „Натура 2000“. Представено
е заснемане и експертна оценка на високата дървесна растителност, заверено от дирекция „Зелена
система“ – СО, с изх. № 7000-СП-357/4.06.2012 г.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
В процедурата по одобряване на ПУП в проектния обхват са установени имоти, по отношение
на които има постъпили искания за провеждане
на процедури по възстановяване на правото на
собственост по реда на § 27 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ. Съгласно § 27, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на ЗСПЗЗ общинските съвети предоставят земи
от общинския поземлен фонд за: а) установяване
на границите на земеделските имоти, за които
е издадено решение на общинската служба по
земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или
възстановими стари реални граници; б) изпълнение на съдебни решения за признато право на
собственост; в) обезщетяване на собствениците,
чиято собственост не може да бъде възстановена.
Съгласно § 14, ал. 1 и 2 от ПЗРЗИДЗОЗЗ в срок
5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ се предоставят от
общинските съвети само при условията на § 27,
ал. 2 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ, както и за изпълнение
на обекти на техническата инфраструктура и за
други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване. Планът по чл. 16
урежда специфично отчуждително производство
с цел определяне на необходимите площи за
изграждане на обекти на зелената система, на
социалната и техническата инфраструктура, като
обезщетението за редукцията е под формата на
УПИ с повишена стойност. Имоти с идентификатори 68134.2043.11, 68134.2043.21, 68134.2043.10,
68134.2 0 43.13, 68134.2 0 43.22 , 68134.2 0 43.1,
68134.2043.5 и 68134.2043.4100 съгласно ОУ П
попадат в устройствена зона „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри“ със специфични правила и нормативи

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

(Жм3*), изискваща задължително прилагане на
чл. 16 от ЗУТ с ПРЗ в обхвата на цялата зона
при прилагане на ОУП.
С оглед гарантиране правата на заявителите
по неприключили процедури за възстановяване
право на собственост урегулираните поземлени
имоти за земите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с
актове за общинска собственост и земеделските
земи с „неустановена собственост“ в обхвата на
плана са сигнирани в ПР и ПЗ. Разпореждане
с тях може да се извършва в срока по § 14 от
ПЗРЗИДЗОЗЗ само при условията на § 27, ал. 2
от ПЗРЗИДЗСПЗЗ.
Компетентността на СОС по отношение одобряването на ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ произтича от
териториалния обхват на същия – над три квартала по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, § 24, ал. 1 от ПЗРЗИДЗУЗСО
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 16, ал. 1,
2, 3, 4 и 5 и чл. 31, 32 и 35 от ЗУТ, чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО; устройствени категории т. 7 (Жм3*),
т. 16 (Оз1), т. 34 (Тзв) от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г96/18.12.2018 г., т. 15, и протокол на комисията
по чл. 210 от ЗУТ № ЕС-ПО-01/15.08.2018 г., т. 1,
Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. В.з. Симеоново-север – разширение, в обхват:
Софийски околовръстен път, западна регулационна граница на път към лифтова станция
„Симеоново“, северна регулационна граница на
В.з. Симеоново-север, ул. Неофит Хилендарски,
ул. 53-та, по сините и червените линии, цифри,
букви, текст съгласно приложения проект в указания в проекта „обхват на разработката“.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. В.з. Симеоново-север – разширение, в обхват:
Софийски околовръстен път, западна регулационна граница на път към лифтова станция
„Симеоново“, северна регулационна граница на
В.з. Симеоново-север, ул. Неофит Хилендарски,
ул. 53-та, без допускане на намалени отстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица, съгласно приложения проект в указания в проекта „обхват на разработката“.
3. Одобрява проект за схеми на техническата
инфраструктура по чл. 108 за вертикално планиране, ВиК и електрификация в указания в проекта
„обхват на разработката“.
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.
Разрешенията за строеж се издават след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
На основание чл. 16, ал. 6, изр. 1 и 2 от ЗУТ
собствениците на поземлени имоти в обхвата на
ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ придобиват собствеността
върху новообразуваните с плана урегулирани
поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените є части по ал. 1
от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен
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урегулиран поземлен имот кметът на общината
или упълномощено от него лице издава заповед
с точно индивидуализиране на имота.
Разпореждане с урегулираните поземлени
имоти за имотите по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с
издадени актове за общинска собственост и тези
с „неустановена собственост“ в обхвата на плана,
сигнирани в ПР и ПЗ, може да се извършва в
срока по § 14 от ПЗРЗИДЗОЗЗ само при условията
на § 27, ал. 2 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ.
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 обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
За председател:
Н. Стойнев
5038

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1495
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 от ЗУТ и Решение № 30 от протокол № 4 от
24.04.2019 г. на Експертния съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация за поземлен имот с пл. № 107 от кв. 13
и УПИ ІІ-154, кв. 11, по кадастралния и регулационния план на с. Ялово, община Велико Търново,
както следва:
1. Закриване на част от улица с о.т. 49 – 52 и
създаване на улица-тупик с о.т. 52 – 52б съгласно
отразените с кафяв цвят щриховки, зачерквания
и надписи.
2. Обединяване на УПИ II-107 и УПИ V-107 в
един общ УПИ II-107 от кв. 13 съгласно отразените
със зелен цвят зачерквания, щриховки и надписи.
3. Промяна на уличнорегулационната граница
на улица с ОК 49 – 53 по съществуващата имотна
граница на УПИ II-107 от кв. 13 съгласно отразените с кафяв цвят линии, щриховки и зачерквания.
4. Сливане на кв. 13 и 11 в един нов кв. 11 по
кадастралния и регулационния план на с. Ялово,
община Велико Търново, и преномериране на
следните УПИ:
– УПИ I – за жил. нужди от кв. 13 в УПИ I –
за жил. нужди от кв. 11;
– УПИ II-107 и УПИ V-107 от кв. 13 в УПИ
II-107 от кв. 11;
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– УПИ ІІІ-115 от кв. 11 в УПИ III-115 от кв. 11;
– УПИ IV-115 от кв. 11 в УПИ IV-115 от кв. 11
– УПИ V-115 от кв. 11 в УПИ V-115 от кв. 11;
– УПИ II-154 от кв. 11 в УПИ VI-154 от кв. 11;
– УПИ I-155 от кв. 11 в УПИ VII-155 от кв. 11;
– УПИ XV-169 от кв. 11 в УПИ VIII-169 от кв. 11;
– УПИ VII-168 от кв. 11 в УПИ IX-168 от кв. 11;
– УПИ VIII-156 от кв. 11 в УПИ X-156 от кв. 11;
– УПИ IX-166 от кв. 11 в УПИ XI-166 от кв. 11;
– УПИ X-157, 166 от кв. 11 в УПИ XII-157, 166
от кв. 11;
– УПИ XI-155 от кв. 11 в УПИ XIII-155 от кв. 11;
– УПИ XII-154 от кв. 11 в УПИ XIV-154 от кв. 11;
– УПИ XIII-153 от кв. 11 в УПИ XV-153 от кв. 11;
– У ПИ XIV-152 от кв. 11 в У ПИ X V I-152
от кв. 11;
– УПИ XVI – за кооп. дом от кв. 11 в УПИ
XVII – за кооп. дом от кв. 11;
– УПИ V – за здравен дом от кв. 11 в УПИ
XVIII – за здравен дом от кв. 11,
съгласно отразените със зелен цвят линии,
щриховки и надписи.
На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
5196

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 770
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, aл. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Доспат, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: трасе на кабел
НН за електрозахранване на ПИ с идентификатор
№ 23025.39.85, ПИ с идентификатор № 23025.39.86,
ПИ с идентификатор № 23025.39.45, ПИ с идентификатор № 23025.39.38 и ПИ с идентификатор
№ 23025.39.72 в м. Келебека по КККР на гр. Доспат,
община Доспат, област Смолян.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Ад. Ферев
5290

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1111
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с предложение с вх.
№ 2482/20.05.2019 г. от кмета на община Свищов
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Включва в списъка за приватизация за 2019 г.
следния обект:
Недвижими имоти, намиращи се в урбанизираната територия на гр. Свищов, ул. Петър
Ангелов № 18, разположени в сутерена на поликлиничната част на блок 1 и 2 (масивна, моно-
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литна сграда, строена 1977 г.), с идентификатори
65766.702.4204.2.118 с площ 8,86 кв. м и 4,41 кв. м
от общите части на сградата, 65766.702.4204.2.119
с площ 5,67 кв. м и 2,83 кв. м от общите части на
сградата и 65766.702.4204.2.120 с площ 8,26 кв. м и
4,11 кв. м от общите части на сградата съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г.
на АГКК – София, представляващи кабинети № 11,
№ 11б и № 11в със ЗП – 22,79 кв. м и 11,35 кв. м
от общите части на сградата и отстъпеното право
на строеж. Обектът е актуван с акт за общинска
собственост № 1839 от 10.06.2009 г.
2. Открива процедурата по приватизация и определя като метод за извършване на приватизация
на обекта по т. 1 публичен търг с явно наддаване.
3. Упълномощава постоянната комисия по
„Приватизация и следприватизационен контрол“
да подготви приватизационната сделка за обекта
в съответствие с установения от закона ред.
Председател:
К. Кирилов
5197

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 1054
от 6 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и искане от кмета на община
Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява парцеларен план за новопредвиденa
улицa за обект „Път за промишлена зона Симитли“,
която ще се обособи между нови о.т. 1001, о.т. 1002,
о.т. 1003, о.т. 1004, о.т. 1005, о.т. 1006, о.т. 1007, о.т.
1008, о.т. 1009, о.т. 1010, о.т. 1011, о.т. 1012 и о.т. 1013,
по действащия регулационен план на гр. Симитли,
община Симитли, при следните условия:
Цели – одобряване на парцеларен план за нуждите на предвидената улица.
Задачи – необходимо е с проекта на парцеларен
план да се предвиди нова улична регулация, за да
се осигури достъп до урегулираните поземлени
имоти в промишлена зона на гр. Симитли, община
Симитли.
Вид на плана – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии.
2. Проектът да се одобри при спазване на одобреното задание и изискванията на ЗУТ и свързаните
с него подзаконови нормативни актове.
3. Упълномощава кмета на община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.
Председател:
Вл. Христов
5089
80. – 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 юли 2019 г.
5296

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-61
от 26.06.2019 г. за строеж: „Укрепване и рехабилитация на кейови стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 – Пристанище Бургас“, на
територията на община Бургас, област Бургас, ПИ
с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1081,
07079.618.1079, 07079.618.1083 и 07079.618.1084 по
КК на гр. Бургас, част от пристанищен терминал Бургас-Изток 1 с подобекти за поетапно
изграждане: първи етап: Корабни места 1, 2 и 3
с обща дължина L=490,00 м; втори етап: Четвърто корабно място с дължина L=155,89 м; трети
етап: Пето корабно място с дължина L=155,65 м;
четвърти етап: Шесто корабно място с дължина
L=155,65 м; пети етап: Седмо корабно място с
дължина L=105,00 м; шести етап: Осмо корабно място с дължина L=139,05 м; седми етап:
Десето корабно място с дължина L=129,68 м;
осми етап: Единадесето корабно място с дължина L=156,55 м; девети етап: Дванадесето корабно място с дължина L=168,00 м; десети етап:
Тринадесето корабно място с дължина L=162,00 м;
единадесети етап: Девето корабно място с дължина L=78,97 м. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5235
53. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ и
съгласно решение на Съдийската колегия на
ВСС по пр. № 18 от 11.06.2019 г., т. 7.4, изм. и
доп. с решение на Съдийската колегия на ВСС
по пр. № 20 от 25.06.2019 г., т. 6, конкурс по реда
на чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ за повишаване и
заемане на 20 длъжности „съдия“ в окръжните
съдилища – гражданска колегия, както следва:
– Софийски градски съд – 8 длъжности;
– Окръжен съд – София – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Благоевград – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Враца – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Пловдив – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Бургас – 3 длъжности;
– Окръжен съд – Варна – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Добрич – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Велико Търново – 2 длъжности;
– Окръжен съд – Кърджали – 1 длъжност.
2. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ и
съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС
по пр. № 18 от 11.06.2019 г., т. 7.5, конкурс по
реда на чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ за повишаване
и заемане на 9 длъжности „съдия“ в окръжните
съдилища – търговска колегия, както следва:
– Софийски градски съд – 4 длъжности;
– Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Варна – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Добрич – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Силистра – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Русе – 1 длъжност.
3. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС

ВЕСТНИК
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по пр. № 18 от 11.06.2019 г., т. 7.6, изм. и доп. с
решения на Съдийската колегия на ВСС по пр.
№ 20 от 25.06.2019 г., т. 5 и 6, конкурс по реда
на чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ за повишаване и
заемане на 13 длъжности „съдия“ в окръжните
съдилища – наказателна колегия, както следва:
– Специализиран наказателен съд – 1 длъжност;
– Окръжен съд – София – 2 длъжности;
– Окръжен съд – Благоевград – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Кюстендил – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Пазарджик – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Хасково – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Бургас – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Разград – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Велико Търново – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Плевен – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Русе – 1 длъжност;
– Окръжен съд – Монтана – 1 длъжност.
4. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33
от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за
магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
в 14-дневен срок от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
представител в администрацията на ВСС, София,
ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за участие в
конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към
датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия
юридически стаж на кандидата, прослуженото
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация
за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка
за разгледаните и приключените от кандидата
дела и преписки през последните три години
от дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му по избрани от него разгледани и
приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
5. При провеждането на конкурс за повишаване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките
от по-горестоящите органи на съдебната власт
и от Инспектората към Висшия съдебен съвет,
данните от кадровото им дело и преценява
разгледаните и приключените дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за
притежаваните от кандидатите професионални
качества.
6. В случаите на преминаването на прокур ора и л и с ледоват е л я н а д л ъ ж но с т с ъ д и я
съгласно чл. 189, а л. 4 от ЗСВ конк у рсната
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг
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по вид орган на съдебната власт чрез полагане
на писмен изпит по ред, определен в Наредба
№ 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и
за избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт.
7. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
5295
43. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
Постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С190022-091-0000422/11.06.2019 г. възлага
на Бранимир Бранимиров Гюров с постоянен
адрес: София, ж.к. Дружба, 061, вх. А, ет. 06,
ап. 011, следния недвижим имот: къща – F 72;
жилищна сграда – еднофамилна, с идентификатор
№ 02508.541.162.5, тип С, в квартал Forest, със
застроена площ 39 кв. м, брой етажи – 2, и разгърната застроена площ 85,96 кв. м, състояща се
от антре, дневна с трапезария и кухненски бокс на
първи етаж и коридор, две спални, баня-тоалетна
и тераса на втори етаж, заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху терена,
намираща се в землището на гр. Балчик, област
Добрич, комплекс „Лайтхаус Голф Ризорт“.
5229
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с Постановление № С190013-091-0000293/30.04.2019 г.
№
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възлага на „Степ комерс 77“ – ООД, ЕИК:
204419812, адрес: Пловдив 4017, район „Източен“,
ул. Източен № 16, следния недвижим имот: самостоятелно обособен обект с идентификатор
56784.504.683.1.5, представляващ четвърти етаж
от масивна четириетажна сграда № 1, намираща се в Пловдив, п.к. 4000, ул. Брезовско шосе
№ 145, при съседи: на същия етаж – няма, под
обекта – 56784.504.683.1.4, над обекта – няма; с
производствено предназначение, със застроена
площ 531,05 кв. м, разположена в УПИ с идентификатори 56784.504.683 и 56784.504.9577 съгласно
схема от кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
ведно със 17,98 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, както и
17,98 % от дворното място, представляващо УПИ
с КИД 56784.504.683 с площ 1149 кв. м съгласно
схема от кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48
от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, номер по предходен план: 1023, квартал:
2В, парцел: IX-1023, площ: 1165 кв. м, при съседи: 56784.504.696, 56784.504.682, 56784.504.9577
и 56784.504.684. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
5165
162. – Бу рг аск и я т свободен у н и верси т е т
обявява конк у рси за прием на док торанти,
както следва:
Форма на Брой
обучение места

Срок за кандидатстване

1. „Икономика и управление
(индустрия)“

3.8. Икономика

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

2. „Икономика и управление
(индустрия)“

3.8. Икономика

задочна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

3. „Наказателно право“

3.6. Право

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

4. „Наказателно право“

3.6. Право

задочна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

5. „Граждански процес“

3.6. Право

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

6. „Граждански процес“

3.6. Право

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

7. „Информатика“

4.6. Информатика и
компютърни науки

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

8. „Информатика“

4.6. Информатика и
компютърни науки

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

9. „Инженеринг и експлоа- 5.2. Електротехника,
тация в електрообзавежелектроника и
дането“
автоматика

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

10. „Инженеринг и експлоа- 5.2. Електротехника,
тация в електрообзавежелектроника и
дането“
автоматика

задочна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

11. „Организация и управление
на социалните дейности“

3.4. Социални
дейности

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

12. „Организация и управление
на социалните дейности“

3.4. Социални
дейности

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“
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Форма на Брой
обучение места

Срок за кандидатстване

13. „Социална психология“

3.2. Психология

редовна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

14. „Социална психология“

3.2. Психология

задочна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

15. „Педагогическа и възрастова психология“

3.2. Психология

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

16. „Педагогическа и възрастова психология“

3.2. Психология

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

17. „Предучилищна и начална
училищна педагогика“

1.2. Педагогика

редовна

2

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

18. „Предучилищна и начална
училищна педагогика“

1.2. Педагогика

задочна

3

Три месеца от обнародването
в „Държавен вестник“

Документи се приемат в университета на
адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 20,
тел. 056/900-420, и стая 21, тел. 056/900-454.
5186
239. – Институтът по полимери при БАН –
София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки
(полимери и полимерни материали) – един за
лаборатория „Амфифилни и йоногенни полимери“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, тел. 02/
979 22 09.
5166
587. – Инстит у т ът по биоразнообразие и
екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН,
С о фи я , о бя в я в а кон к у р с з а а к а дем и ч н ат а
длъжност доцент по направление „Биологични
науки“ (Ботаника) за нуждите на изследователска група „Ресурсна оценка и мониторинг
на редки лечебни и ароматни растения“, отдел
„Растително и г ъбно разнообразие и ресу рси“ – един; доцент по направление „Биологични
науки“ (Екология и опазване на екосистемите)
за нуждите на изследователска група „Кръвни
паразити по птици“, отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; главен асистент
по „Биологични науки“ (Генетика) за нуждите
на секция „Биомониторинг и екологичен риск“,
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен
риск и консервационна биология“ – един. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.
iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, София, бул. Цар Освободител № 1.
5172
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.03 Музикознание и музикално изкуство
(музикален театър), област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство – един за нуждите на сектор „Музика“ със срок 2 месеца от

обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в института, ул. Кракра
№ 21, справки на тел. 02/944-24-14.
5251
721. – Институтът за ядрени изследвания
и ядрена енергетика при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физически науки (Ядрена физика) със срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – София, бул. Цариградско шосе
№ 72, тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.
5252
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за инженерна инфраструктура за трасе на обект:
„Нова въздушна линия 110 kV от подстанция
„Курило“ до подстанция „Металургична – Негован“ от съществуващ стълб № 1, разположен
в подстанция „Курило“, през поземлени имоти
извън урбанизирани територии до съществуващ
стълб № 60 в подстанция „Металургична“, който е
изложен в райони „Нови Искър“ и „Кремиковци“
на СО. В едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
предложения и възражения по проекта по реда
на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ чрез райони „Нови
Искър“ и „Кремиковци“.
5193
17. – 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 – парцеларен план за инженерна инфраструкту ра
за трасе на обект: „Частично изместване на
въздушна линия 110 kV „Металургия – Негован“ от съществуващ стълб № 2, разположен
в подстанция „Курило“, през поземлени имоти
извън урбанизирани територии до съществуващ стълб № 14 (репер R5), който е изложен
в район „Нови Искър“. В едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и възражения по
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проекта по реда на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ чрез
район „Нови Искър“.
5192
181. – 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 улична регулация и в обхвата на
обект: „Изграждане на пробив бул. Рожен, район „Надежда“, София, съгласно влязъл в сила
ПУП на м. НПЗ „Илиянци – запад“, одобрен
със Заповед № РД-09-50-251 от 13.09.1989 г. на
главния архитект на гр. София, ИПРЗ за м.
Илиянци – запад II част, одобрен с Решение
№ 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на
СОС, както следва: 1. Заповед за отчуждаване
№ СОА19-РД40-52 от 16.05.2019 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот (ПИ) с
проектен идентификатор 68134.1369.2250 (незастроен), с площ 109 кв. м, съгласно скица-проект
за изменение на КККР, представляващ реална
част от ПИ с идентификатор 68134.1369.2025
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48 от
12.10.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за
собственика на поземления имот. 2. Заповед за
отчуждаване № СОА19-РД40-74 от 16.05.2019 г. на
кмета на Столичната община на ПИ с проектен
идентификатор 68134.1369.2194 (незастроен), с
площ 282 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част
от ПИ с идентификатор 68134.1369.24 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г.
на ИД на АГКК. Липсват данни за собственика
на поземления имот.
5256
5. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПП и план-схема
за ел. захранване и водоснабдяване за имоти
с идентификатори 37099.42.287, 37099.42.288,
37099.42.289, 37099.42.290, 37099.42.291, 37099.42.292
и 37099.42.293 по к.к. на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с териториален обхват:
37099.42.286 и 37099.529.9 – полски пътища, собственост на Община Аксаково, 37099.505.567 и
37099.505.568 – улици, общинска собственост, и
37099.42.293 – частна собственост. Проектът за
подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, ст. 6. Приемен ден – 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.
5195
1. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на
електропровод 20 kV от подстанция „Девня 1“
до УПИ-578, 581 – „За производствена дейност“
(ПИ 20482.505.594 по кадастралната карта на
землището на гр. Девня), преминаващ през по-
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землени имоти с идентификатори 20482.119.693,
2 0 4 8 2 .11 9. 6 9 2 , 2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 0 2 , 2 0 4 8 2 .1 5 0 . 4 ,
20482.505.316, 20482.505.582 и 20482.505.594 по
кадастралната карта на землището на гр. Девня.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
5194
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землище на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на газопроводно отк лонение до ПИ с идентификатори
56722.701.40, 56722.701.61, 56722.701.62, 56722.701.64,
56722.701.3110, 56722.701.3011, 56722.701.2410, намиращи се в местността Стража в землището
на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98
на общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
5230
10. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе и сервитут на техническата инфраструктура за обект: Външно
ел. захранване (ВЕЗ) на двуетажна двуфамилна
жилищна сграда в ПИ 57491.19.331 по КККР
на гр. Поморие, местност Лахана, и сервитут
на електропровода, преминаващи през: ПИ
57491.19.632 – второстепенна улица, общинска
публична собственост; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост, и ПИ 57491.19.569 – селскостопански път,
общинска публична собственост, с дължина на
кабела около 138,22 м, като в земеделска територия ще са 135,98 м. Проектът за ПУП – ПП,
е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5259
11. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване (ВЕЗ) на еднофамилна жилищна сграда,
поетапно ст роителство, І етап – су теренно
ниво, два надземни етажа, временен покрив и
ограда, ІІ етап – останалите надземни етажи, в
УПИ VІІ (ПИ 57491.16.713 по КККР на гр. Поморие) в кв. 222 по плана на гр. Поморие“, и
сервитут на електропровода, преминаващи през:
ПИ 57491.16.673 – второстепенна улица, частна
собственост, ПИ 57491.16.562 – селскостопански
път, общинска публична собственост, и ПИ
57491.16.715 – второстепенна улица, общинска

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

публична собственост, с обща дължина на трасето около 22,63 м, само в земеделска територия – 6,57 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
по проекта до Община Поморие в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5260
5. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – ПУП – плансхема (трасе) за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат Телеком“ – ООД, Попово,
на територията на Разград. Трасето е с обща
дължина 3196 м и общ сервитут 3196 кв. м през
имоти – публична и частна общинска собственост. Проектът е изложен в стаи 202 или 211 на
Община Разград. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Разград.
5232
8 0. – Общ и на Сви лен г ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 и 12 от ЗУТ съобщава на всички
заинтересовани лица, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за изграждане на
строеж „Разширяване на Интегрираната система
за гранично наблюдение на българо-турската
граница – изграж дане на сензорни линии за
наблюдение“ през землищата на с. Капитан
Андреево, с. Маточина, с. Пашово, с. Щит, община Свиленград, който е изложен в сградата
на общината, стая № 210. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 от
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Свиленград.
5231
624. – Община гр. Средец, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ обявява, че
е съгласуван проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелни
трасета и точкови обекти в землищата на: с. Белеврен – имоти с идентификатори 03349.65.604,
03349.65.605, 03349.65.637, 03349.67.636 – всички
горска тери тори я, д ържавна п убли чна собственост, с. Граничар – имот с идентификатор
17779.78.198 – горска територия, държавна публична собственост, и с. Горно Ябълково – имот
с идентификатор 17035.47.4 – горска територия,
държавна частна собственост, към инвестиционен проект: „Разширяване на Интегрираната
система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии
за наблюдение“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта, който се намира в
общината, и да направят писмени възражения
и искания по него, ако има такива.
5258
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12. – Община Тополовград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 3 от
ЗУТ , че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за „Разширяване на Интегрираната система
за гранично наблюдение на българо-турската
граница – изграж дане на сензорни линии за
наблюдение“ в участъка на трасето, попадащо
на територията на община Тополовград, област
Хасково, землища на с. Присадец и с. Филипово, за национален обект и обект с национално
значение с възлож ител: Министерството на
вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична
полиция“, при засегнати от участъка на трасето имоти: в землището на с. Присадец: имот
№ 58426.61.102, м. Арба л. к ладенче, собственост – държавна частна, НТП – нива, засегната
площ 0,785 дка; имот № 58426.61.168, м. Арбал. кладенче, собственост – общинска публична, НТП – пасище, засегната площ 1,830 дка;
имот № 58426.61.169, м. Арбал. кладенче, собственост – държавна частна, НТП – нива, засегната площ 1,252 дка; имот № 58426.61.170, м. Арбал. кладенче, собственост – общинска частна,
НТП – за водностопанско, хидромелиоративно
съоръжение, засегната площ 0,230 дка; имот
№ 58426.61.94, м. Арба л. к ла ден че, собс т ве ност – общинска публична, НТП – дере, засегната площ 0,266 дка; имот № 58426.61.95, м. Арба л. к ла денче, собственост – държавна п уб лична, НТП – широколистна гора, засегната
площ 12,272 дка; имот № 58426.61.96, м. Арбал. кладенче, собственост – държавна частна,
НТП – нива, засегната площ 0,401 дка; имот
№ 58426.61.97, м. Арба л. к ла ден че, собс т ве ност – общинска публична, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, засегната
п лощ 0,013 дка; имот № 58426.61.98, м. Арбал. кладенче, собственост – държавна публична, НТП – горска територия, засегната площ
1,739 дка; в землището на с. Филипово: имот
№ 76100.45.130, м. Актармата, собственост – държавна частна, НТП – гранична река, засегната
площ 0,039 дка; имот № 76100.45.186, м. А ктармата, собст веност – д ържавна п убли чна,
НТП – широколистна гора, засегната площ 9,512
дка. Изготвеният проект за ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия
се намира в отдел „ППУТ“, ет. 3, стая № 51
на общинската администрация – Тополовград,
и може да бъде разгледан всеки работен ден в
рамките на работното време. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до ОбА – Тополовград, в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5233

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна проку рату ра – Благоевград, срещу разпоредбите
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на чл. 30, ал. 1 в частта относно „...събиране...,
...транспортиране“, чл. 35, ал. 1 в частта относно
„...събиране..., ...транспортиране“, чл. 37, ал. 1 в
частта относно „събиране“, чл. 62, 63, 64, 65, 66,
67 и 68 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Симитли, приета с
Решение № 1059 по протокол № 67 от заседание на
Общинския съвет – гр. Симитли, на 22.12.2014 г.,
е образувано адм. дело № 576/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.09.2019 г. от 10,30 ч.
5246
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна проку рат у ра – Благоевград, срещу разпоредбата
на чл. 9 от Наредбата за обществения ред на
територията на община Петрич, приета с Решение № 306 по протокол № 22 от заседание на
Общинския съвет – гр. Петрич, на 18.03.2010 г.,
е образувано адм. дело № 496/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.09.2019 г. от 10,15 ч.
5247
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в РП – Елена, по
реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна на
разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 1, 4 и 5, чл. 76,
ал. 1 и чл. 77, ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (в частта им
относно общинското/общинск ите предпри ятия) от Наредбата за управление на горските
територии – собственост на Община Златарица,
за което е образувано адм. д. № 333/2019 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
11.10.2019 г. от 10 ч.
5159
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 – Павликени, против разпоредбите
на чл. 20, ал. 2, 4, 5, 6 и 7, чл. 36 относно израза
„събиране“ и чл. 68, ал. 2, предложение последно от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Сухиндол, приета с
Решение № 106 от 20.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сухиндол, за което е образувано адм.
д. № 363/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 20.09.2019 г. от 10 ч.
5264
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – гр. Добрич, с искане
за отмяна на Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, поддържането и опазването
на общинската собственост и околната среда
на територията на община Добричка, приета

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

с Решение № 158 от 31.03.2016 г., изменена с
Решение № 453 от 26.01.2017 г. на Добричкия
общинск и съвет, в част та на чл. 8, а л. 1 и
чл. 20, ал. 1 и 3 от наредбата. По оспорването
е образувано адм. д. № 390/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
17.09.2019 г. от 13,10 ч.
5187
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подадена жалба от кмета
на община Червен бряг против Решение № 1184
от 27.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Червен
бряг, с което е направено изменение в Наредбата
за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
от Община Червен бряг, по която е образувано
адм. д. № 312 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
5188
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Разград,
срещу разпоредбите на чл. 27, ал. 1 в частта
„п ри т ежа ва щ и с ъо т вет но т о разреш и т ел но“,
чл. 57 и 58 от Наредба № 11 за управление на
отпадъците на територията на община Разград,
приета с Решение № 593 по протокол № 45 от
30.06.2014 г. на Общинския съвет – Разград, по
който е образувано адм. д. № 150/2019 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 17.09.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
5161
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Сливен, против Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища на Община Сливен, по
който е образувано адм. д. № 255/2019 г. по описа на Административния съд – Сливен, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.09.2019 г. от 14 ч.
5189
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
Административния съд – Сливен, е постъпило
оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Сливен, на чл. 4, т. 1, т. 1.1, буква „б“
и чл. 4, т. 1 и 1.2 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци в Община Котел,
приета с Решение № 560 от 22.11.2017 г. на Общинския съвет – гр. Котел, изм. с Решение № 723
от 28.12.2018 г. на Общинския съвет – гр. Котел,
по което е образувано адм. д. № 233/2019 г. по

БРОЙ 53

ДЪРЖАВЕН

описа на Административния съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане за 4.09.2019 г.
от 14,30 ч.
5265
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени отделни разпоредби
на чл. 44, ал. 1, чл. 45, ал. 2, 3, 4, 7 и 8, чл. 55,
ал. 1, чл. 57, т. 1 във връзка с ал. 3 и чл. 4, чл. 57,
т. 3 във връзка с чл. 21, чл. 57, т. 4 във връзка
с чл. 42, т. 2 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред и безопасността
на движението в община Гълъбово, по което
е образувано адм. д. № 408/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора и е
насрочено за 19.09.2019 г. от 11,30 ч.
5160
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпила жалба от Община Попово, представлявана от д-р Л. Веселинов – кмет
на община Попово, против Решение № 311 по
протокол № 24 от 28.09.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Попово. По жалбата е образувано
адм.д. № 203/2018 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Община
Попово и Общински съвет – гр. Попово. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.09.2019 г. от 10,30 ч.
5263
Варненският районен съд, ГО, 24 състав, призовава Гюнай Делалбаши, роден на 24.07.1975 г.
в гр. Бремерхафен, гражданин на Германия, с
последен известен адрес Германия, 42551 Фелберт, ул. Шваненщрасе № 27, сега с неизвестен
адрес, като ответник по гр.д. № 17357/2017 г.
по описа на Районния съд – Варна, да се яви в
съда, в деловодството на 24 състав, в срок до
26.07.2019 г., за да получи книжата по делото,
заведено от Теодора Йорданова Иванова, по иск
с правно основание чл. 127, ал. 2 СК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5164
Велинградският районен съд съобщава на
Мохамед Абдулгадир Хусейн Али, гражданин
на Република Судан, роден на 21.05.1961 г., с
неизвестен към момента адрес за призоваване,
да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в
канцеларията на съда за получаване на препис
от искова молба и приложенията към нея в
превод на английски език за писмен отговор
на основание чл. 131, ал. 2 и 3 от ГПК, като
му указва, че има възможност да ползва правна
помощ и че ако въпреки публикацията не се
яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, съдът ще му назначи
особен представител на разноски на ищцата
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като ответник по гр.д. № 509/2019 г. с предмет
на делото чл. 49 от СК, заведено от Илияна
Павлова Иванова с адрес София, кв. Суходол,
ул. Явор № 3.
5191
Горнооряховският районен съд, гражданска
колегия, ІІІ състав, призовава Онур Чифчи с
последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 12.09.2019 г. в 10 ч. като
ответник по гр.д. № 699/2019 г., заведено от Стефана З. Стоянова за развод с правно основание
чл. 49 СК. Ответникът Онур Чифчи с последен
адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5267
Гоцеделчевският районен съд съобщава на
Муран Хабаш, роден на 25.03.1986 г. в Сирия,
гражданин на Сирия, че Нели Валериева Кумбарова от гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
е завела срещу него гр.д. № 95/2019 г. за прекратяване на брака им чрез развод с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК.
5268
Девненският районен съд, гражданска колегия, ІІ състав, уведомява Дмитрий Викторович
Кизюк, роден на 2.02.1972 г., с последен адрес
с. Чернево, община Суворово, да се яви в двуседмичен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ в канцеларията на деловодството на ГО на РС – Девня, като ответник
по гр.д. № 8/2019 г., заведено от „Енерго – Про
Продажби“ – А Д, ЕИК 103533691, с предмет
парично вземане на основание чл. 124 от ГПК
във връзка с чл. 79 и 86 от ЗЗД, за връчване
на препис от искова молба с доказателства.
Ответникът да посочи адрес или делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5190
Районният съд – Дупница, гражданска колегия, І състав, призовава Димитринка Илиева
Неделкова с последен адрес област Кюстендил,
гр. Бобов дол, ул. Ивайло № 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.09.2019 г.
в 9,30 ч. (резервна дата) като ответница по
гр.д. № 1688/2018 г., заведено от „А1 България“ – ЕА Д, София. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5162
Районният съд – Дупница, гражданска колег и я, І с ъс та в, п ризова ва Д ж у д и т Изабел
Еспиноза Васкус с последен адрес Перу, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.10.2019 г.
в 9,30 ч. (резервна дата) като ответница по
гр.д. № 533/2019 г., заведено от Станислав К.
Трендафилов. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5163
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Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Татяна Александровна Крюковских с последен адрес Русия, сега са неизвестен
адрес, да се яви в съда на 10.09.2019 г. в 10 ч.
като ответница по гр.д. № 145/2019 г., заведено
от Хасан И. Хюсеинов. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5266

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
59. – Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава с решение от заседанието си на 27.06.2019 г. свиква общо годишно
отчетно събрание на 29.10.2019 г. в 9 ч. в Дома
на киното – ул. Екзарх Йосиф № 37, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СБФД за периода декември 2018 г. – октомври
2019 г.; 2. отчетен доклад на контролната комисия
на СБФД; 3. разглеждане и приемане на отчета
за приходите и разходите на СБФД за 2018 г.; 4.
разглеждане и приемане на бюджета на СБФД
за 2020 г.; 5. избор на председател, управителен
съвет и контролна комисия на СБФД. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 29, ал. 1 от устава на СБФД събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5262
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Фехтовален клуб Академик 2002 ДК“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.08.2019 г. в 10 ч. в София 1111,
район „Слатина“, ул. Гео Милев, бл. 3, ет. 5,
ап. 515, при следния дневен ред: 1. изменение на
чл. 15 от устава на сдружението; 2. изменение
на чл. 16, т. 2 от устава сдружението; 3. изменение на чл. 20, т. 4 от устава на сдружението;
4. изменение на чл. 24, ал. 1 и 2 от устава на
сдружението; 5. изменение на чл. 25, ал. 2 и 3
от устава на сдружението; 6. отмяна на чл. 36,
ал. 4 от устава на сдружението; 7. изменение
на предпоследния и последния абзац от устава
на сдружението; 8. приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.; 9. приемане на годишен
доклад за дейността на сдружението за 2018 г.;
10. организационни въпроси. Материалите за
предстоящото общо събрание са на разположение на членовете на сдружението. В случай на
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място в
11 ч. при същия дневен ред.
5278
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „РПС „Промяна“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 16, ал. 1 от устава свиква общо събрание
(регионална конференция) на 7.12.2019 г. в 10 ч.
в сградата на сдружението – ул. Преслав № 30,
при следния дневен ред: 1. доклад на мандатната
комисия; 2. избор на комисия за гласуванията;
3. доклад на управителния съвет на РПС „Промяна“ – Варна; 4. промени в устава; 5. избор
на управителен съвет; 6. избор на контролна
комисия; 7. разни. Регистрацията на делегатите започва в 9,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 17 от устава на синдиката събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
5261
1. – Управителният съвет на „Мотоциклетен
спортен клуб Рейсинг Тийм“ – Плевен, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 4
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 23.08.2019 г. в 10 ч. в Плевен, ул. Гривишко
шосе № 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане на решение за прекратяване на
дейността на сдружение „Мотоциклетен спортен
клуб Рейсинг Тийм“ и откриване на производство
по ликвидация; 2. назначаване на ликвидатор
на сдружението; 3. други. Поканват се всички
членове да вземат участие в заседанието на
общо т о събра ние ли чно и ли ч рез писмено
упълномощен представител.
5248
1. – Управителният съвет на БК „Вихрен“ –
гр. Сандански, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и
3 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 – 30 от устава на сдружението свиква общо събрание на 2.09.2019 г.
в 10 ч. в гр. Сандански, ул. Солунска № 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред
на събранието; 2. приемане на ГФО и докладите
за дейността за 2017 и 2018 г.; 3. вземане на решение за обявяването на отчетите и докладите
в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
при Агенцията по вписванията; 4. възлагане
на председателя на сдружението да подпише
изискуемите за целта документи; 5. определяне
на мандата на УС; 6. приемане на промени в
устава; 7. изготвяне на нов устав и неговото
у твърж даване. Поканват се всичк и членове
лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 31, ал. 1 от устава
и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред от 11 ч.
5279
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