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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 172
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за посевния и посадъчния материал, приет от
44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г.
Издаден в София на 22 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20
от 2003 г.; изм. бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97
от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от
2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 28 от 2016 г.,
бр. 58 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбите на този закон не се прилагат
за посевен и посадъчен материал, предназначен
за износ в трети страни.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думата „или“ се заменя с „и/или“.
2. Създават се ал. 20 и 21:
„(20) Когато при контролната официална
полска инспекция по ал. 17 се установят несъответствия, допуснати по вина на инспектора,
които не позволяват продължаване на сертифицирането на посева, разрешението по ал. 1
се отнема.
(21) След отнемане на разрешението при
условията на ал. 20, лицето може да кандидатства за издаване на ново разрешение по реда
на ал. 1 – 12.“
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 3:
„(3) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в представената в заявлението
информация, заявителят се уведомява за това
и му се определя срок за отстраняването им,
който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Общ каталог на сортовете земеделски растителни видове или Общ
каталог на сортовете зеленчукови култури“ се
заличават, а думите „ароматни и овощни“ се
заменят с „и ароматни“.

2. В ал. 3 и 4 думите „страна – членка“ се
заменят с „държава – членка“.
3. В ал. 9 изречение първо думата „издава“
се заменя с „публикува на интернет страницата
си“, а изречение второ се заличава.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „тютюн и овощни растения“ се заменят с „и тютюн“.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „зеленчукови
култури“ се добавя „овощни видове“.
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) За вписване на сорта в официалната
сортова листа за следващата година заявителят
подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС и заплаща цена
по ценоразписа по чл. 22, ал. 2. Заявлението се
подава ежегодно до 20 декември на текущата
календарна година лично, чрез пълномощник,
по електронен път при условията и по реда на
чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(8) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в представената в заявлението
информация, заявителят се уведомява за това
и му се определя срок за отстраняването им,
който не може да е по-кратък от 10 работни
дни.“
§ 6. В чл. 16, ал. 1 думата „наредбата“ се
заменя с „наредбите“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или в оправомощени от Европейския офис за сортовете растения национални офиси на държави – членки
на Европейския съюз“.
2. Създават се нова ал. 13 и ал. 14:
„(13) За издаване на разрешение по ал. 3
или на удостоверение по ал. 8 лицата подават
в ИАСАС заявление по образец, утвърден от
министъра на земеделието, храните и горите, съответно от изпълнителния директор
на агенцията. Заявлението се подава лично,
чрез пълномощник, по електронен път при
условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за
електронното управление или чрез лицензиран
пощенски оператор.
(14) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в представената в заявлението информация, заявителят се уведомява
за това и му се определя срок за отстраняването им, който не може да е по-кратък от
10 работни дни.“
3. Досегашната ал. 13 става ал. 15.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Сортоизпитването се извършва след
подадено заявление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ИАСАС, и въз
основа на договор, сключен между заявителя
за сортоизпитване и агенцията. Заявлението
се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и
22 от Закона за електронното управление или
чрез лицензиран пощенски оператор.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в представената в заявлението
информация, заявителят се уведомява за това
и му се определя срок за отстраняването им,
който не може да е по-кратък от 10 работни дни.“
§ 9. В чл. 20 ал. 7 се отменя.
§ 10. В чл. 21, ал. 2 след думите „ал. 1“ се
добавя „се съобщава и“.
§ 11. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) За полско изпитване за различимост, хомогенност и стабилност, както и за
биологични и стопански качества, се заплащат
такси в размер, определен с тарифата по чл. 6,
ал. 7.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва
дейности и услуги на физически и юридически
лица съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на
интернет страницата на агенцията.
(3) За сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност, извършвано в национални
офиси на държави – членки на Европейския
съюз, както и за извършване на технологични
анализи на качеството, се заплаща цена по
ценоразписа по ал. 2.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) За регистрация по ал. 4 лицата подават
в ИАСАС заявление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на агенцията. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник,
по електронен път при условията и по реда на
чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(7) Когато се установят несъответствия
и/или непълноти в представената в заявлението
информация, заявителят се уведомява за това
и му се определя срок за отстраняването им,
който не може да е по-кратък от 10 работни
дни.“
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 13. В чл. 31, ал. 5 изречение второ се изменя така: „Разрешението се издава на лица,
положили успешно изпит за пробовземачи,
организиран от ИАСАС.“
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§ 14. В чл. 32, ал. 5 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
§ 15. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Внос на посевен и посадъчен
материал от трети страни“.
§ 16. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „отговарят на изискванията“ се добавя „на решенията за еквивалентност на Европейската комисия“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите „трябва да са“ се добавя „етикетирани с официални ОИСР етикети
и“, а думите „документ за посевни качества
и здравно състояние, издаден“ се заменят с
„ОИСР сертификат и ISTA оранжев международен партиден сертификат, издадени“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Търговските семена, които се внасят,
трябва да са придружени от ISTA оранжев
международен партиден сертификат, с изключение на търговските семена от декоративни
растения, които се внасят с фирмен документ.“
4. В ал. 4 думите „са придружени от документ за качество, издаден от официален
сертифициращ и/или контролен орган на
страната износител“ се заменят с „отговарят на
изискванията на решенията за еквивалентност
на Европейската комисия“.
5. В ал. 5 изречение първо се заличава, а в
изречение второ думите „OECD документ“ се
заменят с „ОИСР сертификат и етикет, както
и от ISTA оранжев международен партиден
сертификат“.
§ 17. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „изискванията на“
се добавя „решенията за еквивалентност на
Европейската комисия, на“.
2. В ал. 4 след думата „несъответствие“ се
добавя „с изискванията на решенията за еквивалентност на Европейската комисия и/или“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За проверка на съответствието на семената с посоченото в документите в чл. 57
ИАСАС взема проби и извършва лабораторен
анализ на внесените семена.“
4. В ал. 6 думите „и грунтов контрол по
ал. 5“ се заличават.
5. В ал. 8 думите „т. 1“ се заличават.
6. В ал. 9 думите „и/или грунтов контрол“
се заличават.
§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 7 се отменят.
2. В ал. 8 думите „международен ISTA“ се
заменят с „ISTA оранжев международен партиден“, а навсякъде абревиатурата „OECD“ се
заменя с „ОИСР“.
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§ 19. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „който произвежда, заготвя
и/или“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „книгите“ се заменя с
„книгата“.
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 17 абревиатурата „OECD“ се заменя
с „ОИСР“.
2. Създават се т. 20 и 21:
„20. „ISTA оранжев международен партиден
сертификат“ е сертификат за партиди семена,
издаден от семетестващите лаборатории ISTA.
21. „Грунтов контрол“ е полски метод за
установяване на сортова чистота и сортова
автентичност на партиди семена.“
Заключителна разпоредба
§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 169
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петко Колев Дойков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Народна
република Бангладеш.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5774
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УКАЗ № 170
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Индия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Народна република Бангладеш със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5775

УКАЗ № 173
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети
F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16
Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси
в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of
the F-16), международен договор (LOA) BUP-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети,
свързани материали и услуги“ (Sidewinder
AIM 9Х Block II Missiles, associated material
and services) и международен договор (LOA)
BU-P-LAR „Многофункционална система за
разпределение на информация – Съвместна
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5)
и свързана с нея поддръжка и оборудване“
(Multifunctional Information Distribution System
Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and
related support and equipment), приет от 44-то
Народно събрание на 19 юли 2019 г.
Издаден в София на 23 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети
F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16
Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси
в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of
the F-16), международен договор (LOA) BUP-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети,
свързани материали и услуги“ (Sidewinder
AIM 9Х Block II Missiles, associated material
and services) и международен договор (LOA)
BU-P-LAR „Многофункционална система за
разпределение на информация – Съвместна
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5)
и свързана с нея поддръжка и оборудване“
(Multifunctional Information Distribution System
Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5)
and related support and equipment), приет от
44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.
Уважаеми народни представители,
Като държавен глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република
България не мога да остана безучастен към
процесите на модернизиране на Българската
армия. Приетият Закон за ратифициране на
договорите, свързани със самолети F-16 Block
70, трябваше да бъде успешен финал на усилията и проведените преговори по този въпрос.
Несъмнено е, че когато се вземат стратегически решения, свързани с отбраната и националната сигурност на страната, е необходимо
не само да бъдат осигурени постижими за
държавата финансови параметри, но и да има
широк консенсус и подкрепа. Острите спорове
в Народното събрание при обсъждането на
ратификационния закон, нетипични за този
вид закони, показаха, че по параметрите на
договора не е потърсено и не е постигнато
обществено съгласие. Обвързването на Република България със задължения, при това за
години напред, без да има национално съгласие
и убеденост във взаимноприемливите условия
на договора, е изключително тревожно.
В своята практика Конституционният съд
(Решение № 9 от 1999 г. по к.д. № 8/1999 г.)
е имал възможност да подчертае неразривната връзка между ратификационния закон
и международния договор – предмет на ратификацията, която ги прави един цялостен
акт. Предвид това законът за ратифициране
на договора за закупуване на самолети F-16
Block 70 следваше да измине цялостния път
по чл. 88, ал. 1 от Конституцията – приемане
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на две гласувания в отделни заседания на
Народното събрание. Вместо това законът, с
който се ратифицира такъв особено значим
договор, бе приет по „бързата писта“.
Особената значимост за държавата, ангажираният огромен финансов ресурс и рязкото
повишаване на бюджетния дефицит изискват
законодателят да не отстъпва от общия ред,
избирайки изключението двете гласувания
да се извършат в едно заседание. Поради
скъсената законодателна процедура останаха
неизяснени редица важни въпроси, като цени,
гаранции, срокове за доставки, неустойки,
обезщетения и други. Не е допустимо при решаването на такъв стратегически за България
въпрос, като гарантиране на националната
сигурност, да се използва процедурата „по изключение“. На България е необходим самолет
с многофункционални способности, което се
постига не само с качествата му, а и с пълен
пакет въоръжение, съпътстващо оборудване
и обучение на личния състав. На обществото се дължи категоричен отговор дали това
реално се постига със сключените договори.
При обсъждането и гласуването в пленарната
зала на Народното събрание бяха изказани
възражения и предложения, които не можаха
да бъдат развити и обсъдени поради приложената съкратена законодателна процедура.
Уважаеми народни представители,
Предвид изложените мотиви упражнявам
правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България да върна за ново обсъждане Закона за ратифициране на международен
договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block
70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block
70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси
в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of
the F-16), международен договор (LOA) BUP-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети,
свързани материали и услуги“ (Sidewinder
AIM 9Х Block II Missiles, associated material
and services) и международен договор (LOA)
BU-P-LAR „Многофункционална система за
разпределение на информация – Съвместна
тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5)
и свързана с нея поддръжка и оборудване“
(Multifunctional Information Distribution System
Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and
related support and equipment), приет от 44-то
Народно събрание на 19 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
5841
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КОНС Т И Т У Ц ИОН ЕН С ЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 18 юли 2019 г.
по конституционно дело № 6 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
А настас А настасов, Гроздан Илиев, Константин Пенчев, Филип Димитров, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
при у частието на сек ретар-протоколиста
Милена Петрова разгледа в заседание на 18
юли 2019 г. конституционно дело № 6/2019 г.,
докладвано от съдията Филип Димитров.
Делото е образувано на 3.05.2019 г. по
искане на омбудсмана за установяване на
противоконституционността на чл. 53, ал. 5,
чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5, чл. 73, ал. 1, чл. 85,
ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от Изборния
кодекс (ИК) (обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г.;
посл. изм., бр. 34 от 23.04.2019 г.).
С определение от 28.05.2019 г. Конституционният съд е допуснал разглеждане на
искането по същество, конституирал е като
за и н т ерес ова н и и нс т и т у ц и и п р е зи ден т а ,
Народното събрание, Министерския съвет,
министъра на правосъдието, Върховния административен съд, Върховния касационен
съд, главния прокурор, Висшия адвокатски
съвет и Централната избирателна комисия
и е отправил покана да предложат писмено
становище по делото сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори“, „Българско сдружение за честни
избори и граждански права – Национална
асоциация“, Българския хелзинкски комитет,
Съюза на юристите в България, Асоциацията
за европейска интеграция и права на човека,
Института за модерна политика и фондация
„Български адвокати за правата на човека“.
Постъпили са становища от Висшия адвокатски съвет и главния прокурор, като
главният прокурор поддържа, че искането
е неоснователно във всичките си части, а
Висшият адвокатски съвет подкрепя аргументацията на омбудсмана. Пост ъпило е
становище и от президента, което обосновава
противоконституционността на част от атакуваните текстове с разпоредбата на чл. 120,
ал. 2 от Конституцията, която предвижда,
че гражданите могат да обжалват всички
административни актове, които ги засягат,
освен изрично посочените със закон. Подробно становище е изпратил и Върховният
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административен съд, в което се поддържа,
че исканията по всички посочени текстове
следва да бъдат отхвърлени като неоснователни.
Оспорените разпоредби попадат в следните
три групи:
Разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ИК, която
засяга правото на защита, гарантирано от
чл. 56 от Конституцията.
Разпоредбите на чл. 53, ал. 5, чл. 70, ал. 5
и чл. 85, ал. 5 от ИК, които се отнасят до
необходимото мнозинство за вземане на решения от избирателни комисии след отмяна
на първоначално тяхно решение от надлежния орган.
Разпоредбите на чл. 73, ал. 1, чл. 88, ал. 1
и чл. 201, ал. 1 от ИК, които се отнасят до
пром яната на подсъдност та на делата за
оспорване актове на избирателни комисии.
По разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ИК
омбудсманът навежда твърдения за противоконституционност на чл. 58, ал. 1 от ИК
в последната му редакция от 12.03.2019 г., в
която се изброяват изчерпателно и ограничително актовете на ЦИК, подлежащи на
съдебен контрол за законосъобразност. По
аргумент за противното извън обхвата на
съдебното обжалване остават останалите
актове на ЦИК, посочени в чл. 57 от ИК.
Според вносителя подобно ограничаване на
обжалването на актове на комисията противоречи на конституционните принципи на
правовата и демократичната държава (чл. 1,
ал. 2 и чл. 4, ал. 1), както и на чл. 120 от
Конституцията. Тъй като дейността на ЦИК
е конституционно регламентирана и цели да
гарантира упражняването на основни права
на г ра ж дани т е – изби рателни п рава – т о
актовете є следва да подлежат на съдебен
контрол.
Шестима от съдиите: Борис Велчев, Анастас Анастасов, Константин Пенчев, Филип
Димитров, Надежда Джелепова и Павлина
Панова, споделят следната позиция:
Внимателният прочит на точките от ал. 1
на чл. 57 от ИК обаче показва, че изключените от обсега на разпоредбата на чл. 58, ал. 1
от ИК актове на Централната избирателна
комисия попадат в две категории: такива,
чието приложение е чисто техническо и обжалването им би открило само възможност
за шиканиране с цел забавяне на процеса и
нарушаване на сроковете (напр. по т. 5, 16,
18, 19, 27, 36 и 37), и такива, които поради
естеството си няма как или няма смисъл да
бъдат обжалвани. На границата между тези
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две категории попадат такива функции като
тези по т. 3 (издава методически указания) или
т. 27 (определя реда за разглеждане жалбите
и сигналите), но и в тези случаи комисията
реализира организационно-технически функции, които не накърняват упражняването
на избирателните права на гражданите. Омбудсманът отделя специално внимание на
методическите указания, но не е успял да
проследи разграничението между методика и
методически указания, направено в Решение
№ 4 по к.д. № 4/2011 г. на Конституционния
съд, в което се изтъква по отношение на
методическите указания „тяхното естество
да са организационни указания за работата
на избирателните комисии ...... и поради това
не могат да подлежат на съдебно обжалване“.
В този смисъл позоваването на чл. 120, ал. 2
от Конституцията е несъстоятелно. Изключените от разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ИК
актове не са от естество да засегнат правата
на гражданите по смисъла на конституционния текст.
По така изложените съображения не може
да се приеме, че с разпоредбата на чл. 58,
ал. 1 от ИК се накърняват конституционни
права на гражданите и в частност правото на
жалба по чл. 120 от Конституцията. Обстоятелството, че в конкретно определен кръг
от случаи законодателят избира да посочи
кои актове подлежат на обжалване, а не кои
не подлежат, не представлява отклонение от
принципа на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
Според съдиите Георги Ангелов, Гроздан
Илиев и Атанас Семов чл. 58, ал. 1, изр. 1 от
Изборния кодекс (ИК) в частта „по чл. 57,
ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25,
26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45“ противоречи на
(в последователност от частно към общо):
чл. 120, ал. 2; чл. 117, ал. 1; чл. 56; чл. 8;
чл. 6, ал. 1, предл. 1; чл. 4, ал. 1, изр. 1 от
Конституцията.
I. Две могат да са разбиранията за смисъла
на разпоредбата.
Според едното тя изключва съдебния контрол върху всички административни актове
(„решенията“) на ЦИК освен върху изрично
посочените в самата нея.
Според дру гото тя се отнася само до
родовата подсъдност на съдебния контрол.
Посочени те в нея решени я под лежат на
обжалване пред Върховния административен съд (ВАС), а непосочените могат да се
оспорват по силата на чл. 128, ал. 1 и 2 от
Административноп роцесуалния кодекс (АПК)
пред останалите административни съдилища
съгласно правилата на чл. 133 АПК за местната подсъдност.
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1. Ако второто разбиране е вярното, сроковете по АПК не се прилагат за обжалването на
решенията на ЦИК пред административните
съдилища – чл. 58, ал. 4 ИК. Същевременно
не се прилагат и сроковете по неговите ал. 1
и 3, защото те се отнасят конкретно за ВАС.
Тези решения на ЦИК са следователно обжалваеми безсрочно, а за произнасянето си по
тях административният съд не е обвързан от
какъвто и да е инструктивен или погасяващ
правомощието му срок.
а. Безсрочно обжалваеми са по правило
само нищожните (всички видове – чл. 149,
ал. 5 във връзка с чл. 184 и 196 АПК) и подзаконовите нормативни (чл. 187, ал. 1 АПК)
административни актове. Съображенията за
безсрочността не е необходимо да се анализират подробно тук. Искането за и обявяването
на нищожността може, както е направено
за посочените в чл. 58, ал. 1 ИК решения на
ЦИК, да бъдат ограничени и със срок.
Унищожаемостта (отменяемостта) на акта
поначало е свързана със срок, в който да може
да се поиска, а по самото искане да бъде постановено решение. В противен случай актът
никога не става неоспоряем („влязъл в сила“),
което е условие за неговото изпълнение (вж.
чл. 268, предл. 1 АПК).
При такова тълкуване на чл. 58, ал. 1 ИК
следователно решенията на ЦИК, извън посочените там, никога не стават изпълняеми
или, казано по-широко и по-точно, никога
не влизат в сила.
б. Решението на административния съд
по оспорването има обратно действие – от
момента на издаването на административния
акт. Във всички случаи, в които обявява акта
за нищожен, отменя го или го изменя, действието му е назад във времето. Безсрочността
както на оспорването, така и на произнасянето
от съда, е несъвместима с целите за бързина
и преди всичко друго – за окончателност на
изборния процес.
2. Очевидно това тълкуване на разпоредбата не е вярното. Вярното е, че тя изключва
обжалваемостта пред който и да е съд на
всички решения на ЦИК извън изрично посочените в нея.
II. Така изведената от разпоредбата правна норма противоречи на чл. 120, ал. 2 от
Конституцията, според който гражданите и
юридическите лица могат да обжалват всички
административни актове, които ги засягат,
освен изрично посочените със закон.
Частноправните субекти са свободни да
правят всичко освен това, което им е забранено. Обратно, изпълнителната власт не
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може да прави нищо освен това, което є е
разрешено. Контролът върху ограничението
на изпълнителната власт е правомощие на
съдебната власт. Това е принципът, който стои
зад общата клауза за обжалване по чл. 120,
ал. 2 от Конституцията.
Изискването изключването да е посочено
изрично е гаранция за възможността да се
провери дали то е конституционно допустимо.
1. Думата „изрично“ се отнася най-напред към самото действие „изключване“. То
трябва да е посочено не косвено, а пряко и
оттук еднозначно, а не да се извежда чрез
тълкуване, т. е. като резултат от логическа
операция. В случая необжалваемостта на
актовете на ЦИК се извежда чрез дедуктивно
умозаключение – по аргумент от обратното
на изчерпателно посочените в чл. 58, ал. 1
ИК като обжалваеми нейни актове. Изключването не е пряко, още по-малко еднозначно.
Допустимостта, самото извършване и резултатът от умозаключението винаги могат да
се поставят под съмнение.
2. На второ място думата „изрично“ се
отнася към предмета на изключването. Изключваните актове трябва да са посочени с
белези, които да позволяват да бъдат ясно
отграничени и конкретизирани по вид, по
автор и по съдържание (разпоредените с тях
права и/или задължения). В случая това не
е така.
а. Изключените с нормата актове не могат
да бъдат индивидуализирани по друг начин
освен чрез своя издател.
б. Непосочването изрично на решенията
от компетентността на ЦИК по чл. 57, ал. 1
ИК, които не подлежат на съдебен контрол,
затруднява, но не прави невъзможна преценката за съответствие на изключването
по всяко отделно правомощие с критериите,
дадени с Тълкувателно решение № 14 от
4.11.2014 г. на КС.
в. Изключени са обаче не само решенията
от компетентност на комисията. Изключени
са и всички мислимо възможни нейни решения, в които тя може да напусне своята
компетентност. Изброяването им, а оттук и
преценката за съответствие на изключването
на всяко от тях с изискванията на Конституцията е невъзможно не просто практически.
То е невъзможно теоретически, защото самото множество на изключените решения е
безкрайно. Това прави разкриването на липса
на компетентност, която е най-тежкият порок
(чл. 146, т. 1 АПК), водещ до нищожност на
решението, също и изцяло невъзможно.
г. Изключването на съдебното обжалване
върху всичките възможни, с изключение на

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

ограничения брой на изрично посочените,
административни актове на един държавен
орган компрометира като цяло системата на
общата клауза за обжалване и за контрол
върху изпълнителната власт. Не остава мис-
лим властническ и акт, който този орган
теоретично да не може да издаде, след като
неспазването на компетентността му не е
юридически санкционирано.
III. Според чл. 117, ал. 1 от Конституцията
съдебната власт защитава правата и законните
интереси на гражданите и юридическите лица.
1. Свободата на хората в Република България, включително да правят всичко, което
не е забранено от закона, е прогласена в
чл. 6, ал. 1, предл. 1 от Конституцията. Тя
е фундаментална конституционна ценност
и несъмнено подлежи на защита от съда.
Всяко изключване от подведомствеността
на съдебната власт на контрола върху актове и/или действия на изпълнителната власт
засяга пряко тази свобода, защото я оставя
незащитена.
2. Същевременно защитата чрез съда е
най-пълното и най-ефективно средство за
осъществяване на правото на защита по
чл. 56 от Конституцията, съгласно който всеки
гражданин има право на защита, когато са
нарушени или застрашени негови права или
законни интереси. Изключването на съдебната обжалваемост засяга пряко това основно
конституционно право.
IV. Неограниченото изключване от законодателя на съдебното обжалване на актове на
изпълнителната власт, които засягат граждани
или юридически лица, нарушава и основното
начало за разделение на властите по чл. 8 от
Конституцията.
1. По силата на чл. 120, ал. 2 от нея засягането на правната сфера на гражданите и
юридическите лица е предпоставка за жалбата
срещу административния акт. Разрешаването
на спора относно това налице ли е засягане
във всеки конкретен случай е част от дейността на съда при преценката за допустимостта
на жалбата, т. е. от неговата конституционна подведомственост. Той не може да бъде
разрешаван предварително от законодателя
чрез предварително изключване на съдебната
обжалваемост на административни актове.
2. „Властта на съда“ (Конституционният
съд и ВАС) е част от контрола съответно върху законодателната и върху изпълнителната
власт. Той е част от системата на взаимен
баланс и възпиране между трите власти.
а. Промяна от законодателя в компетентността на Конституционния съд е недопустима
по силата на чл. 149, ал. 2 от Конституцията.
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б. Промяна в подведомствеността на съдебната власт чрез изключването на част от
нея е допустима – чл. 120, ал. 2 от Основния
закон in fine, но само в определените в него
силно ограничени рамки. Нарушаването на
тези рамки от законодателната власт в полза
на изпълнителната за сметка на съдебната
власт нару шава констит у ционни я ба ланс
между трите власти.
V. Според чл. 4, ал. 1 от Конституцията
Реп ублика Българи я е правова държава,
която се управлява според Конституцията и
законите на страната.
1. Понятието „правова“ освен другото означава и това, че всяка власт е регулирана
от правото, упражнява се според правото и
се контролира от правото. Изключването
на неопределена и неопределяема част от
изпълнителната власт от съдебния контрол
за законност не съответства на съдържанието
на това конституционно понятие.
2. Изключването от законодателя на съдебния контрол над неограничен изрично
брой а д м и н ис т рат и вн и а к т ове нару ша ва
чл. 120, ал. 2 от Конституцията, затова не е
управление според Конституцията.
3. Това изключване осигурява на ЦИК
като административен орган част от изпълнителната власт, най-малкото възможността
да взема решения извън компетентността си,
посочена в закона, които да не подлежат на
юридически контрол, т. е. да управлява не
според, а вън от закона.
По изложените съображения думите „по
чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 22,
23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45“ в чл. 58,
ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс следва да се
обявят за противоконституционни.
Поради непостигане на изискуемото се от
чл. 151, ал. 1 от Конституцията мнозинство
искането за обявяване противоконституционност на разпоредбата на чл. 58, ал. 1 следва
да се отхвърли.
Вносителят оспорва и съответствието с
Конституцията на чл. 73, ал. 1, чл. 88, ал. 1 и
чл. 201, ал. 1 от ИК, които променят установената подсъдност при оспорване на актовете
на районните и окръжните избирателни комисии, като вместо пред ВАС те се обжалват
пред административните съдилища, когато са
потвърдени от ЦИК. Твърди, че посочените
изменения нарушават баланса във взаимоотношенията между висшите държавни органи,
тъй като принципът на разделение на властите
изисква актовете на централните органи на
изпълнителната власт да бъдат контролирани
от най-висшата съдебна инстанция. Поддържа,
че това тълкуване се налага и от изискването
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ВАС да упражнява върховен съдебен надзор
за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване
(чл. 125, ал. 1 от Конституцията), от принципа на демократичната държава (абз. 3 от
Преамбюла на Конституцията и чл. 1, ал. 2).
Според омбудсмана контролът на посочените
актове от административния съд вместо от
ВАС подкопава доверието на гражданите в
дейността на държавните органи.
С Решение № 8 от 2018 г. по к. д. № 13/2017 г.
Конституционният съд е приел, че „извън
задължителния обхват на тълкуваната конституционна норма, който включва актовете,
издавани при упражняване на конституционно
установени властови правомощия, законодателят има правото да определи друга подсъдност
за възникнали правни спорове“. Въпросът за
подсъдността по принцип попада в изключителната компетентност на законодателя.
Доктрината познава съображения, според
които мястото на развитие на определени от
закона процедури може да се схваща като относимо към гражданските права. (Показателно
е четвъртото оплакване срещу британския
крал в Декларацията за независимостта, а
именно „свиква законодателни събрания на
непривични и неудобни места“.) В случая
обаче местонахождението на съдилищата за
обжалване не само не е визирано от искателя,
но и аргументът за противоконституционност
е обратният – твърди се, че жалбите следва
да се разглеждат от по-висок по степен (и
следователно поне в някои случаи – по-отдалечен) съд.
Не може да се поддържа, че по-ниският
по степен съд дава по-малки гаранции за
правата на жалбоподателите и че съдебната
йерархия е йерархия на защитата на правата
на правните субекти. Решения на съдилищата в други случаи са обжалваеми пред
по-висшестоящ съд не поради постулирана
некомпетентност, а поради необходимостта
да съществува и последващ контрол, при
който достойнствата на едно решение могат
спокойно да бъдат преценени от неангажиран
с предходното решение съд. Йерархията на
съдилищата, дори и да отразява различно
ниво на опит или изява на индивидуалните
носители на съдебната власт, не намалява
властническите правомощия на по-нискостоящия съд да разрешава спорове. По тази
причина подсъдността е въпрос на практическо решение, а не на решение, обусловено
от конституционни права. В същата насока
Конституционният съд вече се е произнесъл
с Решение № 5 от 19 април 2019 г. по к.д.
№ 12/2018 г.
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Твърдението, че разделението на властите
изисквало актове на висши административни
органи да се контролират от висши съдилища,
няма никаква опора в Конституцията или
доктрината и дори противоречи на принципа
за непосредствено прилагане (следователно
от всеки съд) на конституционните норми.
Искането за обявяване на разпоредбите на
чл. 53, ал. 5, чл. 70, ал. 5 и чл. 85, ал. 5 от
Изборния кодекс за противоконституционни
се основава на твърдението, че заниженото
мнозинство (обикновено), изискуемо за решения на избирателните комисии при повторно
разглеждане на спора след отмяна от съда на
решение за отказ, противоречи „на принципите за правова и демократична държава“. Във
връзка с последното съображение, а именно,
че така представителите на една партия биха
могли да доминират при оформяне на решението, следва да се припомни цитираното погоре Решение № 4 по к.д. № 4/2011 г., което
изрично посочва, че „Мандатът на член на
ЦИК не е от политическата партия, която
го е предложила; мандатът му е като член
на независим централен орган с отговорни
публични функции.“ Тези лица са избрани
заради компетентността си, доброто си име,
но и заради репутацията си пред съответната партия, която естествено е свързана и с
политическите им убеждения. Приемане, че
наличието на политически убеждения само
по себе си изключва точното и почтено прилагане на закона накърнява възможността за
отговорно, респ. ефективно, действие на която
и да била държавна институция.
Логиката на тази норма е очевидна: законодателят е предвидил, че в случаите, когато
отказ е вече отменен, малцинство не трябва да
може да блокира процедурата и така да обезсмисли решението на отменящата инстанция.
Подобно разрешение премахва възможността
за злоупотреба с право и очевидно съответства на принципа на правовата държава и
не противоречи на чл. 4 от Конституцията.
Воден от тези съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията съдът
РЕШИ:
Отхвърля искането на омбудсмана за обявяване за противоконституционни разпоредбите
на чл. 53, ал. 5, чл. 58, ал. 1, чл. 70, ал. 5,
чл. 73, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 88, ал. 1 и чл. 201,
ал. 1 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от
5.03.2014 г.; посл. изм., бр. 34 от 23.04.2019 г.).
Председател:
Борис Велчев
5801
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 19 ЮЛИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за минималните
изисквания за мрежова и информационна
сигурност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
(загл. изм., ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от
1 март 2017 г.), приета с Постановление № 279
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 58 и 102
от 2010 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 5 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за минималните изисквания за мрежова и
информационна сигурност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват
Чл. 1. (1) Тази наредба се прилага за следните субекти:
1. административните органи;
2. операторите на съществени услуги по
смисъла на Закона за киберсигурност относно
техните мрежи и информационни системи,
използвани при предоставянето на съществени услуги;
3. доставчиците на цифрови услуги по
смисъла на Закона за киберсигурност относно
техните мрежи и информационни системи,
използвани при предоставянето на цифрови
услуги;
4. лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени като оператори
на съществени услуги по смисъла на Закона за
киберсигурност, когато тези лица предоставят
административни услуги по електронен път;
5. организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като
оператори на съществени услуги или не са
доставчици на цифрови услуги по смисъла
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на Закона за киберсигурност, когато тези
организации предоставят административни
услуги по електронен път.
(2) С наредбата се уреждат:
1. изисквания за минималните мерки за
мрежова и информационна сигурност;
2. препоръчителни мерки за мрежова и
информационна сигурност;
3. правила за извършване на проверките за
съответствие с изискванията на тази наредба;
4. редът за водене, съхраняване и достъп
до регистъра на съществените услуги по чл. 6
от Закона за киберсигурност;
5. образец на уведомленията за инциденти.

ду разходи и ползи при реализиране на целите
на мрежовата и информационната сигурност;
5. проверими – гарантират, че Субектът
може да предостави на съответния национален
компетентен орган по смисъла на чл. 16 от
Закона за киберсигурност доказателства за
ефективното им прилагане в съответствие с
изискването на чл. 16, ал. 3 от същия закон.
(6) Минималните мерки за мрежова и
информационна сигурност, посочени в тази
наредба, не са обвързани с определени технологии.

Принципи
Чл. 2. (1) По своя характер мерките за
мрежова и информационна сигурност са организационни, технологични и технически и
се прилагат в съответствие със спецификата
на дейността на Субекта и трябва да са подходящи и пропорционални на рисковете за
постигането на основните цели на мрежовата
и информационната сигурност.
(2) Мерките по ал. 1 гарантират основните
цели на мрежовата и информационната сигурност, а именно запазване на достъпността,
интегритета (цялост и наличност) и конфиденциалността на информацията по време на
целия є жизнен цикъл (създаване, обработване,
съхранение, пренасяне и унищожение) във и
чрез информационните и комуникационните
системи на Субекта.
(3) Мерк ите по а л. 1 са съобразени с
изискванията на националните нормативни
актове, регламентите на Европейския съюз и
приетите и приложени от Субекта стандарти,
като се вземат предвид краткосрочните, основните и общите рискове за сигурността за
съответния сектор.
(4) Мерките за мрежова и информационна
сигурност се прилагат съобразно указанията
на приложимите международни стандарти,
посочени в приложение № 1, препоръките
на производители и доставчици на софтуер и
хардуер, както и с добрите практики, препоръчани от водещи в областта на сигурността
организации.
(5) Мерките по ал. 1 трябва да са:
1. разнородни – постигането на всяка от
целите на мрежовата и информационната сигурност се реализира с различни по характер
и специфика мерки, което създава условие за
многослойна защита, или т. нар. „дълбока
отбрана“;
2. конкретни и лесни за възприемане, за
да се гарантира, че мерките действително се
прилагат;
3. ефикасни – да имат най-голямо въздействие върху потенциални заплахи, като се
избягва ненужен разход на ресурси;
4. пропорционални на рисковете – с оглед
на постигане на оптимално съотношение меж-

МИНИМАЛНИ МЕРКИ ЗА МРЕЖОВА И
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Г л а в а

в т о р а

Раздел I
Управление на мрежовата и информационната сигурност
Разпределение на роли и отговорности
Чл. 3. (1) Административният орган, съответно ръководителят на Субекта по чл. 1,
ал. 1, т. 2 – 5:
1. носи пряка отговорност за мрежовата и
информационната сигурност в обхвата на наредбата, дори и когато дейността е възложена
за изпълнение на трети страни;
2. създава условия за прилагане на комплексна система от мерки за управление на
тази сигурност по смисъла на международен
стандарт БДС ISO/IEC 27001; системата обхваща всички области на сигурност, които засягат
мрежовата и информационната сигурност на
Субекта, включително физическата сигурност
на информационните и комуникационните
системи;
3. осиг у рява необходимите ресу рси за
прилагане на пропорционални и адекватни
на рисковете организационни, технически
и технологични мерки, гарантиращи високо
ниво на мрежова и информационна сигурност
в обхвата на наредбата;
4. упражнява контрол върху нивото на
мрежовата и информационната сигурност чрез:
а) организиране на одити по смисъла на
чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 за доказване на съответствието на предприетите мерки с изискванията
на нормативните актове и приетите стандарти;
б) провеждане минимум веднъж в годината
на периодичен преглед на мрежовата и информационната сигурност и на адекватността
на предприетите мерки;
5. определя, документира и налага отговорности по изпълнението, контрола и
информираността за всички процеси и дейности, свързани с развитието, поддръжката
и експлоатацията на информационните и
комуникационните системи, като се спазва
принципът, че едно лице не може да контролира собствената си дейност.
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(2) Лицето по ал. 1 определя служител или
административно звено, отговарящо за мрежовата и информационната сигурност, като:
1. служителят или звеното, отговарящо за
мрежовата и информационната сигурност, е на
пряко подчинение на административния орган,
съответно на ръководителя на Субекта, по
чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 с цел пряко информиране
за състоянието и проблемите в мрежовата и
информационната сигурност;
2. препоръчителни функции на служителя
или на звеното, отговарящо за мрежовата и
информационната сигурност, са описани в
приложение № 6.
(3) Когато субектът има териториални
структури и разпределени информационни
системи, за всяка от тези структури се определя служител, отговарящ за мрежовата и
информационната сигурност.
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Политика за сигурност
Чл. 4. (1) Субектите разработват и приемат
собствена политика за мрежова и информационна сигурност, която се преразглеж да
редовно, но не по-рядко от веднъж годишно,
и при необходимост се актуализира.
(2) Политиката съдържа стратегическите
цели на Субекта за мрежовата и информационната сигурност и подхода за постигането
им в съответствие с общите му стратегически
и оперативни цели, нормативните актове и
договорите, текущите и потенциалните вът
решни и външни заплахи за постигането на
тези цели и за сигурността на информацията.
(3) Политиката има отношение към или
включва всички съответни специфични политики за сигурност на информационните
и комуникационните системи, като обмен
на информация, използване на мобилни устройства, работа от разстояние, използване
на криптографски механизми, управление на
достъпите и автентикацията, разработване
на нови системи, управление на инциденти,
взаимоотношение с трети страни, повишаване на квалификацията на служителите и на
осведомеността по отношение на мрежовата
и информационната сигурност и др.

те и комуникационните системи и техните
компоненти;
6. инструкции/вътрешни правила за всяка
дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер;
7. вът решни п рави ла за сл у ж и тели те,
указващи правата и задълженията им като
потребители на услугите, предоставяни чрез
информационните и комуникационните системи, като използване на персонални компютри, достъп до ресурсите на корпоративната
мрежа, генериране и съхранение на паролите,
достъп до интернет, работа с електронна
поща, системи за документооборот и други
вътрешноведомствени системи, принтиране,
факс, използване на сменяеми носители на
информация в електронен вид, използване
на преносими записващи устройства и т. н.
(2) Документацията по ал. 1 трябва да е:
1. еднозначно идентифицирана като заглавие, версия, дата, автор, номер и/или др.;
2. поддържана в актуално състояние, като
се преразглежда и при необходимост се обновява поне веднъж годишно;
3. одобрена от административен орган,
съответно от ръководителя на Субекта по
чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 или от упълномощено от
него лице;
4. класифициранa по смисъла на чл. 6;
5. достъпна само до тези лица, които е
необходимо да я ползват при изпълнение на
служебните си задължения.
(3) Субектът поддържа информация, доказваща по неоспорим начин изпълнението
на изискванията на тази наредба.
(4) Информацията по ал. 3:
1. се поддържа в актуално състояние;
2. е достъпна само за:
а) тези лица, които е необходимо да я
ползват при изпълнение на служебните си
задължения по силата на трудови, служебни
или договорни отношения;
б) представители на съответните национални компетентни органи съгласно чл. 16,
ал. 5 от Закона за киберсигурност;
в) други организации, оправомощени с
нормативен акт или договорни отношения.

Документирана информация
Чл. 5. (1) За намаляване на загубите от
инциденти чрез намаляване на времето за
реагиране и разрешаването им, както и за
намаляване на вероятността от възникване
на инциденти, породени от човешки грешки,
Субектът поддържа следната документация:
1. oпис на информационните активи;
2. физическа схема на свързаност;
3. логическа схема на информационните
потоци;
4. документация на структурната кабелна
система;
5. техническа, експлоатационна и потребителска документация на информационни-

Класификация на информацията
Чл. 6. (1) Субектът приема вътрешни правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 и 7 за
класификация на информацията, които указват
как да се маркира, използва, обработва, обменя,
съхранява и унищожава информацията, с която разполага организацията. Препоръчителна
класификация е дадена в приложение № 2.
(2) Правилата по ал. 1 гарантират достатъчна, адекватна и пропорционална на заплахите
защита на информацията с оглед на нейната
важност, чувствителност и на нормативните
изисквания към нея.
(3) Класификацията по ал. 1 се прилага
и върху всички ресурси, които участват в
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създаването, обработването, съхраняването,
пренасянето и унищожаването на информацията, като към тях трябва да се прилагат подходящи механизми за защита, съответстващи
на идентифицираните от Субекта заплахи.
(4) Нивото на класификацията трябва да е
подходящо нанесенo върху документираната
информация.
(5) За класификацията по ал. 1 не се допуска използването на нивата на класификация
за сигурност на информацията от обхвата на
Закона за защита на класифицираната информация, както и техният гриф.
(6) Информацията без класификация е
достъпна за общо ползване при спазване на
стандартните правила за авторски права и
към нея не се прилагат механизми за защита.
(7) При обмен на информация се използва
класификация TLP (traffic light protocol) съгласно приложение № 2.
Управление на риска
Чл. 7. (1) Субектът извършва анализ и
оценка на риска за мрежовата и информационната сигурност регулярно, но не по-рядко
от веднъж годишно, или когато се налагат
съществени изменения в целите, вътрешните
и външните условия на работа, информационната и комуникационната инфраструктура,
дейностите или процесите, влизащи в обхвата
на тази наредба.
(2) Анализът и оценката на риска са документиран процес по смисъла на чл. 5, ал. 1,
т. 6, в който са регламентирани нивата на
неприемливия риск и отговорностите на лицата, участващи в отделните етапи на процеса.
(3) Анализът и оценката на риска се извършват по методика, гарантираща съизмерими,
относително обективни и повтарящи се резултати. Методиката се одобрява от административния орган, съответно от ръководителя на
субекта по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5, и е достъпна
за лицата, на които е възложено да участват в
процеса. Може да се прилага препоръчителна
методика съгласно приложение № 3.
(4) На основание на анализа и оценката на
риска Субектът изготвя план за намаляване
на неприемливите рискове, който да включва
минимум:
1. подходящи и пропорционални мерки за
смекчаване на неприемливите рискове;
2. необходими ресурси за изпълнение на
тези мерки;
3. срок за прилагане на мерките;
4. отговорни лица.
Управление на информационните активи
Ч л. 8. (1) С убек т ът п риема вът решни
правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6,
регламентиращи процеса на управление на
ж изнени я ц ик ъ л на информац ионни т е и
комуникационните системи и техните компоненти. Вътрешните правила трябва едно
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значно да указват условията, начина и реда
за придобиване, въвеждане в експлоатация,
поддръжка, преместване/изнасяне, извеждане
от експлоатация и унищожаване на информационни и комуникационни системи и техните
компоненти.
(2) Описът на информационните активи по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 1 съдържа
информация, необходима за разрешаването
на инциденти, анализ и оценка на риска,
управление на уязвимости и управление на
измененията, като:
1. еднозначна идентификация, като инвентарен, сериен номер или др.;
2. основни характеристики;
3. услуги, процеси и дейности, в които
участва;
4. местоположение;
5. година на производство, където е приложимо;
6. дата на въвеждане в експлоатация, където е приложимо;
7. версия, където е приложимо;
8. местонахождение на свързаната с него
документация (техническа, експлоатационна,
потребителска и др.);
9. отговорно лице.
Сигурност на човешките ресурси
Чл. 9. (1) За намаляване на риска от инциденти, умишлено или неумишлено предизвикани от служители, Субектът гарантира
чрез вътрешни правила и инструкции, че
служителите, имащи отношение към процесите и дейностите в обхвата на наредбата,
имат подходящата квалификация, знания и
умения за изпълнение на отговорностите си.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 регламентират:
1. процеса за наемане на работа в съответствие с приложимите закони и подзаконови
нормативни актове, професионалната етика и
съобразно изискванията, свързани с дейността
им – класификацията на информацията, до
която имат достъп, и предполагаемите рискове;
2. отговорностите и задълженията по отношение на сигурността на информацията при
прекратяване или промяна на служебните/
договорните отношения;
3. дисциплинарен процес за лицата по ал. 1,
които са извършили нарушение по отношение на политиката и вътрешните правила за
мрежова и информационна сигурност.
(3) Отговорностите на лицата по ал. 1 по
отношение на сигурността на информацията
се документират с ясно определени срокове
и задължения.
(4) Субектът обезпечава нивото на мрежова
и информационна сигурност посредством:
1. подходящо професионално обучение за
повишаване на квалификацията на служителите в съответствие с използваната техника
и технологии;
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2. периодично инструктиране на служителите за повишаване на вниманието им по
отношение на мрежовата и информационната
сигурност; инструктажът се прави по утвърден
график и се документира по начин, гарантиращ проследяемост.
Управление на взаимодействията с трети
страни
Чл. 10. (1) При установяване на взаимоотношения с доставчици на стоки и услуги,
наречени „трети страни“, Субектът трябва да
договори изисквания за мрежова и информационна сигурност, включително:
1. за сигурност на информацията, свързани
с достъпа на представители на трети страни
до информация и активи на Субекта;
2. за доказване, че третата страна също
прилага адекватни мерки за мрежова и информационна сигурност, включително клаузи
за доказването на прилагането на тези мерки
чрез документи и/или провеждане на одити;
3. за прозрачност на веригата на доставките; третата страна трябва да е способна да
докаже произхода на предлагания ресурс/
услуга и неговата сигурност;
4. последици при неспазване на изискванията за сигурност на информацията;
5. отговорност при неспазване на договорените срокове, количество и/или качество
на услугата, което може да създаде риск за
постигане на целите на мрежовата и информационната сигурност;
6. за взаимодействие в случай на възникване на инцидент, който най-малко включва:
контактни точки, начин за докладване, време за реакция, време за възстановяване на
работата, условия за затваряне на инцидент.
(2) Субектът определя служител/служители,
отговарящ/отговарящи за спазване на изискванията по ал. 1 и параметрите на нивото
на обслужване.
(3) Субектът изготвя план за действие в
случай на неспазване на уговорените дейности
и клаузи с третата страна.
Управление на измененията в информационните
активи
Чл. 11. (1) Субектът приема вътрешни
правила за управление на измененията във
важните за дейността му информационни
активи в съответствие с изискването на чл. 5,
ал. 1, т. 6 с цел намаляване на риска от инциденти, настъпили в резултат на изменения
във важните за дейността му информационни
активи, и по-точно в информационните и комуникационните системи и обслужващата ги
инфраструктура, в процесите и дейностите, в
конфигурациите, в софтуера или във фърмуера.
(2) Преди да се извърши изменението,
Субектът трябва да направи анализ и оценка
на риска в съответствие с чл. 7.
(3) Измененията се:
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1. планират, като се определят срокове
и отговорности за всяка дейност, която ще
бъде извършена преди, по време на и след
изменението;
2. съгласу ват предварително с всичк и
страни, имащи отговорности към процесите
и дейностите в обхвата на наредбата;
3. одобряват от административния орган,
съответно от ръководителя на субекта по
чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5, или от упълномощено
от него лице;
4. оповестяват по подходящ начин на всички
страни, които са заинтересовани; информирането на заинтересованите страни трябва да е
поне 3 дни преди да се направи изменението;
5. проверяват в тестова среда.
(4) Субектът разработва план за връщане
на системите в предишното им състояние,
за да се намали продължителността на потенциален инцидент, настъпил в резултат на
изменението.
Сигурност при разработване и придобиване на
информационни и комуникационни системи
Чл. 12. (1) При разработване на проекти и
технически задания Субектът включва адекватни и комплексни изисквания за мрежова
и информационна сигурност, основани на
анализ и оценка на риска, с цел да се гарантира, че изискваното ниво на сигурност на
информацията, мрежите и информационните
системи е заложено още в етапа на разработка
и внедряване.
(2) Субектът въвежда в експлоатация нови
информационни и комуникационни системи
планирано и след успешно проведени и документирани тестове, доказващи защитата
на информацията от загуба на достъпност,
интегритет и конфиденциалност.
Раздел II
Защита
Сегрегация
Чл. 13. (1) Субектът поддържа информационна и комуникационна инфраструктура, която
гарантира, че информационните и комуникационните системи, изпълняващи различни
функции, са разделени и изолирани помежду
си физически и/или логически, както и че са
разделени и изолирани от информационните и
комуникационните системи на трети страни,
с цел да се ограничи разпространението на
инциденти с мрежовата и информационната
сигурност.
(2) В случай че дадена система е съставена от подсистеми, разделянето им трябва
да се осъществи на последно физическо или
логическо ниво, като уеб сървърът, сървърът
с приложния софтуер и сървърът с базата
данни на една информационна система трябва
да са разположени на различни машини и в
различни мрежи.
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Филтриране на трафика
Чл. 14. (1) Субектът гарантира, че трафикът
между отделните системи и техните подсистеми е контролиран чрез подходящо филтриране
(по IP адрес, по протокол, по номер на порт
от Transmission Control Protocol (TCP)/Internet
Protocol (IP) стека и т. н.) с цел превенция
на евентуални атаки и ограничаване на разпространението на инциденти. Филтрирането
на трафика трябва да бъде по предварително
разписани и одобрени правила, основаващи
се на функционалността и сигурността, които трябва да бъдат редовно проверявани
за нерегламентирани изменения и да бъдат
актуализирани с оглед на нововъзникващи
заплахи.
(2) Ненужните портове по протоколи TCP и
User Datagram Protocol (UDP) трябва да бъдат
забранени чрез адекватно конфигуриране на
използваните софтуерни решения, хардуерни
устройства и оборудване за защита и контрол
на трафика.
Неоторизирано използване на устройства
Чл. 15. (1) Субектът приема ясно дефинирани политики относно използването на:
1. лични технически средства в мрежата,
която контролират;
2. преносими записващи устройства.
(2) Политиките се отразяват във вътрешните
правила, като се предприемат подходящи и
реципрочни на заплахите мерки за реализирането им.
Криптография
Чл. 16. (1) Субектът разработва политика
и вътрешни правила съгласно чл. 5, ал. 1, т. 6
за прилагане на криптографски механизми,
които се използват за гарантиране на конфиденциалността и интегритета на чувствителната информация в съответствие с нейната
класификация.
(2) Криптографските механизми се съобразяват с уязвимостта на информацията
към заплахи за нейните конфиденциалност и
интегритет и с нормативните и регулаторните
изисквания към нейното създаване, съхраняване и пренасяне.
Администриране на информационните и комуникационните системи
Чл. 17. (1) Субектът прилага следните мерки
за защита на профилите с административни
права за информационните и комуникационните системи и техните компоненти:
1. преди въвеждане в експлоатация задължително се сменят идентификационните данни
на администратора, въведени по подразбиране
или инсталирани от производителя/доставчика на информационния актив;
2. администраторските профили са персонални;
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3. администраторските профили се използват само за административни цели;
4. администраторските профили се създават само на служители, които извършват
административни операции (инсталиране,
конфигуриране, управление, поддръжка и т. н.);
5. правата на всеки администраторски
акаунт са ограничени във възможно най-голяма степен до функционалния и техническия
периметър на всеки администратор;
6. данните за автентикацията на администраторските акаунти:
а) са различни за всяка система;
б) са с възможно най-голяма сложност,
позволена от системата или нейния компонент;
в) се съхраняват подходящо физически и
логически защитени, като достъп до тях има
само оторизиран представител на Субекта;
7. поддържа списък на администраторските
профили за информационните и комуникационните системи и техните компоненти;
8. при невъзможност на администратор да
изпълнява пълноценно функциите си поради
обективни причини правата на административния му акаунт се спират за съответния
период;
9. поне веднъж годишно се прави преглед
на администраторските профили с цел удостоверяване на актуалността им.
(2) Паролите за автентикация на администраторските профили се сменят задължително:
1. периодично – най-малко веднъж в годината;
2. при прекратяването на договорните отношения със служители или трети страни, на
които тези данни са били известни;
3. при пробив в мрежовата и информационната сигурност.
(3) Всички операции, процеси и дейности
в информационните и комуникационните
системи и техните компоненти, извършени
с администраторски права, се документират
по смисъла на чл. 5, ал. 3 и 4 за всеки администраторски профил и в съответствие с
изискванията на чл. 29, ал. 2, 4, 5 и 6.
(4) В документацията по ал. 3 не се въвеждат
и не се съхраняват пароли на административен
профил под формата на явен текст или хеш.
Среда за администриране
Чл. 18. (1) Субектът използва отделна,
подходящо защитена среда (мрежа, система,
софтуер и др.) за целите на администриране на
информационните и комуникационните системи и техните компоненти. Тази среда трябва
да е изолирана от другите информационни
и комуникационни системи на Субекта и от
интернет и да не се използва за други цели.
(2) В случай че администрирането на информационните и комуникационните системи
и техните компоненти не се осъществява през
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средата по ал. 1, потоците на тази информация трябва да са защитени чрез механизми
за удостоверяване и криптиране.
Управление на достъпите
Чл. 19. Субектът е длъжен да дава достъп
до информационните и комуникационните
си системи на потребител или автоматизиран процес само когато този достъп е строго
необходим на потребителя, за да изпълни
задълженията си, или на автоматизирания
процес да извърши необходимите технически операции. За да гарантира, че достъп до
информационните и комуникационните му
системи имат само оторизирани потребители,
устройства (включително други информационни системи) и автоматизирани процеси,
Субектът:
1. във вътрешните си правила по смисъла
на чл. 5, ал. 1, т. 6 определя:
а) правата на достъп до конкретни информационни активи на служителите според
длъжността им;
б) реда за заявяване, промяна и прекратяване на достъп;
2. прилага задължителни мерки за автентикация, оторизация и одит на компютърните
мрежи и системи, които включват и изисквания за определена сложност на данните за
автентикация; ако се използват пароли:
а) те следва да съдържат малки и големи
букви, цифри и специални символи;
б) дължината им трябва да е не по-малко
от 8 символа за потребителските и 12 символа
за администраторските профили;
в) паролите на потребителските акаунти
трябва да се сменят регулярно на период не
по-голям от шест месеца;
3. гарантира, че потребителските профили
са индивидуални; в ежедневната работа трябва
да се използват профили с най-ниското ниво
на достъп, което дава възможност за изпълнение на служебните задължения;
4. гарантира, че лицата, имащи право да
заявяват даване, променяне и спиране на
достъп, определени във вътрешните правила
по т. 1, буква „б“, правят редовни прегледи на
достъпите, но не по-рядко от веднъж в годината; при тези прегледи се установява дали
всички, на които е даден достъп до мрежата,
до отделните системи и/или приложения,
имат право на него в съответствие със служебните им задължения, дали външни лица
имат достъп и какъв е той (бивши служители,
представители на трети страни); за целите на
прегледите администраторите на съответните
информационни и комуникационни системи
предоставят на оправомощените във вътрешните правила по т. 1, буква „б“ лица списък
на всички, които имат достъп до системата и
нивото на достъпа, а оправомощените лица
документирано потвърждават или дават указания за промяна;
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5. ограничава даването на привилегирован
достъп (по-високо ниво на достъп или достъп
до система, до която лицето не трябва да има
достъп в съответствие с вътрешните правила
по ал. 1); привилегированият достъп трябва
да се дава само за определен период и да се
контролират действията с него;
6. гарантира, че достъпът до споделени
файлове и принтери е разрешен само от мрежата, контролирана от Субекта.
Защита при отдалечен достъп/работа от
разстояние
Чл. 20. При необходимост от достъп до
информационни активи извън мрежата, контролирана от Субекта, се спазват изискванията
на чл. 19, включително:
1. се използва най-малко двуфакторна
автентикация;
2. се използват само канали с висока степен
на защита като Virtual Private Network (VPN);
3. не се използват File Transfer Protocol
(FTP) и Remote Desktop Connection.
Защита на хардуерни устройства
Чл. 21. (1) За намаляване на риска от
инциденти, предизвикани от технически повреди, Субектът:
1. осигурява климатико-механичните условия, указани от производителя;
2. осъществява наблюдение на параметрите
на условията по т. 1;
3. провежда планирана регулярна техничес
ка профилактика на устройствата в съответствие с политиката му за жизнения им цикъл.
(2) За намаляване на риска от неоторизиран достъп Субектът е длъжен да разполага
устройствата в зони, които са физически и
логически защитени в съответствие с класификацията на информацията, с която работят.
Защита на софтуер и фърмуер
Чл. 22. (1) Субектът инсталира и поддържа само версии на използвания в системите
му софтуер и фърмуер, които се поддържат
от техните доставчици или производители и
са актуални от гледна точка на сигурността.
(2) Административният орган, съответно
ръководителят на субекта по чл. 1, ал. 1,
т. 2 – 5, одобрява софтуера, който се използва в информационните и комуникационните
системи.
(3) Субектът поддържа библиотека с дистрибутиви на използвания софтуер и фърмуер с
цел намаляване на времето за възстановяване
на дадена система след срив.
(4) Субектът предприема мерки за:
1. недопускане на инсталирането и използването на неодобрен софтуер и фърмуер;
2. контрол върху използвания софтуер и
фърмуер, включително неговата актуалност.
(5) Субектът приема вътрешни правила и
инструкции за регламентиране на действията по:
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1. поддържане на библиотеката с дистрибутиви на използвания софтуер и фърмуер в
актуално състояние;
2. управлението на достъпа до нея;
3. проследяване за новооткрити уязвимости
в сигурността на използвания в системите
му софтуер и фърмуер и за техни актуализации (нови версии, ъпдейти и пачове), които
отстраняват тези уязвимости, или мерки за
смекчаването им, публикувани от производителите или доставчиците;
4. придобиване и проверка на произхода
и целостта на актуализацията преди инсталирането є;
5. прилагането на актуализациите и препоръчаните мерки, които трябва да се извършват
съобразно разпоредбите на чл. 11.
(6) Субектът гарантира, че устройствата и
системите са конфигурирани в съответствие с
препоръките за сигурност на съответния им
доставчик или производител, като се приложат
и изискванията на приложение № 4.
(7) Субектът съхранява off-line копие от
актуалните конфигурационни файлове и/или
описание на настройките, като достъпът до
тях трябва да е контролиран. Копията трябва
да се проверяват регулярно относно качество
и годност.
(8) Субектът регулярно прави проверка на
конфигурационните файлове и настройките
на системи и устройства за нерегламентирани
изменения.
Защита от зловреден софтуер
Чл. 23. (1) Субектът прилага в информационната и комуникационната си инфраструктура
подходящи мерки за защита от проникване и
мерки за откриване и справяне със зловреден
софтуер.
(2) Мерките за защита от зловреден софтуер трябва:
1. да са приложени към всички компоненти
на информационните и комуникационните
системи, където това е възможно;
2. да се поддържат в актуално състояние,
за да имат способността да защитават от
новооткрити заплахи.
(3) Мерките за защита от зловреден софтуер
трябва да позволяват:
1. извършване на пълна проверка за наличие на зловреден софтуер поне веднъж в
седмицата, където е приложимо;
2. проверка на електронната поща и файлове, свалени от интернет, както и преносими записващи устройства, преди да бъдат
отворени.
(4) Субектът извършва регулярно оценка
на ефективността на мерките за защита от
зловреден софтуер и при констатирани слабости предприема действия за подобряване
на защитата.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Защита на уеб сървъри
Чл. 24. (1) Субектът предприема следните
мерки за защита на уеб сървърите:
1. инсталира сертификат на уеб сървърите
си, издаден от доверена система за сертифициране (trusted certification authority system);
сертификатът трябва:
а) да е издаден за съответния уеб сайт
(website) или група сайтове и да е уникален;
б) да използва алгоритъм за криптиране
поне SHA2;
в) да е актуален, като сертификатите с
изтекъл срок се анулират;
2. за защита на интегритета на информацията, обменяна с потребителите, уеб сайтът (website) трябва да е достъпен само по
протокол Hypertext Transfer Protocol Secure
(HTTPS), като се използват само криптографски транспортни протоколи TLS (Transport
Layer Security) версия 1.2, дефиниран в RFC
5246 на IETF (The Internet Engineering Task
Force – Специализирана работна група за
интернет инженеринг) през 2008 г., версия 1.3,
дефиниран в RFC 8446 на IETF през 2018 г.,
или следващи по-нови версии;
3. за криптиране на информацията, обменяна между уеб сървъра и потребителите му,
се прилагат изискванията на чл. 16 и като се
вземат предвид публикуваните в RFC на IETF
забрани за използване на методи за шифриране
в криптографските транспортни протоколи;
4. да се приложи подходящ Web Application
Firewall (WAP), който наблюдава и филтрира
трафика от и към съответното приложение с
цел защита на уеб приложенията от кибератаки от типа Cross-Site Request Forgery (CSRF),
Cross-site Scripting (XSS), file inclusion, SQL
injection и др.;
5. да не се позволява вмъкване на данни от
страна на потребителя, освен на определените
за това места;
6. всички входни данни, постъпващи от
клиента, включително съдържанието, предоставено от потребителя и съдържанието
на браузъра, като headеrs на препращащия
и потребителски агент, трябва да бъдат валидирани;
7. приложния софтуер да не позволява
въвеждане на специални символи, особено
такива, които се използват в SQL заявките;
8. всички данни, изпращани от клиента
и показвани в уеб страница, трябва да бъдат
кодирани с HTML, за да се гарантира, че съдържанието се изобразява като текст вместо
HTML елемент или JavaScript;
9. за защита от атаки от типа отказ от
услуги (DoS):
а) да се наложи ограничение на заявките и
по-специално по максимална дължина на съдържанието, максимална дължина на заявката
и максимална дължина на заявката по Url;
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б) да се конфигурират типът и размерът
на headers, които уеб сървърът ще приеме;
в) да се ограничат времетраенето на връзката (connection Timeout), времето, за което
сървърът изчаква всички headers на заявката,
преди да я прекъсне, и минималният брой
байтове в секунда при изпращане на отговор
на заявка, за да се минимизира въздействието
и на slow HTTP атаки;
10. за защита от brute force атаки да се
въведе ограничение на броя неуспешни опити
за влизане в системата;
11. да не се извежда списък на уеб директориите;
12. бисквитките (cookies) трябва да имат:
а) флаг за защита (security flag) – този
флаг инструктира браузъра, че „бисквитката“
може да бъде достъпна само чрез защитени
SSL канали;
б) флаг HTTP only – инструктира браузъра,
че „бисквитката“ може да бъде достъпна само
от сървъра, а не от скриптовете, от страна
на клиента;
13. headers на отговорите на заявки, които
трябва да гарантират защита както на клиента,
така и на уеб сайтa (website), като съдържат
опции, посочени в приложение № 5;
14. в главната директория на уеб сайта
(website) да се сложи файл robot.txt, който
дава указания на уеб роботите (ботове/паяци)
колко често да обхождат сайта, както и кои
части от него да обхождат и да индексират;
ако този файл не съществува, уеб роботите
обхож дат целия сайт – всяка една негова
страница, подстраница, статия, линк и т.н.,
което крие риск за конфиденциалността на
информацията;
15. при използване на Система за управление на съдържанието (CMS) да се промени
наименованието по подразбиране на папката
за достъп до администраторския панел.
Защита на Domain Name System (DNS)
Чл. 25. Субектът трябва да предприеме
следните мерки за защита на DNS:
1. при използване на повече от един DNS
сървър, всеки от тях да е разположен в различна мрежа/подмрежа;
2. да прилага DNSSEC (Domain Name System
Security Extensions);
3. да минимизира DNS заявките съгласно
RFC 7816 на IETF от 2016 г.;
4. да забрани zone-transfers – злонамерени
лица могат бързо да определят всички хостове
в определена зона чрез трансфери на DNS зони,
да събират информация за домейна, да избират
цели за атаки, да откриват неизползвани IP
адреси и да заобикалят мрежовия контрол на
достъпа, за да крадат информация;
5. в конфигурационния файл да сложи:
а) dmarc (Domain-based Message Authentication,
Reporting and Conformance) запис;
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б) SPF (Sender Policy Framework) запис.
Физическа сигурност
Чл. 26. (1) Субектът осигурява физическа
защита на информационните си активи чрез
прилагане на адекватни и пропорционални
мерки срещу заплахи от неоторизиран физически достъп до тях. Мерките трябва да
гарантират наличността, интегритета и конфиденциалността на информационните активи.
(2) Субектът осигурява защита на информационните си активи от пожар, наводнение,
химическа и физическа промяна на въздуха
чрез подходящи мерки в съответствие с нормативните актове.
(3) За да гарантира ефикасността на приложените мерки по ал. 1 и 2, Субектът извършва
подходящо наблюдение върху тях.
Защита на индустриални системи за контрол
Чл. 27. В случай че Субектът използва
индустриални системи за контрол, от функционирането и сигурността на които зависят
съществените услуги, които предоставя, той
е задължен да приложи подходящи мерки за
тяхната защита в съответствие с изискванията
на наредбата, ако са приложими.
Наблюдение
Чл. 28. (1) Субектът използва система/
системи за автоматично откриване на събития, които могат да повлияят на мрежовата
и информационната сигурност на важните
за дейността му системи, чрез анализ на информационни потоци, протоколи и файлове,
преминаващи през ключови устройства, позиционирани така, че да могат да анализират
всички потоци, обменяни между собствените
им информационни и комуникационни системи, както и с информационните и комуникационните системи на трети страни.
(2) Субектът организира чрез вътрешни
правила и/или инструкции действията за
наблюдение и реакция на сигналите от тази/
тези система/системи.
Системни записи (logs)
Чл. 29. По отношение на системните записи
Субектът гарантира, че:
1. в сървъри за приложения, които поддържат критични дейности, сървъри от системната инфраструктура, сървъри от мрежовата
инфраструктура, охранителни съоръжения,
станции за инженеринг и поддръжка на индустриални системи, мрежово оборудване и
работни места на администратори се регистрират автоматично всички събития, които
са свързани най-малко с автентикация на
потребителите, управление на профилите,
правата на достъп, промени в правилата за
сигурност и функциониране на информационните и комуникационните системи;
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2. в записите за всяко от тези събития е
отбелязано астрономическото време, когато
е настъпило събитието;
3. всички компоненти на системите поддържат единно време в съответствие с изискванията на:
а) стандарти БДС ISO 8601-1 „Дата и време. Представяния за обмен на информация.
Част 1: Основни правила“ и БДС ISO 8601-2
„Дата и време. Представяния за обмен на
информация. Част 2: Разширения“; времето
за настъпването на събития с правно или
техническо значение се отчита с точност до
година, дата, час, минута и секунда, а при
технологична необходимост се допуска и отчитане до милисекунда;
б) за синхронизация на часовниците на
компоненти на информационните и комуникационните системи трябва да се използва
протокол NTP V4 (Network Time Protocol, версия
4.0 и следващи), основан на RFC 5905 на IETF
от 2010 г., като се осигурява хронометрична
детерминация с времевата скала на UTC
(Coordinated Universal Time), или аналогичен;
4. достъпът до информацията по ал. 1 е
ограничен само до лица, имащи задължения
за наблюдението по смисъла на чл. 30, за
разрешаването на инциденти с мрежовата и
информационната сигурност, за разкриването
и разследването на тежки престъпления и
престъпления по чл. 319а – 319е от Наказателния кодекс в съответствие с чл. 14, ал. 4,
т. 2 и чл. 15, ал. 3, т. 3 от Закона за киберсигурност; достъпът до тази информация трябва
да е само за четене;
5. информацията по ал. 1 се архивира и се
съхранява за период не по-малък от дванадесет месеца при спазване на изискванията
на чл. 32;
6. Субектът трябва да е в състояние да
извършва корелация на информацията по
ал. 1 от различните източници и да правят
анализ, за да открият събития, които засягат
мрежовата и информационната сигурност.
Управление на инциденти с мрежовата и информационната сигурност
Чл. 30. (1) Във вътрешните правила по
смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 се регламентират
всички дейности при обработката на сигнали
и реакция при инциденти.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 съдържат:
1. реда за подаване на сигнали за настъпили
или потенциални събития, оказващи негативно
влияние върху мрежовата и информационната
сигурност;
2. информация за лицата, отговорни за
регистъра на инцидентите;
3. реда за регистриране на сигнала, проверката на неговата достоверност, класифицирането му, приоритизирането му и последващото
уведомяване за това на подателя;
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4. реда за уведомяване за инцидента (функционална и йерархична ескалация);
5. реда за подаване на информация за начина за разрешаване на инцидента;
6. реда за приключване на инцидента;
7. процеса за събиране, съхраняване и предаване на доказателства, когато инцидентът
предполага извършването на процесуални
действия срещу лице или организация, включително необходимите за това записи;
8. правата на достъп до регистъра на инцидентите.
(3) С убек т ът разрабо т ва, п роверява и
поддържа в актуално състояние планове за
справяне с инцидентите, които биха имали
най-сериозно въздействие върху мрежовата
и информационната сигурност. Плановете
съдържат информация за:
1. отговорника за организацията при настъпване на инцидент;
2. реда за информиране;
3. мерките, които следва да се предприемат
и отговорното за това лице;
4. реда за консултиране;
5. реда за следене на параметрите по време
на инцидента;
6. лицето, което ще събира и съхранява
необходимата информация, и др.
(4) Субектът разработва стратегия за комуникация, която определя реда за споделяне
на информацията за инцидента със служители, партньори, доставчици, клиенти, медии,
държавни органи.
Уведомяване за инциденти
Чл. 31. (1) При инцидент с мрежовата и
информационната сигурност служителят или
административното звено, отговарящо за
мрежовата и информационната сигурност по
смисъла на чл. 3, ал. 2, уведомяват съответния
секторен екип за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност за инцидентите в
сроковете, посочени в чл. 21, ал. 4 и 5 и чл. 22
от Закона за киберсигурност.
(2) За уведомяването по ал. 1 и по чл. 17,
ал. 7 от Закона за киберсигурност се използва
формата, посочена в приложение № 7.
(3) При изпълняване на изискването на
чл. 17, ал. 8 от Закона за киберсигурност
секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигурност изпращат
обобщената статистическа информация за
инциденти към националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност, като използват формата, посочена в
приложение № 8.
(4) В случай че информацията по ал. 2 и 3
се изпраща по електронна поща, тя трябва да
е подходящо защитена от неоторизиран достъп
и да е класифицирана съгласно чл. 6, ал. 7.
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Раздел III
Устойчивост
Резервиране и архивиране на информация
Чл. 32. (1) Вътрешните правила/инструкции
по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 се разработват
в съответствие с целите и стратегическите
насоки, определени в политиката за мрежова
и информационна сигурност относно защита
на интегритета на информацията в случай на
инцидент, засягащ нейната достъпност.
(2) Вътрешните правила/инструкции по
ал. 1 регламентират процесите, свързаните с
тях дейности и отговорностите по резервиране
и архивиране на информация, като в съдържанието им се включва най-малко:
1. информацията (бази данни, конфигурационни файлове, имиджи на системи и др.),
която ще се резервира и/или архивира;
2. технологията, която ще се използва за
архивиране и резервиране;
3. типът на резервиране (частично, пълно
и др.);
4. периодът на извършване на архивирането
и резервирането;
5. броят на копията, които ще се правят;
6. времето за съхраняване на всяко копие
съгласно изискванията на нормативните актове и оценката на риска;
7. мястото на съхраняване на всяко копие;
8. начинът на защита от неправомерен
достъп (физическа и логическа);
9. случаите на използване;
10. лицето, което дава разрешение за използването.
(3) Всички изисквания по ал. 2 се определят от собственика на информацията или
с неговото одобрение и трябва да бъдат съобразени с времето, за което тя трябва да се
възстанови, за да се гарантира необходимото
ниво на наличност на услугата.
(4) При резервирането и/или архивирането на информацията се спазват следните
изисквания:
1. да се правят регулярни копия съобразно
риска от загуба на информация и динамиката
на изменението є;
2. копията на информация да са етикетирани
по начин, указващ еднозначно поне каква е
информацията, за коя система, какъв метод е
използван за създаване на копието, дата и час;
3. копията на чувствителна информация
да са в криптиран вид или поне защитени
с парола;
4. копията на информацията да се съхраняват на отделна машина и по възможност
в друга защитена мрежа;
5. едно от копията на критична за дейността
информация се съхранява off-line и по възможност в друга сграда или на отдалечено място;
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6. да се прави регулярна проверка на годността на резервните копия, дали те изпълняват
целите, за които са създадени, и постига ли
се необходимото време за възстановяване.
Резервиране на компоненти на
инфраструктурата
Чл. 33. Субектът предприема подходящи
и в съответствие с рисковете мерки за гарантиране на нивото на услугите и дейностите,
които са в обхвата на наредбата, като:
1. резервиране на системи;
2. резервиране на устройства;
3. балансиране на натоварването на критични устройства или системи;
4. резервиране на центрове за данни.
Планове за непрекъсваемост
Чл. 34. (1) Субектът разработва планове
за действия в случай на аварии, природни
бедствия или други непредвидени обстоятелства, които биха причинили прекъсване на
предоставяната от него услуга в съответствие
с изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 6.
(2) Плановете по ал. 1 съдържат:
1. обстоятелствата, за които се отнасят;
2. праговете, при които се задействат;
3. лицето, което дава разрешение за задействането им;
4. реда за възстановяване на услугите и
дейностите до определено ниво.
(3) Плановете по ал. 1:
1. се проиграват периодично, но не по-рядко
от веднъж в годината, с цел да се провери
тяхната актуалност и да се тренират лицата,
които имат отговорности за изпълнението им;
2. се поддържат в актуално състояние;
3. са достъпни само за лицата, които имат
отговорности за тяхното изпълнение;
4. се съхраняват най-малко на две места,
едно от които е извън сградата, в която се
намират системите, за които се отнасят.
Г л а в а

т р е т а

КОНТРОЛ
Одити
Чл. 35. (1) Контролът за спазване на изискванията на глава втора и приетите стандарти
се осъществява чрез:
1. вътрешни одити (от първа страна), които
са организирани от Субекта и се извършват
от негови служители или от трета страна, но
от негово име;
2. външни одити от втора страна, които
са организирани от клиенти или доставчици
на Субекта;
3. външни одити от трета страна, провеждани от независими организации за одит, като
контролни органи на изпълнителната власт
или организации, имащи право да извършват
акредитация или сертификация.
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(2) Одитите по ал. 1, т. 2 и 3 са препоръчителни мерки.
(3) Одитите по ал. 1, т. 1 се извършват в
съответствие със стандарт БДС EN ISO 19011
„Указания за извършване на одит на системи
за управление“, изискванията на стандарт БДС
EN ISO/IEC 17020 „Оценяване на съответствието“, като се спазва най-малко следното:
1. одитите се провеждат периодично, но
не по-рядко от веднъж в годината;
2. одитите се провеждат по документирани
и одобрени процедури, годишни програми
и планове, които са оповестени на лицата,
отговарящи за одитираната област;
3. одитите се извършват от лица, притежаващи квалификация в областта на контрола и
имащи необходимите знания и професионален
опит в областта на мрежовата и информационната сигурност;
4. одиторът спазва принципите за почтеност, безпристрастност, професионализъм,
независимост и конфиденциалност;
5. одиторът не може да одитира собствената си дейност;
6. резултатите от одита се документират и
за тях се информира служителят, отговарящ
за одитираната област;
7. при несъответствие с изиск вани ята
подробно се документира изискването и констатираното състояние и се посочва срок за
отстраняването му;
8. резултатите от одита са с класификация
TLP-AMBER.
(4) Субектът предоставя резултатите от
одитите на съответния национален компетентен орган съгласно чл. 16, ал. 5 от Закона
за киберсигурност.
Проверки
Чл. 36. (1) Проверките за съответствие с
изискванията на глава втора, осъществявани от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ съгласно чл. 12, т. 6 от Закона
за киберсигурност, се извършват съобразно
стандарт БДС EN ISO 19011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“
и изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC
17020 „Оценяване на съответствието“.
(2) Проверките се провеж дат по документирани и утвърдени от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
вътрешни правила.
(3) Проверките се извършват по годишна
програма, одобрена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, която се публикува на страницата на агенцията
до края на предходната година.
(4) Проверки извън одобрената годишна
програма се извършват по искане на право
имащ орган, както и по заявка на Субекта,
като последните се осъществяват само при
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наличие на свободен ресурс на оправомощените от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“ лица.
(5) За всяка проверка оправомощените
лица създават план, с който се запознава
админист ративни ят орган или съответно
ръководителят на Субекта по чл. 1, ал. 1,
т. 2 – 5 – обект на проверката.
(6) Времето за извършване на проверката
се съгласува с административен орган или съответно с ръководителя на одитирания Субект
по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5 – обект на проверката,
не по-късно от седем дни преди началото на
проверката.
(7) Оправомощените от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
лица трябва да притежават квалификация в
областта на контрола и да имат необходимите
знания и професионален опит в областта на
мрежовата и информационната сигурност.
(8) Оправомощените лица спазват принципите за почтеност, безпристрастност, професионализъм, независимост и конфиденциалност.
(9) Оправомощените лица изготвят доклад с
резултатите от проверката в срок не по-късно
от 10 дни след приключването на проверката.
Докладът се класифицира с TLP-AMBER.
(10) В доклада по ал. 9 се посочва и оценката, получена в съответствие с методиката
за извършване на оценка на мрежовата и
информационната сигурност, приета от председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“ съгласно чл. 12, т. 7 от Закона
за киберсигурност.
(11) В случай на констатирано несъответствие с изискванията в доклада подробно се
документира изискването и констатираното
състояние, срок за отстраняването му и ако е
необходимо, препоръки как да бъде отстранено.
(12) В доклада по ал. 9 може да бъдат включени и препоръки за подобряване на нивото
на мрежовата и информационната сигурност.
(13) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ или упълномощено
от него лице изпраща доклада по ал. 9 на
административния орган, съответно на ръководителя на Субекта, където е направена
проверката.
(14) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ или упълномощено
от него лице планира действия за последващ
контрол за отстраняване на констатираните
несъответствия и информира за тях ръководителя на одитираното лице по чл. 1, ал. 1.
Анкети
Чл. 37. (1) За целите на чл. 16, ал. 3, т. 3
от Закона за киберсигурност националните
компетентни органи използват и анкети.
(2) Анкетите се отнасят до обхвата на тази
наредба, посочен в чл. 1, ал. 2.
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(3) В анкетите може да се иска информация
относно всички изисквания, посочени в глава
втора, отделни раздели от нея или отделни
членове, независимо в кой раздел са.
(4) Попълнените анкети са с класификация
TLP-AMBER.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕГИСТЪР НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ
Идентифициране на съществените услуги и на
операторите на съществени услуги
Чл. 38. (1) А дминистративните органи,
оп ределени с решение на Министерск и я
съвет съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за киберсигурност, идентифицират и регистрират
съществените услуги в съответните сектори
и подсектори и операторите, които ги предоставят.
(2) За целите на ал. 1 административните
органи прилагат методиката, приета с решение
на Министерския съвет.
(3) Административните органи по ал. 1
регулярно, но не по-малко от веднъж на две
години, правят преглед на:
1. адекватността на специфичните за съответния сектор критерии и евентуални прагове за определяне на съществените услуги,
дефинирани в методиката по ал. 2;
2. съществените услу ги в съответните
сектори и подсектори и операторите, които
ги предоставят.
Класификация на информацията в регистъра
на съществените услуги
Чл. 39. Информацията, събрана по чл. 38,
е с класификация TLP-RED.
Поддръжка на информацията в регистъра на
съществените услуги
Чл. 40. (1) А дминистративните органи
по чл. 38, ал. 1 предават на председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
информацията за съществените услуги в съответните сектори и подсектори и за операторите,
които ги предоставят, посочена в чл. 6, ал. 1
от Закона за киберсигурност, и информацията,
събрана в резултат на изпълнение на чл. 38,
ал. 2 по защитени комуникационни канали.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предава по
защитени комуникационни канали на председателя на Държавна агенция „Електронно
управление“ информацията за всички цифрови
услуги съгласно рецитал 57 от Директива
(EС) 2016/1148 на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за
високо общо ниво на сигурност на мрежите
и информационните системи в Съюза (OB,
L 194/1 от 19 юли 2016 г.), разпределени по
видове съгласно приложение № 2 към чл. 4,
ал. 1, т. 2 към Закона за киберсигурност, и за
доставчиците, които ги предоставят.
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Администриране
Чл. 41. Оправомощени от председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
служители администрират регистър на съществените услуги и въвеждат информацията,
получена по чл. 38.
Защита на регистъра на съществените услуги
Чл. 42. Към регистъра на съществените
услуги се прилагат адекватните и приложими
минимални мерки за мрежова и информационна сигурност, посочени в глава втора,
раздел II с уточненията, посочени в чл. 19,
и раздел III.
Управление на достъпа до регистъра на съществените услуги
Чл. 43. (1) Достъп до регистъра на съществените услуги имат упълномощени представители на:
1. Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по смисъла
на чл. 19, ал. 1 от Закона за киберсигурност
за изпълнение на функциите му по чл. 19,
ал. 2, т. 1 и 10, като достъпът е до цялата
информация и дава право само за четене;
2. секторните екипи за реагиране на инциденти с компютърната сигурност по смисъла
на чл. 18, ал. 1 от Закона за киберсигурност
за изпълнение на функциите му по чл. 18,
ал. 3 и 7 от Закона за киберсигурност, като
достъпът е само до информацията за съответния сектор и дава право само за четене;
3. Националното единно звено за контакт
по смисъла на чл. 17, ал. 1 от Закона за киберсигурност за изпълнение на функциите му по
чл. 17, ал. 2, 3, 4 и 7 от Закона за киберсигурност, като достъпът е до цялата информация
и дава право само за четене;
4. националните компетентни органи по
смисъла на чл. 16, ал. 1 от Закона за киберсигурност за изпълнение на функциите им по
чл. 16, ал. 11 от Закона за киберсигурност,
като достъпът е само до информацията за
съответния сектор и дава право на четене и
редактиране само до полета „лице за контакт“
и „контактни точки“.
(2) Достъпът до регистъра е индивидуален,
като за целта административните органи по
чл. 38, ал. 1 подават списък на упълномощените служители, които изпълняват функции
в съответния национален компетентен орган
и секторен екип за реагиране при инциденти
с компютърната сигурност.
(3) При промяна или прекратяване на служебните правоотношения административният
орган по чл. 38, ал. 1 информира писмено в
рамките на един работен ден председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
или упълномощено от него лице за настъпилите промени за коригиране на достъпа до
регистъра на съществените услуги.
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(4) Достъп до регистъра се дава след одобрение от председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“ или упълномощено
от него лице.
(5) Служителите по чл. 41, които администрират регистъра на съществените услуги,
най-малко веднъж в годината инициират
преглед на правата за достъп по смисъла на
чл. 19, т. 4.
(6) За достъп до регистъра се използва поне
двуфакторна автентикация.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата е съобразена със:
1. Групата стандарти БДС (EN) ISO/IEC
2700х – Информационни технологии – Методи за сигурност – Системи за управление на
сигурността на информацията.
2. Други международни стандарти в областта на информационните технологии и
сигурността на информацията, посочени в
приложение № 1.
3. Препоръките на Групата за сътрудничество по мрежова и информационна сигурност
към Европейската комисия от февруари 2018 г.
относно мерките за сигурност за операторите
на основни услуги.
4. Добри практики в областта на информационните и комуникационните технологии, препоръчани от водещи в областта на
мрежовата и информационната сигу рност
организации.
§ 2. По смисъла на наредбата:
1. DNSSEC (Domain Name System Security
Extensions) е набор от разширения към DNS
системата, чрез които се добавя начин за
верифициране на автентичността на публикуваната DNS информация за даден домейн.
Чрез DNSSEC се удостоверява истинността
на DNS информацията за даден домейн, като
по този начин индиректно се защитава автентичността на всички услуги от този домейн,
а също и потребителите на тези услуги.
2. Dmark (Domain-based Message Authentication,
Reporting and Conformance) – запис, указващ
политиките за валидиране, разпространение
и отчетност на електронната поща в рамките
на домейна, съгласно RFC 7489 на IETF.
3. SPF (Sender Policy Framework) – запис,
указващ метода за удостоверяване на електронна поща, съгласно RFC 7208 на IETF от
2014 г. Записът трябва да бъде във формат DNS
TXT (type 16) Resource Record (RR) съгласно
RFC 1035 на IETF.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В срок 4 месеца от влизането в сила на
наредбата субектите по чл. 1, ал. 1 привеждат
дейността си в съответствие с глава втора.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност.
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 4
СПИСЪК НА СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА
НА МРЕЖОВАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ
Стандарти за управление на сигурността на
информацията
БДС ЕN ISO/IEC 27000 – Информационни
технологии – Методи за сигурност – Системи
за управление на сигурността на информацията – Общ преглед и речник
БДС EN ISO/IEC 27001 – Информационни
технологии – Методи за сигурност – Системи
за управление на сигурността на информацията – Изисквания
БДС EN ISO/IEC 27002 – Информационни
технологии – Методи за сигурност – Кодекс за
добра практика за управление на сигурността
на информацията
БДС ISO/IEC 27003 – Информационни технологии – Методи за сигурност – Указания за
внедряване на системи за управление на сигурността на информацията
БДС ISO/IEC 27004 – Информационни технологии – Методи за сигурност – Управление
на сигурността на информацията – Наблюдение, измерване, анализ и оценяване
ISO/IEC 27009 – Information technology – Security techniques – Sector-specific application of
ISO/IEC 27001 – Requirements (Информационни технологии – Техники за сигурност – Специфично за секторите прилагане на ISO/IEC
27001 – Изисквания)
БДС ISO/IEC 27013 – Информационни технологии – Методи за сигурност – Указания за
съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/
IEC 20000-1
ISO/IEC 27014 – Information technology – Security techniques – Governance of information security (Информационни технологии – Методи
за сигурност – Управление на сигурността на
информацията)
ISO/IEC 27017 – Information technology – Security techniques – Code of practice for information
security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud
services (Информационни технологии – Методи за сигурност – Кодекс за добра практика за
контрол на сигурността на информацията за
облачни услуги, базиран на ISO/IEC 27002)
ISO/IEC 29146 – Information technology – Security techniques – A framework for access mana
gement (Информационни технологии – Методи
за сигурност – Рамка за управление на достъпа)
БДС ISO/IEC 27018 – Информационни
технологии – Методи за сигурност – Кодекс
за добра практика за защита на лични данни �����������������������������������������������
(personally identifiable information PII)������
в обществени облаци, действащи като администратори на PII
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Стандарти за управление на риска
БДС ISO/IEC 27005 – Информационни технологии – Методи за сигурност – Управление
на риска за сигурността на информацията
БДС ISO 31000 – Управление на риска –
Указания
БДС EN 31010 – Управление на риска – Методи за оценяване на риска
ETSI TS 102 165-1 – CYBER; Methods and
protocols; Part 1: Method and pro forma for Threat,
Vulnerability, Risk Analysis (TVRA) (КИБЕР;
Методи и протоколи; Част 1: Методика и професионална форма на заплаха, уязвимост, анализ на риска (Threat, Vulnerability, Risk Analysis
(TVRA)
Стандарти за идентификация и автентикация
ISO/IEC 11770-1 – Information technology –
Security techniques – Key management – Part 1:
Framework �������������������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Управление на ключовете – Част 1: Рамка)
ISO/IEC 11770-2 – Security techniques – Key
management – Part 2: Mechanisms using symmetric techniques������������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Управление на
ключовете – Част 2: Механизми, използващи
симетрични техники)
ISO/IEC 11770-3 – Information technology –
Security
techniques – Key management – Part 3:
Mechanisms using asymmetric techniques (Ин����
формационни технологии – Методи за сигурност – Управление на ключовете – Част 3:
Споразумение за невидими Diffie-Hellman
ключове)
ISO/IEC 11770-4 – Information technology –
Security
techniques – Key management – Part 4:
Mechanisms based on weak secrets �����������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Управление на ключовете – Част 4: Механизми,
основани на слаби тайни)
ISO/IEC 11770-5 – Information technology –
Security
techniques – Key management – Part 5:
Group key management��������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Управление
на ключовете – Част 5: Управление на групови
ключове)
ISO/IEC 11770-6 – Information technology –
Security techniques – Key management – Part 6:
Key derivation (Информационни
�����������������������
технологии – Методи за сигурност – Управление на
ключовете – Част 6: Деривация на ключове)
ISO/IEC 20889 – Privacy enhancing data deidentification terminology and classification of
techniques (Технологии за защита на личните
данни от де-идентификация, терминология и
класификация на техниките)
ISO/IEC 24760-1 – Information technology –
Security techniques – A framework for identity
management – Part 1: Terminology and concepts
(Информационни���������������������������
 ��������������������������
технологии – Методи за си-
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гурност – Рамка за управление на идентичността – Част 1: Терминология и понятия)
ISO/IEC 24760-2 – Information technology –
Security techniques – A framework for identity management – Part 2: Reference architecture
and requirements �����������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Рамка за управление на идентичността – Част 2: Препоръчителна архитектура и изисквания)
ISO/IEC 24760-3 – Information technology –
Security techniques – A framework for identity
management – Part 3: Practice (Информационни
технологии – Методи за сигурност – Рамка за
управление на идентичността – Част 3: Прилагане)
ISO/IEC 29115 – Information
technology –
Security techniques – Entity authentication assurance framework (Информационни технологии – Методи за сигурност – Рамка за гарантиране на автентичността на субекти)
ISO/IEC 29151 – Information technology – Security techniques – Code of practice for personally
identifiable information protection (Информационни технологии – Техники за сигурност – Кодекс на практики за защита на личната информация)
ISO/IEC
29191 – Information
technology – Security techniques – Requirements for partially anonymous, partially unlinkable authentication (Информационни технологии – Техники
за защита – Изисквания за частично анонимно
удостоверяване, частична псевдоминизация)
ISO/IEC 18370-1 – Information technology –
Security techniques – Blind digital signatures –
Part 1: General������������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Невидими цифрови подписи – Част 1: Общи положения)
ISO/IEC 18370-2 – Information technology –
Security techniques – Blind digital signatures –
Part 2: Discrete logarithm based mechanisms
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Невидими цифрови подписи – Част
2: Механизми, базирани на дискретни лога
ритми)
ISO/IEC 20008-1 – Information technology –
Security techniques – Anonymous digital signatures – Part 1: General��������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Анонимни
цифрови подписи – Част 1: Общи положения)
ISO/IEC 20008-2 – Information technology –
Security techniques – Anonymous digital signatures – Part 2: Mechanisms using a group public
key (Информационни технологии – Методи
за сигурност – Анонимни цифрови подписи –
Част 2: Механизми с използване на групов
публичен ключ)
ISO/IEC 20009-1 – Information technology –
Security techniques – Anonymous entity authentication – Part 1: General����������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Идентификация на анонимни обекти – Част 1: Общи положения)
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ISO/IEC 20009-2 – Information technology –
Security techniques – Anonymous entity authentication – Part 2: Mechanisms based on signatures using a group public key ���������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Идентификация на анонимни обекти – Част 2: Механизми,
основани на подписи с използване на групов
публичен ключ)
ISO/IEC 20009-4 – Information technology –
Security techniques – Anonymous entity authentication – Part 4: Mechanisms based on weak secrets
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Идентификация на анонимни обекти – Част 4: Механизми, основани на слаби
тайни)
Стандарти за криптиране
ISO/IEC 18033-1 – Information technology –
Security techniques – Encryption algorithms –
Part 1: General (Информационни технологии –
Методи за сигурност – Алгоритми за криптиране – Част 1: Общи положения)
ISO/IEC 18033-2 – Information technology –
Security techniques – Encryption algorithms –
Part 2: Asymmetric ciphers��������������������
(Информационна технология – Методи за сигурност – Алгоритми
за криптиране – Част 2: Асиметрични шифри)
ISO/IEC 18033-4 – Information technology –
Security techniques – Encryption algorithms –
Part 3: Block ciphers (Информационни
���������������������
технологии – Методи за сигурност – Алгоритми за
криптиране – Част 3: Блокови шифри)
ISO/IEC 18033-4 – Information technology –
Security techniques – Encryption algorithms –
Part 4: Stream ciphers (Информационни
���������������������
технологии – Методи за сигурност – Алгоритми за
криптиране – Част 4: Поточни шифри)
ISO/IEC 18033-5 – Information technology –
Security techniques – Encryption algorithms –
Part 5: Identity-based ciphers (Информационни
технологии – Методи за сигурност – Алгорит
ми за криптиране – Част 5: Шифри, базирани
на идентичност)
Стандарти за одити
ISO/IEC 27006 – Information technology – Security techniques – Requirements for bodies providing audit and certification of information security
management systems (Информационни
�����������������������
технологии – Методи за сигурност – Изисквания за
органите, извършващи одит и сертификация
на системи за управление на сигурността на
информацията)
ISO/IEC 27007 – Information technology – Security techniques – Guidelines for information security management systems auditing (Информационни технологии – Методи за сигурност – Указания за одит на системи за управление на
сигурността на информацията – допълнение
към насоките, съдържащи се в стандарт ISO
19011)
БДС EN ISO 19011 – Указания за извършване на одит на системи за управление
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БДС EN ISO/IEC 17020 – Оценяване на съответствието – Изисквания за дейността на
различни видове органи, извършващи контрол
Стандарти за оценка на сигурността
ISO/IEC 15408-1 – Information technology –
Security techniques – Evaluation criteria for IT
security – Part 1: Introduction and general model
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Критерии за оценка на ИТ сигурност
та – Част 1: Въведение и общ модел)
ISO/IEC 15408-2 – Information technology –
Security techniques – Evaluation criteria for IT
security – Part 2: Security functional components
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Критерии за оценка на ИТ сигурност
та – Част 2: Функционални компоненти за
сигурност)
ISO/IEC 15408-3 – Information technology –
Security techniques – Evaluation criteria for IT
security – Part 3: Security assurance components
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Критерии за оценка на ИТ сигурност
та – Част 3: Компоненти за осигуряване на
сигурност)
ISO/IEC 18045 – Information
technology –
Security techniques – Methodology for IT security
evaluation (Информационни технологии – Методи за сигурност – Методология за оценка на
ИТ сигурността)
ISO/IEC TS 19608 – Guidance for developing
security and privacy functional requirements based
on ISO/IEC 15408 (Указания за разработване на
функционални изисквания за сигурност и неприкосновеност, основани на ISO/IEC 1540)
ISO/IEC TR 20004:2015 – Information technology – Security techniques – Refining software
vulnerability analysis under ISO/IEC 15408 and
ISO/IEC 18045 (Информационни технологии –
Методи за сигурност – Усъвършенстване на
анализа на софтуерните уязвимости в съответствие с ISO/IEC 15408 и ISO/IEC 18045)
ISO/IEC 29134 – Information
technology –
Security techniques – Guidelines for privacy impact
assessment (Информационни технологии – Методи за сигурност – Указания за оценка на въздействието върху неприкосновеността на личните данни)
ISO/IEC 29190 – Information
technology –
Security techniques – Privacy capability assessment
model (Информационни технологии – Методи
за сигурност – Модел за оценка на способност
та за защита на личните данни)
Стандарти за сигурност, които са в етап на
разработване през 2019 г.
ISO/IEC CD 20009-3 – Information technology – Security techniques – Anonymous entity authentication – Part 3: Mechanisms based on blind
signatures concepts �����������������������
(Информационни технологии – Методи за сигурност – Идентификация
на анонимни обекти – Част 3: Механизми, основани на концепции за скрити подписи)
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ISO/IEC 27551 – Information technology –
Security techniques – Requirements for attributebased unlinkable entity authentication (Информационни технологии – техники за сигурност – Изисквания за удостоверяване на субек
ти на базата на несвързващи атрибути)
ISO/IEC PDTR 27550 – Information technology – Security techniques – Privacy engineering
(Информационни технологии – Техники за сигурност – Инженеринг на лични данни)
ISO/IEC DIS 27552 – Security techniques – Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for
privacy information management – Requirements
and guidelines (Методи за сигурност – Разширяване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за
управление на личната информация – Изисквания и насоки)
ISO/IEC 27030 – Information technology –
Security techniques – Guidelines for security and
privacy in Internet of Things (IoT) (Информационни технологии – Методи за сигурност – Указания за сигурност и неприкосновеност на личните данни в Интернет на нещата (IoT)
ISO/IEC 29184 – Information technology –
Online privacy notices and consent (Информационни технологии – Съобщения и съгласие за
поверителност в интернет)
Забележка. Номерата на стандартите са уникални и еднозначно свързани с техните имена. Пред
номера на стандарта се изписват абревиатурите
на организациите, които са го одобрили. След номера на стандарта се изписва годината, в която
той е приет. Общото изписване е от вида ISO/
IEC 27001:2013 или БДС ISO/IEC 27001:2018, като
в случая става въпрос за един и същ стандарт.
Стандартите се преглеждат от съответните
организации и при необходимост се актуализират на всеки пет години, като новата версия
отменя действието на предишната. За да се постигне относителна устойчивост на тази наредба
и независимост от цикъла за преразглеждане на
стандартите, в наредбата не се посочват годините
на издаване на стандартите.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1 и 7
КЛАСИФИКАЦИИ НА ИНФОРМАЦИЯТА
С цел да се гарантира достатъчна, адекватна и пропорционална на заплахите защита на
информацията, се прави преценка на важността и чувствителността є, както и на нормативните изисквания към нея. Въз основа на тази
преценка информацията се разделя в няколко
категории. Когато е приложимо, тази класификация се пренася и върху всички ресурси,
които участват в създаването, обработването,
съхраняването, пренасянето, разпространението и унищожаването на информацията, и към
тях се прилагат подходящи мерки за защита,
съответстващи на заплахите.
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1. TLP (traffic light protocol) – използва се
при обмен на информация
[TLP-RED] – Само за определени получатели:
в контекста на една среща например информацията се ограничава до присъстващите на срещата. В повечето случаи тази информация се
предава устно или лично.
[TLP-AMBER] – Ограничено разпространение:
получателят може да споделя тази информация
с други хора от организацията, но само ако е
спазен принципът „необходимост да се знае“.
Честа практика е източникът на информацията
да уточни веднага след маркировката на кого
може да се споделя информацията или да предвиди ограничения на това споделяне. Ако получателят на информацията иска да я разпространява, задължително трябва да се консултира с
източника.
[TLP-GREEN] – Широка общност: информацията в тази категория може да бъде разпространявана широко в рамките на дадена общност.
Въпреки това информацията не може да бъде
публикувана или поствана в интернет, както и
изнасяна извън общността.
[TLP-WHITE] – Неограничено: предмет на стандартните правила за авторско право; тази информация може да се разпространява свободно,
без ограничения.

2. Препоръчителна класификация на информацията и изисквания към информационните и комуникационните системи за осигуряване на достъп до информацията:
2.1. „Ниво 0“ обхваща открита и общодостъпна информация (например публикувана на
интернет страниците); предполага анонимно
ползване на информацията и липса на средства за защита на конфиденциалността є; отговаря на TLP-WHITE;
2.1.1. оповестяването на информация с класификация „Ниво 0“ не е ограничено;
2.1.2. източниците могат да използват класификация „Ниво 0“, когато информацията
носи минимален или никакъв предвидим риск
от злоупотреба, в съответствие с приложимите
правила и процедури за публично оповестяване;
2.1.3. при спазване на стандартните правила за авторски права информация с класификация „Ниво 0“ може да се разпространява
без ограничения.
2.2. „Ниво 1“
2.2.1. споделянето на информация с класификация „Ниво 1“ е ограничено само до дадена общност; отговаря на TLP-GREEN;
2.2.2. източниците могат да използват класификация „Ниво 1“, когато информацията е
полезна за информираността на всички участващи организации, както и за партньори от
широката общност или сектор;
2.2.3. получателите могат да споделят информация с класификация „Ниво 1“ с партньорски организации в рамките на своя сек-
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тор или общност, но не и чрез обществено
достъпни канали; информацията в тази категория може да се разпространява широко в
дадена общност, но не и извън нея;
2.2.4. изисквания към информационните и
комуникационните системи:
2.2.4.1. достъпът до точно определени обекти да бъде разрешаван на точно определени
ползватели;
2.2.4.2. ползвателите да се идентифицират,
преди да изпълняват каквито и да са действия, контролирани от системата за достъп; за
установяване на идентичността трябва да се
използва защитен механизъм от типа идентификатор/парола; няма изисквания за доказателство за идентичността при регистрация;
2.2.4.3. идентифициращата информаци я
трябв а да бъде защитена от нерегламентиран
достъп;
2.2.4.4. доверителната изчислителна система, т. е. функционалността на информационната система, която управлява достъпа
до ресурсите, трябва да поддържа област за
собственото изпълнение, защитена от външни
въздействия и от опити да се следи хода на
работата;
2.2.4.5. информационната система трябва
да разполага с технически и/или програмни
средства, позволяващи периодично да се проверява коректността на компонентите на доверителната изчислителна система;
2.2.4.6. защитните механизми трябва да са
преминали тест, който да потвърди, че неоторизиран ползвател няма очевидна възможност
да получи достъп до доверителната изчислителна система.
2.3. „Ниво 2“
2.3.1. разпространението на информация
с класификация „Ниво 2“ е разрешено само
в рамките на организациите на участниците, обработващи, съхраняващи или обменящи информацията; отговаря на TLP-AMBER
с допълнително уточнение за ограничение на
достъпа;
2.3.2. източниците могат да използват класификация „Ниво 2“, когато информацията
изисква защита, за да бъде ефективно обменена, и носи риск за неприкосновеността на личния живот, репутацията или операциите, ако
се споделя извън съответните организации;
2.3.3. получателите могат да споделят информация с класификация „Ниво 2“ с членове
на собствената си организация и с потребители или клиенти, които трябва да са запознати
с нея, за да се защитят или да предотвратят допълнителни щети; източниците имат правото
да определят допълнителни планирани граници на споделянето, които трябва да се спазват;
2.3.4. изисквания към информационните и
комуникационните системи – в допълнение
към изискванията към предишното ниво:
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2.3.4.1. като механизъм за проверка на
идентичността да се използва удостоверение
за електронен подпис, независимо дали е издадено за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния
ключ, или е издадено от външен доставчик на
удостоверителни услуги;
2.3.4.2. при издаване на удостоверението
издаващият орган проверява съществените
данни за личността на ползвателя, без да е
необходимо личното му присъствие;
2.3.4.3. доверителната изчислителна система
трябва да осигури реализация на принудително управление на достъпа до всички обекти;
2.3.4.4. доверителната изчислителна система трябва да осигури взаимна изолация на
процесите чрез разделяне на адресните им
пространства.
2.4. „Ниво 3“
2.4.1. информация с класификация „Ниво 3“
не е за оповестяване и разпространението є е
ограничено само до участниците, обработващи, съхраняващи или обменящи информацията; отговаря на TLP-RED;
2.4.2. източниците могат да използват
класификация „Ниво 3“, когато информацията не може да бъде ефективно обменяна с други страни и би могла да доведе до въздействия
върху неприкосновеността на личния живот,
репутацията или операциите на дадена страна,
ако с нея бъде злоупотребено;
2.4.3. получателите не могат да споделят
информация, маркирана с „Ниво 3“, с която и
да е страна извън конкретния обмен, обработка или съхранение; достъпът до информацията
с класификация „Ниво 3“ е ограничен само до
лицата, участващи в обработката є; в повечето
случаи информация с класификация „Ниво 3“
трябва да се предава лично;
2.4.4. изисквания към ИКТ системите – в
допълнение към изискванията към предишното ниво:
2.4.4.1. като механизъм за идентификация
да се използва единствено удостоверение за
универсален електронен подпис;
2.4.4.2. при издаване на удостоверението
да е гарантирана физическата идентичност на
лицето;
2.4.4.3. доверителната изчислителна система трябва да бъде с проверена устойчивост
към опити за проникване;
2.4.4.4. комуникацията между потребителя
и системата да се осъществява по криптирани
канали, използващи протокол Transport Layer
Security (TLS) поне 1.2, като минималната дължина на криптиращия ключ трябва да е поне
256 бита;
2.4.4.5. доверителната изчислителна система да има механизъм за регистрация на опити
за нарушаване политиката за сигурност.
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 3
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И
КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Управлението на риска за сигурността на
информационните и комуникационните системи е част от политиката за управлението
на мрежовата и информационната сигурност.
По своята същност управлението на риска
представлява съвкупност от процеси за идентифициране на потенциалните заплахи към
носителите на информация и активите, участващи в предоставянето на електронни услуги,
анализ и оценка на рисковете, породени от
тези заплахи.
ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конфиденциалност – свойство на информацията да не е предоставена или разкрита на
неоторизирани лица (т. 2.12 ISO/IEC 27000).
Интегритет – качество на информацията
за точност и пълнота (т. 2.40 ISO/IEC 27000).
Наличност на информация – качество да
бъде достъпна и използваема при поискване
от оторизирано лице (т. 2.9 ISO/IEC 27000).
III. ЦЕЛИ
1. Цел на процеса за управление на риска
Да минимизират загубите от потенциални
нежелани събития, настъпили в резултат от
реализиране на заплахи към сигурността на
мрежите и информационните системи, които
биха засегнали конфиденциалността, интегритета и достъпността на информацията, създавана, обработвана, предавана и унищожавана
чрез тях.
2. Цел на методиката за анализ и оценка
на риска
Методиката има за цел да даде общ подход
при анализа и оценката на риска за сигурността на информационните и комуникационните системи, предоставяни от различните
администрации, с цел получаване на съизмерими, относително обективни и повтарящи се
резултати чрез:
2.1. регламентиране на дейностите и тяхната последователност при анализа и оценката
на риска за електронните услуги;
2.2. определяне на критериите;
2.3. определяне на приоритетите на риска.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА МЕТОДИКА
I. ЕТАПИ НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
РИСКА
Анализът и оценката на риска са част от
процеса за управлението му и се обосновават
на познаване на всички компоненти, имащи
отношение към целите.
За целите на управлението на сигурност
та на мрежите и информационните системи
трябва:
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а) да се познават всички обекти и субекти,
които участват пряко или косвено в дейности
те, попадащи в обхвата на тази наредба (информационни и комуникационни системи с
прилежащия им хардуер, софтуер и документация, поддържащите ги системи (електрозахранващи, климатизиращи и др.), оперативни
процеси/дейности, служители и външни организации), наричани за краткост „информационни активи“;
б) да се идентифицират и анализират всички потенциални нежелани събития с тях, наричани за краткост „заплахи“, които биха довели до загуба на конфиденциалност, интегритет и достъпност на електронните услуги и/
или информацията в тях;
в) да се оцени вероятността от настъпване на тези събития, като се вземат предвид
слабостите (уязвимости) на информационните активи и мерките, които са предприети за
справяне с тях;
г) да се оцени въздействието (загуби на
ресурси (време, хора и пари), неспазване на
нормативни и регулаторни изисквания, накърняване на имидж, неизпълнение на стратегически и оперативни цели и др.) от евентуално
настъпване на тези нежелани събития въпреки предприетите мерки;
д) да се оцени рискът за сигурността;
е) да се набележат мерки за смекчаване на
рисковете с висок приоритет.
При анализ и оценка на риска се използва
регистър на рисковете (риск-регистър). Примерен регистър на рисковете е даден в края на
това приложение.
1. Идентифициране на информационните
активи
В риск-регистъра се нанасят всички информационни активи, имащи отношение към обхвата на тази наредба:
а) информационни системи;
б) хардуерни устройства, с които са реализирани информационните системи;
в) софтуери, с които са реализирани информационните системи;
г) бази данни, включително лични данни
по смисъла на GDPR;
д) записи за събитията (логове, журнали)
на информационните системи;
е) документация на информационните системи (експлоатационна и потребителска);
ж) комуникационни системи;
з) хардуерни устройства, с които са реализирани комуникационните системи;
и) фърмуерът на тези устройства;
к) софтуери на комуникационните системи;
л) записи за събитията (логове, журнали);
м) документация (експлоатационна и потребителска);
н) поддържащи системи (електрозахранващи, климатични);

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

о) системи за контрол на физическия достъп и на околната среда;
п) процеси/дейности, свързани с управлението, експлоатацията и поддръжката на информационните и комуникационните системи;
р) документация на тези процеси и дейности;
с) служители, имащи отговорности към
управлението, експлоатацията и поддръжката на информационните и комуникационните
системи;
т) външни организации, имащи отношение към управлението, експлоатацията и поддръжката на информационните и комуникационните системи;
у) друго.
2. Идентифициране на заплахите
За всеки от информационните активи в
риск-регистъра се нанасят заплахите/нежеланите събития, които биха довели до нарушаване на конфиденциалността, интегритета и
достъпността на информацията.
Трябва да се разгледат всички потенциални
заплахи, произтичащи вътре или извън администрацията, настъпили случайно или преднамерено, като се има предвид уязвимостта
на информационния актив към съответната
заплаха.
Примерни заплахи са посочени в края на
това приложение.
В риск-регистъра за всяка заплаха се вписва какви мерки са предприети срещу нея.
3. Оценка на въздействието
В риск-регистъра за всяка заплаха се вписва оценката за нейното въздействие – щетите
(материални и нематериални), които дадена
заплаха може да причини, ако се реализира.
За оценка на въздействието се използва
петстепенна скала от 1 до 5, като при 1 щетите са незначителни, а при 5 са най-големи.
4. Оценка на вероятността
Определя се вероятността за възникване
на дадена заплаха, като се вземат предвид
предприетите вече мерки. Колкото повече са
предприетите защитни мерки, толкова по-ниска е вероятността от възникване на заплахата. При оценка на вероятността се вземат
предвид следните фактори:
а) за реализиране на преднамерени заплахи: ниво на необходимите умения, леснота на
достъпа, стимул и необходим ресурс;
б) за реализиране на случайни заплахи: година на производство на хардуера и софтуера,
ниво на поддръжката им, квалификация на
поддържащия персонал, ресорно обезпечаване на експлоатационните процеси, контрол
върху тях и др.
В риск-регистъра за всяка заплаха се нанася оценката за нейното въздействие.
За оценка на въздействието се използва
петстепенна скала от 1 до 5 и като се има

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

предвид определен период, например една година:
1 – вероятността от реализирането на заплахата е под 10 %;
2 – вероятността от реализиране на заплахата е от 10 % до 30 %;
3 – вероятността от реализиране на заплахата е от 30 % до 50 %;
4 – вероятността от реализиране на заплахата е от 50 % до 70 %;
5 – вероятността от реализиране на заплахата е над 70 %.
5. Оценка на риска
За получаване на оценката на риска се използва следната формула:
(Оценка на въздействие × Оценка на вероятност) = Оценка на риска
6. Приоритизация на рисковете
С цел прилагане на пропорционални на заплахите механизми за защита се прави приоритизация на рисковете на база на тяхната
оценка и следните прагове:
Приоритет на риска

Оценка на риска

1

от 17 до 25

2

от 8 до 17

3

от 1 до 8

7. Смекчаване на рисковете
Приема се, че за рискове с приоритет 3
не се изисква предприемане на допълнителни
мерки за смекчаване на заплахите, които ги
пораждат.
За рисковете с приоритет 2 се прави анализ на възможните мерки, които биха могли
да се предприемат за смекчаването им, и се
преценява дали разходът на ресурси за прилагането им е пропорционален на щетите от
реализиране на заплахата. В случай че щетите
са повече от разходите, се определят отговорно лице и срок за прилагане на тези мерки.
За всички рискове с приоритет 1 се определят отговорни лица, планират се мерки,
които биха намалили риска от реализиране на
конкретната заплаха, и се определят срокове
за прилагането им.
II. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ
Отговорните лица за съответните рискове организират прилагането на планираните
мерки за защита и наблюдават инцидентите
и щетите, свързани с тях. При необходимост
инициират нов анализ и оценка на риска за
тази заплаха.
Ръководството на администрацията организира периодично, но не по-малко от веднъж
в годината, анализ и оценка на риска, както и при всяко изменение в информационната и/или комуникационната инфраструктура
промяна на административната структура и
функциите.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА РИСКОВЕТЕ
№
ИнЗапла- При- Оценка Оцен- Оцен- Прио- Планирани Необ- Отговор- Срок за
по фор- хи/нелона въз- ка на ка на ритет
мерки за
ходиник за
приларед маци- желани жени дейст- вероят- риска
на
смекчаване ми ре- прилагане гане на
онен
съби- мерки вието ността
риска
на риска
сурси
на плапланиактив
тия
за за(от 1
(от 1
(от 1 (за приоринираните раните
щита
до 5)
до 5)
до 3)
тет 3 и 2)
мерки
мерки

ВЕРОЯТНИ ЗАПЛАХИ
· Влошаване на средствата за съхраняване
· Грешка при техническото обслужване
· Грешки при предаването
· Електромагнитна радиация
· Зловреден програмен код
· Злоупотреба с ресурси
· Използване на неразрешени програми и
данни
· Кражба
· Маскиране на потребителска идентификация (нелегално проникване)
· Неоторизиран достъп до компютри, данни,
услуги и приложения
· Неоторизиран достъп до средствата за съхраняване
· Неправилна (погрешна) маршрутизация/
пренасочване на съобщения
· Отричане (доказуемост)
· Повреда на комуникационното оборудване
и услугите
· Подслушване
· Пожар, наводнение
· Потребителска грешка
· Администраторска грешка
· Прекъсване/повреда на захранването (електричество и климатизация)
· Претоварване на трафика
· Природни бедствия
· Кибератака
· Софтуерни проблеми
· Техническа повреда (мрежа, системен хардуер)
Приложение № 4
към чл. 22, ал. 6
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ
1. Да се забрани macros в office пакетите.
2. Да се забрани pop-up в браузерите.
3. Аuto play функцията да се конфигурира винаги да иска потвърждение на потребителя.
4. User Account Control да се конфигурира до
най-високо ниво, така че винаги да издава предупреждения.
5. При споделянето на файлове и принтери
да не се използва настройка Everyone, а да се
указва кои акаунти точно да имат право на достъп до тях.
6. Да се забрани TRACE/TRACK методът.
7. Да се забрани anonymous authentication.
8. Да се използва Unicast
�������������������������
Reverse-Path Forwarding (uRPF) за предпазване от използването

на фалшиви IP адреси и rate-limiting за ограничаване на броя на заявките по IP адрес.
9. Да се забрани TLS renegotiation в системи, използващи TLS, или да се конфигурира
rate-limiter за ограничаване на броя на предоговаряне на сесия.
10. Съобщенията за грешки в системите да
не дават излишна информация.
11. Да не се използва AutoComplete.
12. Да се използват приложения (add-ons)
към браузърите за блокиране на рекламно съдържание.
Приложение № 5
към чл. 24, т. 13
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ HEADERS НА ОТГОВОРИТЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЕБ САЙТОВЕТЕ
1. Headers на отговорите на заявките да не
съдържат информация за платформите и версиите на използвания софтуер.
2. Headers на отговорите на заявките да съдържат следните опции:
а) HTTP Strict Transport Security (HSTS) – политика съгласно RFC 6797 на IETF от 2012 г.,
която принуждава уеб браузъра на клиента
да се свърже директно чрез HTTPS при преразглеждане на уеб сайта; препоръчителна
стойност на периода на валидност на кеша на
HSTS (max-age) е поне шест месеца;
б) X-Content-Type-Options – инструктира
потребителския браузър да следва стриктно
типа MIME, дефиниран в Content header; единствената валидна стойност за този хедър е „XContent-Type-Options-nosniff“;
в) X-XSS-Protection – настройва конфигурацията за XSS филтъра, вграден в повечето браузъри, което предотвратява някои категории
XSS атаки; препоръчителна стойност „X-XSSProtection: 1; mode=block“;
г) X-Frame-Options – дава указания на браузъра да не вкарва уеб страницатa във frame/
iframe на други уеб страници; препоръчителна
стойност „x-frame-options: SAMEORIGIN“;
д) Content-Security-Policy – предотвратява
широк спектър от атаки, включително Crosssite scripting и други cross-site injections;
е) Referrer-Policy Header – позволява на сайта да контролира колко информация с навигация да се включва в браузъра извън документа;
ж) Feature-Policy Header – позволява на сайта да контролира кои функции и приложни
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програмни интерфейси (API) могат да се използват в браузъра;
з) HTTP Public Key Pinning (HPKP) – защитен механизъм, който позволява на HTTPS уеб
сайтовете да се противопоставят на имитация
от страна на атакуващите, използвайки неправилно издадени или лъжливи сертификати.
Приложение № 6
към чл. 3, ал. 2, т. 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖИТЕЛЯ/ЗВЕНОТО, ОТГОВАРЯЩ/О ЗА
МРЕЖОВАТА И ИНФОРМ А ЦИОНН АТА
СИГУРНОСТ
1. Ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на Субекта по чл. 4.
2. Участва в изготвянето на политиките и
документираната информация.
3. Следи за спазването на вътрешните правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 и прилагането на законите, подзаконовите нормативни
актове, стандартите, политиките и правилата
за мрежовата и информационната сигурност.
4. Консултира ръководството на Субекта
във връзка с информационната сигурност.
5. Ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност.
6. Периодично (не по-малко от веднъж в
годината) изготвя доклади за състоянието на
мрежовата и информационната сигурност в
административното звено и ги представя на
ръководителя.
7. Координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност.
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8. Организира проверки за актуалността на
плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни
бедствия или други форсмажорни обстоятелства. Анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо.
9. Поддържа връзки с други администрации,
организации и експерти, работещи в областта
на информационната сигурност.
10. Следи за акуратното водене на регистъра
на инцидентите.
11. Уведомява за инциденти съответния сек
торен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискването на чл. 31, ал. 1 (уведомяване за инциденти)
от тази наредба.
12. Организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприемане
на мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на
загубите от тях.
13. Следи за актуализиране на използвания
софтуер и фърмуер.
14. Следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им.
15. Организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за отстраняването им.
16. Организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния
национален компетентен орган.
17. Предлага санкции за лицата, нарушили
мерките за мрежовата и информационната сигурност.
Приложение № 7
към чл. 31, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНЦИДЕНТ
към секторния ЕРИКС
Необходима информация

Детайли

(до 2 часа)
Лице, подаващо уве- Име, фамилия
домлението
Вашият телефонен но- (GSM)
мер
Вашата
електронна
поща
Организация
Наименование на организацията, засегната от инцидента
Лице за контакт (за Име, телефонен номер и електронна поща
целите на разрешава- на компетентно лице от предприятието,
нето на инцидента)
което при необходимост може да подаде
допълнителна информация
Дата и час
Вписват се датата и часът на възникване
на инцидента, ако не е възможно – датата
и часът на откриването му

Данни
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Необходима информация
Тип на инцидента
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Детайли

Данни
 Virus  Trojan  Botnet  Dos/DDos
 Malware
 Port Scan  Spam  Phishing  Pharming
 Probe  Crack  Copyright  Ransomware
 Defacement  Exploiting known Vulnerabilities
 Application Compromise  Login Attempts
 SQL injections
 Unknown
 Other

Кратко описание на Вписва се кратко описание на инцидента,
инцидента
като се включва всяка практическа/техническа информация (тази информация се
предоставя, в случай че е налична)
Трансгранично въздей- · Вписва се информация за евентуално
ствие
трансгранично въздействие и се посочват
държавите
· Вписва се информация за услугите, които са засегнати
Въздействие върху дру- Вписва се информация на кои други съги съществени услуги ществени услуги евентуално ще окаже
въздействие
Засегната система (по- IP Address:
пълва се, ако е налич- DNS:
на информацията)
Operating System:
Източник на атаката IP Address:
(попълва се, ако е на- DNS:
лична информацията)
Предприети действия Описват се първоначалните действия,
предприети до момента – до 2 часа от засичането на инцидента
Публично оповестява- Съгласно комуникационна стратегия на
не
администрацията
до 5 работни дни
Механизъм на атаката Описва се механизмът на атаката
Предприети действия

Описват се подробно действията, предприети за разрешаване на инцидента
Необходимост от ко- Има ли необходимост от промяна в наригиращи действия
стройките на защитните стени, WAF или др.
Промяна на политиката за сигурност, ако
се налага
Обучение на персонала
Анализ на артефаки
Описват се резултатите от анализа на артефактите, ако има установени такива, и
инструментите, използвани за това.
Изпраща се копие от артефактите
Публично оповестява- Съгласно комуникационна стратегия на
не
администрацията
Забележка. Попълва се допълнителна информация в случай на необходимост.

Приложение № 8
към чл. 31, ал. 3
ОБОБЩЕНА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНЦИДЕНТИ
от секторния ЕРИКС към националния ЕРИКС
I/II/III/IV тримесечие за текущата
година
Получени сигнали
Засегнати IP адреси

Общо за текущата година
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I/II/III/IV тримесечие за текущата
година

Общо за текущата година

Изпратени мейли
Регистрирани на сайта

Не всички сигнали се регистрират като инциденти
Приоритет на регистрираните
инциденти
Висок
Среден
Нисък
Общо

I/II/ III/IV тримесечие за текущата
година

Общо за текущата година

0

0

Определянето на приоритета на инциденти се извършва съгласно приложение № 7
Видове инциденти

I/II/III/IV тримесечие за текущата
година

Fraud
Malicious code
Abusive Content (Spam)
Availability (DDoS )
Intrusion Attempts
Information Gathering
Intrusions
Information Security
Vulnerable
Other
Botnet
Общо:

Общо за текущата година

0

0

Класификацията на инцидентите се извършва съгласно таксономията на ENISA, посочена в приложение № 7
Засегнати IP адреси по видове
инциденти

I/II/III/IV тримесечие за текущата
година

Общо за текущата година

Fraud
Malicious code
Spam
Botnet
Availability (DDoS )
Intrusion Attempts
Information Gathering
Intrusions
Vulnerable
Other
Засегнати IP адреси

0

0

Приложение № 9
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНЦИДЕНТИТЕ И ПРИОРИТЕТ
Клас

Abusive
Content

Тип на инцидента Приоритет

Spam

Нисък

Harassment

Нисък

Child/sexual/violence/...

Висок

Описание/пример
„Нежелана електронна поща“. Използването на среда за
електронни комуникации (интернет) за масово изпращане
на нежелани съобщения. Spam съобщенията се изпращат
като част от по-голяма колекция от съобщения, всички
с идентично съдържание.
Компромати или дискриминация спрямо някой (пр.
cyberstalking).
Детската порнография, прослава на насилието, ...

С Т Р.

34

Клас

Malicious
Code

Information Gathering

Intrusion
Attempts

Intrusions

ДЪРЖАВЕН
Тип на инцидента Приоритет
Virus

Среден

Worm

Среден

Trojan

Среден

Spyware

Среден

Dialer

Среден

Scanning

Среден

Sniffing

Нисък

Social engineering

Нисък

Exploiting known
vulnerabilities

Среден

Login attempts

Среден

New attack signature
Privileged account
compromise
Unprivileged account compromise
Application compromise
DoS

Нисък
Среден
Среден

Висок
Висок

Sabotage

Висок

Availability

Среден
Среден

Unauthorized use
of resources

Среден

Copyright

Нисък

Masquerade

Висок

Phishing

Висок

Всички останали

Нисък

Fraud

Other
5766
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Описание/пример
Софтуер, който преднамерено се инсталира в системите
с вредни цели. Необходимо е действие на потребителя,
за да се активира кодът.

Атаки, които изпращат заявки към дадена система с цел
да открият слаби места. Това включва също и някои видове тестове с цел да се събере информация за хостове,
услуги и сметки. Примери: fingerd, DNS заявки, ICMP,
SMTP (EXPN, RCPT, ...).
Наблюдение и записване на мрежовия трафик (wiretapping)
Събиране на информация от индивиди без използване на
технически средства (например, лъжи, трикове, подкупи
или заплахи).
Опит да се компрометира система или да се наруши
целостта на услуга, като се използва уязвимост със стандартизиран идентификатор, като CVE име (например,
buffer overflow, backdoors, cross site scripting, и т.н.).
Множество опити за логване в система (пр. guessing/
cracking of passwords, brute force).
Опит за атака, използващ нови техники.
Успешен пробив в система или приложение (услуга). Това
може да е причинено дистанционно чрез използване на
известна или нова уязвимост, както и локално от неоторизирано лице.

Среден

DDoS

Unauthorized access to information
Information Secu- Unauthorized modirity
fication of information

ВЕСТНИК

В този вид атака системата се бомбардира с толкова
много пакети, че процесите се забавят или системата
блокира. Примери за отдалечен DoS са SYN- и PINGflooding, бомбардиране на електронна поща и др. (DDoS:
TFN, Trinity и др.) Въпреки това наличността на услугите
може да бъде засегната и от действия на локално ниво
(унищожаване, прекъсване на електро-захранването и др.)
Освен локални злоупотреби с данни и системи, сигурността на информацията може да бъде застрашена и от
успешно компрометиране на акаунти и приложения. В
допълнение на това са възможни и атаки, които прихващат
и достъпват информация по време на нейното предаване
(подслушване, подправяне или прихващане).
Използване на ресурси за непозволени цели, включително
парично облагодетелстване (например, използването на
електронна поща за участие в незаконно разпращане на
писма с цел облагодетелстване или участие в пирамидални
схеми за източване на данни и средства).
Продажба и инсталиране на нелицензирани копия на
търговски софтуер или други защитени с права търговски
материали (Warez).
Видове атаки, в които едно лице незаконно приема самоличността на друго, за да се възползва от него.
Атака, при която е създадено копие на легитимна WEB
страница, през която жертвите са подмамвани да въвеждат лични данни или друга конфиденциална информация.
Въведените данни се използват по-нататък за незаконни
дейности.
За всички инциденти, които не попадат в по-горната
класификационна схема.

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството
на отбраната на Реп ублик а Бъ лгари я и
Департамента по отбраната на Съединените американски щати относно реципрочни
каталожни услуги
(Одобрен с Решение № 165 от 16 март 2018 г.,
изм. с Решение № 565 от 9 август 2018 г. на
Министерския съвет. В сила от 14 юни 2019 г.)
1. ЦЕЛ: Настоящият Меморандум за разбирателство и всяко последващо преразглеждане, изменение или допълнение определя
сроковете, условията и процедурите, по които
Департаментът по отбраната на Съединените
американски щати и Министерството на отбраната на Република България (наричани по-нататък „Страни“) предвиждат да си предоставят
реципрочни каталожни продукти и услуги.
Целта на този Меморандум за разбирателство
е да се гарантира, че всяка страна е в състояние да използва възможно най-ефективните
и ефикасни каталожни продукти и услуги и
да улесни процесите на взаимозаменяемост,
съвместимост и унифициране.
2. ОСНОВАНИЯ: Каталожните продукти
и услуги ще се извършват в съответствие с
установени и документирани директиви, наредби и процедури, приемливи за Страните
и в съответствие с тяхното законодателство.
Департаментът по отбраната на САЩ сключва този Меморандум за разбирателство на
основание на 22 U.S.C. § 2761 (h) (2) и DoDM
4100.39, Процедури на Федералната логистична
информационна система, които разрешават
предоставянето на каталожни данни и услуги безвъзмездно на реципрочна основа на
членовете на Организацията на Северноатлантическия договор, на всяко правителство
на тази организация и на други специално
определени правителства.
3. СПОРАЗУМЕНИЯ:
а. Страните предвиждат, при наличие на
целеви средства и съответно национално законодателство, наредби, политики, практики,
изисквания за сигурност и интерес на съответната страна, да предоставят каталожни
продукти и услуги на реципрочна основа и
без такса, които могат да бъдат поискани при
спазване на разпоредбите, посочени по-долу.
Предоставянето на каталожни продукти и
услуги е предмет на бъдещи оперативни изисквания на Страните.
б. Страните признават и се съгласяват
да се придържат към стандартизационните
споразумения на НАТО, които са приети от
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Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) като Кодификационна система
на НАТО (КСН). Стандартизационно споразумение (СТАНАГ) 3150 (Кодификация – Единна система за класификация на доставките), СТАНАГ 3151 (Кодификация – Единна
система за идентификация на изделията),
СТАНАГ 4177 – Кодификация – Единна система за придобиване на информация, и СТАНАГ
4199 – Кодификация – Единна система за обмен на данни за управление на материалните
средства, формират основата за Кодификационната система на НАТО. Съединените щати
поддържат системата за класификация на
доставките на НАТО, включително правото
на вземане на решения по въпроси, свързани
с нея, съгласно СТАНАГ 3150 на НАТО.
в. При изпълнението на целта на този
Меморандум за разбирателство Страните се
съгласяват, че предоставянето на каталожните продукти и услуги ще се извършва на
реципрочна основа без такси в съответствие
с условията на този Меморандум и в съответствие със законодателството на странатаучастник. Независимо от това разходите за
предварителна идентификация на изделията,
изготвяни в съответствие с изискванията
на „договорна клауза за кодификация“, са
отговорност на крайния производител на
изделието и трябва да бъдат включени от тях
в договорната цена или според инструкциите
на органа по придобиване, както е описано
в Ръководството на НАТО за кодификация
(АКодП-1).
г. Исканията за каталожни продукти и
услуги ще бъдат подготвяни и изпращани
в съответствие с правилата, установени в
Ръководството по кодификация на НАТО и
последващите изменения и преработени издания, публикувани от Агенцията на НАТО,
за поддръжка и доставка (NSPA) под ръководството на Групата на националните директори
по кодификацията. Постоянната координация
и диалог между Националните кодификационни бюра (НКБ) на всяка от Страните
е от съществено значение за улесняване на
предоставянето на услуги за кодификация.
д. Страните се съгласяват, че услугите и
продуктите по настоящия Меморандум за разбирателство включват, но не се ограничават
до обработка на кодификационни трансакции,
продукти за поддръжка на системата за кодификация, кодификационни продукти, описани
в АКодП-1, консултантски услуги между съответните НКБ за кодификационна поддръжка и
други продукти и услуги, определени и взаимно
договорени от съответните НКБ.
е. С подписването на този Меморандум за
разбирателство Страните приемат политиките
и процедурите за защита на данните, определени в Стандартизационно споразумение
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на НАТО СТАНАГ 4438 (Кодификация на
оборудването – Единна система за разпространение на данни, свързани със Стоковите
номера на НАТО (СНН), както и правилата
и процедурите за обмен на каталожни данни,
описани в Ръководството на НАТО за кодификация АКодП-1.
ж. Информацията, получена в съответствие
с този Меморандум за разбирателство, е забранено да се предава на трети страни, освен
ако не е получено съгласие от страната, предоставила информацията преди разкриването,
прехвърлянето, продажбата или предаването
на информацията на трета страна.
з. Всеки или всички материали и информация, обменяни между Страните в съответствие
с Меморандума за разбирателство, подлежат
на класификация за сигурност на информацията, определена от страната, от която
се предоставят. Приемащата страна трябва
да запази класификацията за сигурност на
информацията на ниво не по-ниско от това,
което е определено от предоставящата страна.
и. Страните не предвиждат да обменят класифициран материал/информация по силата
по настоящия Меморандум за разбирателство.
След уведомление, че една от Страните е
предоставила класифицирана информация на
другата страна, страната, която разполага с
информацията, трябва да предприеме незабавни стъпки да защити информацията, да не
допусне обществен достъп до нея и да извърши
всяко проучване, изисквано от наредбите на
НАТО и наредбите, политиките и практиките
на съответната страна.
й. Страните разбират и приемат, че разкриването на патентована и непатентована
информация по силата на този Меморандум
за разбирателство не дава никакво частно
право, което може да съществува в такава
информация, и че всички такива права ще
бъдат зачитани. Освен това разкриването на
такава информация трябва да се ограничи до
правителствени цивилни, военни агенции и
упълномощени изпълнители, които имат нужда от достъп до тези данни за изпълнението
на този Меморандум.
к. Предметите и услугите в сферата на отбраната, които са извън обхвата на настоящия
Меморандум за разбирателство, трябва да
бъдат закупени по силата на договор за чуждестранни военни продажби (FMS). Писмото
за предложение и приемане (наричано „случай
по линия на договора за чуждестранни военни
продажби (FMS)“) е утвърденият документ,
използван от правителството на САЩ като
предложение за продажба на предмети и услуги в сферата на отбраната на чужда държава
или международна организация.
л. Всяка страна е отговорна за всички
разход и на своя персона л, вк л юч и т ел но
транспортни разходи, за предоставянето на
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каталожни продукти и услуги. Всяка страна
отговаря за ръководството и управлението на
своя персонал. Настоящият Меморандум за
разбирателство не отразява и не предвижда
обмен на финансови средства или работна
сила между Страните, нито поема някакви
ангажименти за финансиране.
4. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ:
а. Искания за каталожни продукти и услуги, отправени от Департамента по отбраната
на САЩ, ще се изпращат на следния адрес:
ncbbg@mod.bg
б. Искания за каталожни продукти и услуги,
отправени от Министерството на отбраната
на Република България, ще се изпращат на
следния адрес:
ncbus@dla.mil
5. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: Кодификационните
термини и определения, използвани в този
Меморандум за разбирателство, са посочени
в Ръководството на НАТО по кодификация,
АКодП-1, глава VII, Речник на кодификационните термини и в DoDM 4100.39 Федералната логистична информационна система,
Процедури, Речник. Освен това термините
и определенията, използвани в настоящия
Меморандум за разбирателство, се определят,
както следва:
а. Каталог – При кодификация, електронна
компилация от данни, разработени за специфичните изисквания в съответствие с пред
варително определени реквизити, обикновено
предназначени да категоризират, именуват и
номерират предмети или продукти, за осигуряване на ефективно и ефикасно логистично
управление.
б. Каталогизиране – Процедурата за еднозначно идентифициране, описване, класифициране, номериране и публикуване на
изделия – частна собственост (изделия за
доставка или производство), с повторяемост
на придобиване, съхраняване, издаване или
използване.
в. Федерална логистична информационна
система (САЩ) – Системата за управление,
разработена от Съединените щати, предназначена да събира, съхранява, обработва и
предоставя елементи, свързани с логистичната
информация, и на която се основава системата
за обмен на данни на НАТО.
г. Кодификация на НАТО – Цялата гама
от услу ги, осиг у ряващи идентифициране,
класификация и присвояване на стокови номера на изделията за доставка на страните
от НАТО с цел създаване на единствен език
за доставка, водещ до концепцията едно изделие един номер. Кодификацията на НАТО
включва поддръжката на текущите файлове и
предоставяне на актуализираща информация
за всички страни, регистрирани като потребители на съответните изделия.
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д. Кодификационна система на НАТО – Системата, обяснена с текстовете и подробностите
на споразуменията СТАНАГ 3150 и 3151, които
определят Единни системи за класификация
на доставките и идентификация на изделията.
е. Национално кодификационно бюро –
НКБ – Централният орган в страната, отговарящ за изграждането и поддържането на
Кодификационната система на НАТО. Той
представлява задължителен интерфейс за
Националните въоръжени сили и страните
от НАТО/NSPA за обмен на кодификационни данни. НКБ представлява страната си в
Съюзния комитет 135 – АС/135 и отговаря за
прилагането на националните и международните процедури за кодификация.
6. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Изпращането на
цялата кореспонденция и известия в съответствие с настоящия Меморандум за разбирателство ще се осъществява посредством точките
за контакт и адреси, посочени в параграф
13. Страните незабавно уведомяват другата
страна при настъпили промени в точките за
контакт или адресите.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ: Настоящият Меморандум за разбирателство може
да бъде променян само с писмено съгласие на
Страните, подписано своевременно от техните
упълномощени представители. Настоящият
Меморандум за разбирателство може да бъде
прекратен с писмено заявление по желание
на всяка една от Страните чрез предоставяне
на официално тримесечно предизвестие или
незабавно при взаимно съгласие. Каталожните
услуги, които са в процес на приключване
към датата на получаване на официалното
уведомление за прекратяване на настоящия
Меморандум за разбирателство, могат да
бъдат завършени.
8. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ: Настоящият Меморандум за разбирателство ще бъде преразглеждан съвместно от Страните на всеки пет
години, за да се гарантира, че разпоредбите
на Меморандума се прилагат ефективно, че
качеството на предоставяните услуги продължава да отговаря на нуждите на страните и че
се поддържа принципът на реципрочност. Независимо от това, ако се сметне за необходимо
от която и да е от страните, може да бъде
извършен съвместен преглед на Меморандума по всяко друго време в периодите между
предвидените прегледи.
9. СПОРОВЕ: Всяко неразбирателство
относно тълкуването или прилагането на
настоящия Меморандум за разбирателство ще
се разрешава чрез консултации между Страните и няма да бъде отнасяно за уреждане
до международен трибунал или трета страна. За целите на тълкуването на настоящия
Меморандум за разбирателство текстът на
английски език има предимство.
10. П РЕХ ВЪРЛ Я ЕМОС Т: Нас т оя щ и я т
Меморандум за разбирателство не може да
бъде прехвърлян.
11. ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ: Изрично се
разбира и приема, че настоящият Меморандум

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

за разбирателство представлява пълното споразумение между Страните относно предмета
на Меморандума за разбирателство.
12. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ/ПРЕКРАТЯВАНЕ: Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на полагане
на последния подпис и остава в сила в продължение на пет години. В случай че не бъде
договорено друго в писмена форма от Страните, продължителността на Меморандума за
разбирателство ще бъде удължена за последващ
петгодишен период при повторно изпълнение
на Меморандума за разбирателство.
13. ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ/КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: Следните точки за контакт ще бъдат
използвани от Страните за комуникация при
прилагането на този Меморандум за разбирателство. Цялата кореспонденция/уведомления
в съответствие с настоящия Меморандум за
разбирателство ще се изпраща на съответните
адреси/електронна поща, посочени по-долу:
а) за Департамента по отбраната на САЩ,
Национално кодификационно бюро:
Основно лице за контакт: Илейн Чапман
тел.: +1-269-961-4600
адрес: 74 Н. Вашингтон, Батъл Крийк,
Мичиган 49037 САЩ
електронна поща: elaine.chapman@dla.mil
Алтернативно лице за контакт: Майкъл
Койкендал
тел.: +1-269-961-4353
адрес: 74 Н. Вашингтон, Батъл Крийк,
Мичиган 49037 САЩ
електронна поща: Miсhael.Coykendall@dla.mil
б) за Министерството на отбраната на България, дирекция „Отбранителна аквизиция“:
Основно лице за контакт: Петър Иванов
тел.: +359-2-9220885
адрес: ул. Дякон Игнатий № 3, София 1092,
България
електронна поща: p.ivanov@mod.bg
Алтернативно лице за контакт: Красимира
Кирова
тел.: +359-2-9220887
адрес: ул. Дякон Игнатий № 3, София 1092,
България
електронна поща: k.kirova@mod.bg
14. ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЕНИЕ: Страните, посочени по-долу, са съгласни с разпоредбите и условията на този Меморандум за
разбирателство.
За Министерството на За Департамента по ототбраната на Репуб браната на Съединените
лика България:
американски щати:
Антон Ластарджиев,
Джордж У. Атууд ІІІ,
Постоянен секретар Изпълнителен директор
на отбраната в Ми- Логистична политика и
нистерството на от- Стратегически програми
браната
Логистични операции в
13.05.2019 г.
Агенцията за логистика
на отбраната, САЩ
5840

14.06.2019 г.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1855
от 15 юли 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 2, т. 1 и чл. 105, ал. 1
от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 219 на
Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и
бр. 36 от 2019 г.), по мотивирано предложение
от експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1474 от 3.06.2019 г., утвърждавам:
1. Списък на частните детски градини и училища, които да бъдат включени в системата на
държавно финансиране от бюджетната 2020 г.,
съгласно приложението.
2. Списъкът по т. 1 да се обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.
Приложение
към т. 1
Списък на частните детски градини и училища, които да бъдат включени в системата на
държавно финансиране от бюджетната 2020 г.
№

Наименование на
частната детска
градина/училище

Населено Община Област
място

1. Частна детска гра- Стара
дина „Ян Бибиян“ Загора

Стара
Загора

Стара
Загора

2. Частна деска гра- Русе
дина „Дъга“ – ООД

Русе

Русе

3. Ч а с т н о н ач а л н о Ловеч
училище „Св. Седмочисленици“

Ловеч

Ловеч

4. Ч а с т н о о с н о в н о Добрич
у ч и л и ще „Мари я
Монтесори“

Добрич

Добрич

5. Частно средно учи- Варна
лище „Аз съм българче“

Варна

Варна

6. Ч а с т н о о с н о в н о Панчарево р-н
училище „Изгрев“
„Панчарево“

София

7. Ч а с т н о о с н о в н о Стара
у ч и л и щ е „ Е л и н Загора
Пелин“

Стара
Загора

Стара
Загора

Министър:
Кр. Вълчев
5692

ЗАПОВЕД № РД-09-1857
от 15 юли 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 2 от Наредбата
за финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
във връзка с протокол от 2.07.2019 г. от заседание
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД 09-1474 от 3.06.2019 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам включване
на Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки – Варна, в
системата на държавно финансиране от бюджетната 2020 г.
Мотиви:
Пред Варненския окръжен съд е депозирана
искова молба от Министерството на образованието и науката по чл. 70, ал. 2 от Търговския
закон за обявяване учредяването на „Частна
професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки“ – ЕООД, Варна, за
недействително. Производството по делото не е
приключило. Налице е висящ съдебен спор, чийто
изход обуславя финансирането на училището.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Варна.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.

5693

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-492
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че
обектите са унищожени вследствие неблагоприятни метеорологични условия, установено с
констативен протокол № 005853/27.05.2019 г. на
РИОСВ – Стара Загора:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида бук (Fagus spp.),
намиращо се в местност Трите бука, землището
на с. Стара река, община Сливен, област Сливен,
обявено с Постановление № 5335/16.08.1949 г. на
Министерството на горите. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 251.
1.2. Вековно дърво от вида бук (Fagus spp.),
намиращо се в местност Трите бука, землището
на с. Стара река, община Сливен, област Сливен,
обявено с Постановление № 5335/16.08.1949 г. на
Министерството на горите. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 252.
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1.3. Вековно дърво от вида бук (Fagus spp.),
намиращо се в местност Туклу ялас, землището
на с. Стара река, община Сливен, област Сливен,
обявено с Постановление № 5335/16.08.1949 г. на
Министерството на горите. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 253.
1.4. Вековно дърво от вида бук (Fagus spp.),
намиращо се в местност Иван чаир, землището
на с. Стара река, община Сливен, област Сливен,
обявено с Постановление № 5335/16.08.1949 г. на
Министерството на горите. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 254.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5810

За министър:
Н. Кънчев

За министър:
Н. Кънчев

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 19 юли 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и
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4 от правилника за прилагането му и решение
на общинския съвет Управителният съвет на
НКЖФ утвърждава промяна числения и персонален състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2
от ЗУПГМЖСВ, както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
при община Казанлък, област Стара Загора (ДВ,
бр. 31 от 2016 г.), като:
– освобождава Сергей Иванов Тончев – председател на местната комисия;
– утвърждава Иванка Ганчева Иванова за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 1027,
прието с протокол № 53 от 22.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък.
Новоутвърденият председател на местна комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и да действа през мандата
на предложилия го общински съвет.

5758

ЗАПОВЕД № РД-493
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени, установено с констативен протокол № БР-ВТ-06/21.08.2012 г. и
констативен протокол № БР-ЕД-25/13.09.2018 г.
на РИОСВ – Велико Търново:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 2 броя вековни дървета от
вида зимен дъб (Quercus petraea), намиращи се в землището на с. Майско (по заповед с. Константин),
община Елена, област Велико Търново, обявени
със Заповед № 657 от 13.09.1979 г. на Комитета за
опазване на околната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 79 от 1979 г.). Вековните дървета
са заведени в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1125.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5811
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Председател:
Т. Стоянов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-443
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Габър, община Созопол, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5780
ЗАПОВЕД № РД-18-444
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Ангел войвода, община Минерални бани,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5781
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ЗАПОВЕД № РД-18-445
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Боян Ботево, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5782

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-446
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брястово, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5783

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-447
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Винево, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5784
ЗАПОВЕД № РД-18-448
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Караманци, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5785
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ЗАПОВЕД № РД-18-449
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Колец, община Минерални бани, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5786

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-450
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сираково, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5787

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-451
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Спахиево, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5788

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-452
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5789

За изпълнителен директор:
В. Тодорова
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ЗАПОВЕД № РД-18-453
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сърница, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5790

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-454
от 27 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Татарево, община Минерални бани, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5791

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-455
от 3 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Брястовец, община Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

5792

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-456
от 3 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Драганово, община Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 6.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

5793

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-457
от 3 юли 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Равна гора, община Созопол, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 31.08.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

5794

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 281
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № САГ18-ГР00-387/20.02.2018 г. от Ивайло
Калфин и Борислав Йосифов с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
(ИПР) на УПИ XII-2091, 2120, кв. 4м, м. В.з.
Бистрица – Манастира, район „Панчарево“, и
изменение на плана за улична регулация.
Към заявлението са приложени: скица с предложение за изменението, нотариален акт № 94,
том XLVIII, дело № 11696/1998 г., нотариален акт
№ 80, том III, рег. № 7467, дело № 260/2015 г.,
скица № 15-642839-18.12.2017 г. за ПИ с идентификатор 04234.6966.3850 (стар идентификатор
04234.6966.2091), издадена от СГКК – София, скица
№ 15-496381-16.11.2015 г. за ПИ с идентификатор
04234.6966.2120, издадена от СГК К – Софи я,
комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, скица № 254
от 10.03.1998 г., издадена от район „Панчарево“
и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства са разгледани от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Отдел „Устройствено планиране“ е удостоверил, че имотите попадат в устройствени зони:
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване в
природна среда“ (Жм1) и „Вилна зона“ (Жв),
съгласно т. 5 и 8 от приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО.
Със Заповед № РА50-293 от 30.03.2018 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – изменение на план за регулация
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(ИПР) и изменение на плана за улична регулация
в обхвата на УПИ XII-2091, 2120, кв. 4м, м. В.з.
Бистрица – Манастира, район „Панчарево“.
С писмо изх. № САГ18-ГР00-387-[1]/5.04.2018 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Панчарево“ и заявителя.
Със за явление вх. № СА Г18-ГР0 0 -387-[2]/
18.04.2018 г. е внесен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) между
о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова), изменение
на план за регулация (ИПР) на УПИ XII-2091,
2120 за образуване на нов УПИ XII-3850 – „За
жс“, и нов УПИ XVII-2120 – „За жс“, кв. 4м,
м. В.з. Бистрица – Манастира, район „Панчарево“,
с обяснителна записка.
С писмо изх. № САГ18-ГР00-387-[3]/27.04.2018 г.
и на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът
е изпратен на кмета на район „Панчарево“ за
съобщаване на заинтересованите лица по чл. 131
от ЗУТ.
В съответствие с изискванията на чл. 128, ал. 3
от ЗУТ проектът е обявен на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от писмо изх. № РПН18ВК08-755/4/29.01.2019 г. на кмета на район „Панчарево“ и приложените към него доказателства.
В законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ не са постъпили възражения. Изразено е
становище от кмета на район „Панчарево“, с
което не възразява срещу проекта.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
С решение по т. 3 от протокол № ЕС-Г-12/
19.02.2019 г. проектът е приет от ОЕСУТ със служебно предложение проектът да се коригира, като
се предвиди минимален радиус на бордюрните
криви 3 м и да се обозначи.
Със за явление вх. № СА Г18-ГР0 0 -387-[6]/
21.03.2019 г. е внесен коригиран проект в съответствие със служебното предложение.
Със за явление вх. № СА Г18-ГР0 0 -387-[8]/
27.03.2019 г. е представена експертна оценка,
контролно заснемане и ситуация на съществуващата дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, заверена от НАГ – СО, на 22.03.2019 г.
със забележка „Да не се засяга растителност“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ПУП
е направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно
Ивайло Калфин като собственик на поземлен
имот с идентификатор 04234.6966.3850 и Борислав
Йосифов като собственик на поземлен имот
с идентификатор 04234.6966.2120 по КККР на
с. Бистрица съгласно приложените документи за
собственост и скици от СГКК – София.
Действащият ПУП е одобрен със Заповед
№ РД-50-09-357 от 17.06.1986 г. на главния архитект
на София и Заповед № РД-09-50-468 от 20.08.1998 г.
на главния архитект на София.
Кадастралната карта на с. Бистрица е одоб
рена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлени имоти с идентификатори
04234.6966.3850 и 04234.6966.2120 по КККР на
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с. Бистрица в нов УПИ XII-3850 – „За жс“, и нов
УПИ XVII-2120 – „За жс“, кв. 4м, м. В.з. Бистрица – Манастира, като регулационните граници
следват имотните такива на имотите по кадаст
ралната карта и изменение на улична регулация
между о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена
улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова).
Достъпът до нови УПИ е по новосъздадена
улица, която се обвързва с улична регулация,
предвидена с действащия план за регулация на
местността, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предвид горното за изменението на ПУП – ИПР
е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ по отношение
привеждане на регулационните граници по имот
ни и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по отношение
конкретизиране на предназначението.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите попадат в
устройствена зона: „Жилищна зона с малкоетажно
застрояване в природна среда“ (Жм1) и „Вилна
зона“ (Жв), в която съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 5 и 8, е допустимо конкретното предназначение на УПИ да е „жилищно
строителство“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, което се установява от представената
експертна оценка, контролно заснемане и ситуация на съществуващата дървесна растителност,
заверена от НАГ – СО, на 22.03.2019 г. със забележка „Да не се засяга растителност“.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на
улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ
„Отчуждаванията за прокарване на нова задънена
улица в урегулирана територия по искане на собственици на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
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с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 4, чл. 108, ал. 5,
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, устройствена категория по т. 5 и 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-12/19.02.2019 г., т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на м. В.з. Бистрица – Манастира, кв. 4м, район „Панчарево“, между о.т. 42
и о.т. 43 за създаване на нова задънена улица
от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова) и изменение
на план за регулация (ИПР) на УПИ XII-2091,
2120 за образуване на нов УПИ XII-3850 – „За
жс“, и нов УПИ XVII-2120 – „За жс“, по кафявите, зелените, сините и червените линии,
цифри, зачертавания, букви и текст съгласно
приложения проект.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столична община
да се отрази графичната част на подробния устройствен план в одобрения обхват.
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 „Панчарево“ 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
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52218.570.94, 52218.486.50, 52218.486.53, 52218.486.56,
52218.486.59, 52218.486.62, 52218.393.68, 52218.393.67,
52218.466.20, 52218.393.84, 52218.393.86, 52218.466.23,
52218.466.17, 52218.534.7, 52218.417.125, 52218.533.169,
52 21 8 . 53 3 .16 6 , 52 21 8 . 53 3 . 53 , 52 21 8 . 53 3 .17 0 ,
52218.533.167, 52218.533.174, 52218.471.101 до
52218.533.171 с ширина 6,00 м.
2. Допуска предварително изпълнение на одобрения ПУП – ПУР на основание чл. 21, ал. 8
във връзка с § 1 от ДР на ЗОС.
3. Възлага на кмета на община Априлци изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план, както и извършване на отчуждителни
процедури по реда на глава XVII, раздел I и II
от ЗУТ и глава III от ЗОС.
Председател:
Д. Кокошаров
5690

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 556
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за обект:
„Основен ремонт и разширение на съществуващ
горски автомобилен път Свеженска река“, намиращ се на територията на ТП „ДЛС Тракия“ по
КВС на с. Свежен, община Брезово.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.

5732

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 576
от 12 юли 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1,
т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 8 от ЗОС във връзка с § 1
от ДР на ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
Общинският съвет – гр. Априлци, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за улица от първостепенната улична мрежа IV клас от кв. Център през
кв. Първовци до и през кв. Свинова поляна,
гр. Априлци, област Ловеч, като трасето на
същата започва от о.т. 62 в к в. Цент ър по
трасето на съществуващи селскостопански и
горски пътища с идентификатори 52218.530.624,
52218.585.35, 52218.585.36, 52218.585.38, 52218.570.83,
52218.570.88, 52218.588.22, 52218.586.14, 52218.570.90,
52218.586.17, 52218.570.92, 52218.569.50, 52218.569.52,
52218.569.55, 52218.569.59, 52218.569.61, 52218.570.85,
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5747

Председател:
А. Вълчев

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 694
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ и протокол № 2 от 2014 г. на ОЕСУТ, т. 5,
Общинският съвет – гр. Костинброд, на свое
заседание, проведено на 30.05.2014 г., одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура – разпределителен
газопровод от гр. Костинброд до ПИ 666026 по
трасето на поземлени имоти ПИ 600123 – местен
път, и ПИ 658073 – полски път, в землището на
Костинброд.

5744

Председател:
В. Михайлов
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РЕШЕНИЕ № 999
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ и протокол № 07 от 2018 г. на ОЕСУТ,
т. 12, Общинският съвет – гр. Костинброд, на свое
заседание, проведено на 28.03.2019 г., одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елемент на техническата инфраструктура – външно електрозахранване
на ПИ 287 до кв. 20 през полски общински път
000014 и река 000017, землище на с. Голяновци,
община Костинброд.
Председател:
Ат. Тенев
5745

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 899
от 16 юли 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 59 от АПК, чл. 322, ал. 1 от ЗПУО
във връзка с Решение № 162, протокол № 6 от
заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали,
проведено на 20.06.2019 г., нареждам:
1. Закривам Детска градина с полудневна
организация на работа в с. Ненково, община
Кърджали, към ДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали, поради липса на заявления от
родители, желаещи децата им да посещават детската градина през учебната 2019/2020 г. считано
от 1.09.2019 г.
2. Задължителната документация на детската градина в с. Ненково да се съхранява в
ДГ „Снежанка“ – с. Енчец, община Кърджали,
като се спазват нормативните изисквания относно
условията и реда за съхранение съгласно Закона
за Националния архивен фонд.
3. След извършване на инвентаризация на
наличната материално-техническа база и изготвяне на необходимите приемно-предавателни
протоколи, движимото имущество и материалнодидактическите материали на детската градина в
с. Ненково, да се разпределят на общинските детски
градини съобразно техните нужди и потребности,
като приоритет има ДГ „Снежанка“ – с. Енчец,
община Кърджали.
4. Трудовоправните отношения със служителя
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Кодекса на труда.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Веселина Тихомирова – зам.-кмет на Община
Кърджали.
Кмет:
Х. Азис

5759

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 273
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо изменение на структурна еди-
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ница 605 – Псп в обхвата на поземлени имоти:
№ 47113.5.11, № 47113.3.1, № 47113.3.3, № 47113.3.4
по кадастралната карта на с. Манолско Конаре и
поземлени имоти № 87669.28.43 и № 87669.28.40
по кадастралната карта на с. Ясно поле, община
„Марица“, област Пловдив.

5796

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 275
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна
част от настоящата докладна, касаещо разширение
на структурна единица 621 – Жм, включващо поземлен имот с идентификатор № 47086.29.51 и част
от поземлени имоти № 47086.30.100, № 47086.29.42
и № 47086.29.43 по кадастралната карта на с.
Маноле, местност Алатлъка, община „Марица“,
област Пловдив, съгласно приложения проект
с площ и регистър координати на граничните
точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
5797
РЕШЕНИЕ № 276
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМ А във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т
Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо
разширение на структурна единица 506 – Псп
(складово-производствена устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот
с идентификатор № 66915.11.88 – частен имот, и
част от поземлен имот № 66915.11.65 – общински полски път по кадастралната карта на с.
Скутаре, местност Чаирите, община „Марица“,
област Пловдив, съгласно приложения проект
с площ и регистър координати на граничните
точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
5798
РЕШЕНИЕ № 279
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо изменение на структурна
единица 521 – Тжф, включващо поземлени имоти № 73122.18.66, № 73122.35.5 и № 73122.20.17 в
местността Поляната по кадастрална карта на с.
Трилистник, община „Марица“, област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
5799
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ОБЩИНА РАКИТОВО
РЕШЕНИЕ № 798
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС
с Решение № 570 от 27.03.2017 г. Общинският
съвет – гр. Ракитово, е одобрил задание и е дал
разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за
промяна на предназначението на земеделските
имоти, попадащи в терена, предвиден за разширяване на съществуващия Гробищен парк на
с. Дорково.
Проектът на подробния устройствен план
е обявен на заинтересованите лица по реда на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като в законоустановения
срок не са постъпили възражения.
ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението е
внесен за разглеждане на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
и е приет с решение № ХІІ, взето с протокол
№ 1/12.03.2019 г.
Компетентен да одобри ПУП е Общинският
съвет – гр. Ракитово, тъй като се предвижда изграждане на обект – публична общинска собственост – разширение на съществуващия Гробищен
парк, което изисква отчуждаване на земеделски
имоти, собственост на физически лица, по реда
на глава III от Закона за общинската собственост.
След направеното предложение и посочените
основания Общинският съвет – гр. Ракитово,
реши:
1. Одобря ва П У П – ПРЗ за п ром я на на
предназначението на земеделски имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106, 23008.9.107,
23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119, 23008.9.120,
23008.9.124 и проектен 23008.9.653 (представляващ южната 1/2 част от ПИ с идентификатор
23008.9.101), в местността Кеневица по КК и КР
на с. Дорково, като се образува нов УПИ I „За
Гробищен парк“ с площ 10 593 кв. м, включващ
имоти с идентификатори 23008.9.105, 23008.9.106,
23008.9.107, 23008.9.108, 23008.9.118, 23008.9.119,
23008.9.120, 23008.9.124, проектен 23008.9.653 и
23008.9.104 (представляващ УПИ І-79) по КК и
КР на с. Дорково.
2. Съгласно § 5, т. 73 от ЗУТ разширяването
на Гробищния парк на с. Дорково е обект от
първостепенно значение – публична общинска
собственост, поради което и на основание чл. 60,
ал. 1 от АПК и чл. 21, ал. 8 от ЗОС Общинският съвет – гр. Ракитово, допуска предварително
изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр.
Ракитово, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Н. Димова
5800

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1078
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 068
на Общинския експертен съвет по устройство на
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територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 10 от 5.06.2019 г., Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра:
„Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план и план-схема (ПП) и (ПС) за изграждане
на трасе на оптична кабелна мрежа до базова
станция в ПИ с идентификатор 41143.500.852 по
КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
5746
ЗАПОВЕД № ЗК-1202
от 16 юли 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1, чл. 313,
ал. 1, т. 3 и чл. 320, ал. 3 от ЗПУО във връзка с
Решение № 1035 по протокол № 49 от заседание
на Общинския съвет – гр. Силистра, проведено
на 25.04.2019 г., нареждам:
1. Да се преобразува ДГ „Детелина“, с. Професор Иширково, с адрес ул. Георги Димитров
№ 31, чрез отделяне на групите в с. Йорданово в
самостоятелна институция в системата на пред
училищното и училищното образование считано
от 1.08.2019 г.
2. Наименованието на детската градина след
преобразуването да бъде ДГ „Радост“, с официален адрес: община Силистра, с. Йорданово, ул.
Четвърта № 83.
3. Възпитанието, социализирането, обучението
и отглеждането на децата, посещаващи ДГ „Радост“, с. Йорданово, да се осъществява в сградата
на с. Йорданово, ул. Четвърта № 83.
4. Наличният инвентар и сградният фонд на
групите в с. Йорданово да се приемат и стопанисват от ДГ „Радост“, с. Йорданово.
5. Организацията на предучилищното образование да се осъществява по реда и условията
на раздел III „Организация на предучилищното
образование“ от Закона за предучилищното и
училищното образование.
6. Приходите от наема на земеделските имоти, възстановени по Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи на закритото
училище в с. Йорданово, да се предоставят на
Детска градина „Радост“, с. Йорданово, да се
разходват по ред и условия, определени от общинския съвет, и да се разпределят, както следва:
• 50% от годишната наемна цена за наем на
имот № 014052 в землището на с. Йорданово,
намиращ се в местността Чанлъка, с площ 50,001
дка, от които 30,001 дка с кат. V и 20,000 дка с
кат. III, начин на трайно ползване „нива“;
• 50% от годишна наемна цена за наем на
имот № 006028 в землището на с. Йорданово,
намиращ се в местността Далнията, с площ 49,996
дка, от които 4,500 дка с кат. IX, 25,496 дка с
кат. V и 20,000 дка с кат. III, начин на трайно
ползване „нива“.
7. Трудовоправните отношения с персонала на
групите в с. Йорданово да се уредят при условията и реда на чл. 91 и 123 от Кодекса на труда.
8. Документацията на групите в с. Йорданово да се приеме и съхранява в Детска градина
„Детелина“, с. Проф. Иширково.
9. Финансиращ орган на ДГ „Радост“, с. Йорданово, е Община Силистра като първостепенен
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разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за
публичните финанси.
10. Контрол по изпълнението на заповедта
възлагам на зам.-кмет „Хуманитарни дейности“
при Община Силистра.
Настоящата заповед влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“. Да
се доведе до знанието на всички заинтересовани
длъжностни лица по нейното изпълнение.
Кмет:
Ю. Найденов
5714

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2349
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за ПУП – изменение на план
за регулация и изменение на план за застрояване за територията на парк/квартал Бедечка по
плана на гр. Стара Загора, представляваща част
от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара
Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816,
817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора.
1. Проектът за изменение на плана за регулация предлага следните изменения:
Отпадат квартали с номера: 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825.
Отпадат улици с о.т. 8035-8036-8037-8038; о.т.
8060-8059-8058-8057-8056-8055; о.т. 8062-8063-80648065-8066-8067; о.т. 8079-8078-8077-8076-8075-80748073; о.т. 8084-8085; о.т. 8088-8089-8090-8091-8092;
о.т. 8093-8094; о.т. 8023-8024; о.т. 8033-8032; о.т.
8046-8047-8048; о.т. 8014-8013; о.т. 8068-80698070-8071-8072; о.т. 8035-8059-8061; о.т. 8019-80368058-8064-8077-8055; о.т 8018-8037-8057-8056; о.т.
8017-8023-8033-8038-8046-8056-8067-8075-8087; о.т.
8049-8050-8051-8052-8053-8054; о.т. 8008-8007-80068005-8004-8003-8002-8001-8015-8025-8026-80278039-8040-8041-8042.
Отпада кръгово кръстовище с о.т 8083-80828081-8080-8079 и се променя уличната регулация
на УПИ V в кв. 226.
В кв. 810 се запазват УПИ XIII, XIV и XV (с
издадени разрешения за строеж и реализирано
строителство) като конфигурация и площ, получават нов номер на УПИ и се преотреждат за
съответните имоти по кадастрална карта – УПИ
Х-6850, XI-6851 и XII-6852.
Всички УПИ западно от р. Бедечка се обединяват в УПИ I с отреждане „За парк и открити
спортни обекти“ в кв. 810.
Всички УПИ източно от р. Бедечка се обединяват в УПИ III с отреждане „За парк“, кв. 810.
ПИ 68850.513.7043, през който преминава р.
Бедечка, е отделен в УПИ II с отреждане „За
водни площи“, кв. 810.
УПИ V 6198 – „За хипермаркет, търговия,
паркинг, трафопост, сплинкер, пилон, билборд и
павилион за закуски“, УПИ VII 142, УПИ VIII
142, УПИ IX 142, УПИ X 142 в кв. 823 се запазват
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като конфигурация и площ, получават нов номер
на УПИ и се преотреждат за съответния имот по
кадастрална карта и стават УПИ IV 6983 – „За
хипермаркет, търговия, паркинг, трафопост, сплинкер, пилон, билборд и павилион за закуски“,
УПИ VI 6985, УПИ VII 6986, УПИ VIII 6987,
УПИ IX 6988. Във връзка с отпадането на кв.
823 гореописаните УПИ остават в кв. 810. УПИ
I 6195, УПИ VII 6100, УПИ VIII 6100 и УПИ
IX 6700 – за озеленяване, се обединяват в УПИ
I – за озеленяване. За УПИ VI 6706, 6711, 6713,
6714 – „За спортни дейности“, кв. 823, няма влязъл
в сила ПУП – ПРЗ от 2012 г. съгласно Решение
№ 97 от 10.06.2015 г., постановено по адм. дело
№ 457/2013 г. на Административния съд – Стара
Загора, и не е в обхвата на разработката.
В кв. 811 УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V
и УПИ VI се запазват като площ и конфигурация и се преотреждат за съответните имоти по
кадастрална карта – УПИ II 6854, УПИ III 6855,
УПИ IV 6856, УПИ V 6857 и УПИ VI 6858.
В кв. 826, 828, 829, 830 и 831 урегулираните
поземлени имоти се запазват като конфигурация и площ и се преотреждат за съответните
имоти по кадастрална карта, с изключение на
УПИ I 6128, УПИ II 6190, УПИ III 6197, кв. 829,
и УПИ II 144, кв. 828, за които няма влязъл в
сила ПУП – ПРЗ от 2012 г. съгласно Решение
№ 97 от 10.06.2015 г., постановено по адм. дело
№ 457/2013 г. на Административния съд – Стара
Загора, и не са в обхвата на разработката.
В кв. 827 УПИ I 6109, УПИ II 6109, УПИ III
6109, УПИ IV 116, УПИ V 116, УПИ VI 116 се
обединяват в УПИ II с отреждане „За озеленяване“, a УПИ VII, VIII, XI и X се запазват като
площ и конфигурация, получават нов номер на
УПИ и се преотреждат за съответните имоти по
к. карта – УПИ I 7015, V 7014, IV 7013 и III 7012.
2. Проектът за изменение на плана за застрояване предлага следните изменения:
В северната част на територията поземлените
имоти се обединяват и се преотреждат за парк
(Оз). Пространството на река Бедечка – корито
и сервитут, се запазва и следва да се третира
като публична държавна собственост. В парка
са запазени трасетата на съществуващите алеи
с трайна настилка. Предвидени са алеи по двата бряга на реката по съществуващи пътеки и
други малки отсечки от алеи в напречна посока
за връзка с мостчета през реката. На мястото
на съборените сгради на фабрика „Кристал“ е
предвиден терен за спортни игрища. Осем имота с
получено разрешение за строеж и междувременно
реализирано строителство формират квартал 811
със смесено жилищно и обслужващо предназначение (Сж,одо). За тези имоти показателите за
устройство и застрояване са следните: Пл. – до
30 %, Кинт. – до 1,2, Озел. – най-малко 50 %,
Н – до 10 м. Имотите са достъпни от улица с 6
м платно, предвидена с ПУП – ПРЗ от 2012 г. За
достъп до имота на фабрика „Труд“ е предвидена
улица с 6 м платно и обръщало.
Премахната е улицата – продължение на ул.
Августа Траяна през територията на парка. Във
връзка с това е премахнато и кръговото кръстовище при пресичането є с ул. Иван Вазов и е
заменено с обикновено триклонно кръстовище.
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По трасето на премахнатата улица през парка е
предвидена една от основните пешеходни алеи
с направление запад – изток. Запазен е съществуващият профил на ул. Иван Вазов, както и
изградената велосипедна алея от страна на парка.
По северния тротоар на ул. Христина Морфова
е предвидена нова велосипедна алея.
В южната част на територията е запазено предвиждането на ПУП – ПРЗ от 2012 г. в имотите
за смесено жилищно и обслужващо застрояване
(Сж,одо), променени са показателите: Пл. – до
30 %, Кинт. – до 1,2, Озел. – най-малко 50 %,
височина – Н до 10 м. В имотите за обществено и
делово обслужване (Одо) са променени стойностите на показателите: Пл. – до 30 %, Кинт. – до 1,2,
Озел. – най-малко 50 %. Шест поземлени имота
в южната част с налична дървесна растителност
са обединени в УПИ ІІ – „За озеленяване“, в
кв. 827 с отредена устройствена зона – Оз, и са
част от парка. В имотите от западна страна на
предвидената второстепенна улица с направление юг – север е предвидена задължителна зона
за озеленяване между уличната регулационна
линия и ограничителната линия на застрояване.
Тази улица продължава в територията на парка
като основна алея с направление юг – север. За
имотите по ул. Христина Морфова е определена
задължителна линия на застрояване към улицата
с цел реализиране на подчертан уличен фронт.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

5689

Председател:
Т. Брайков

3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-68 от 19.07.2019 г. за обект: „Разширение на
газопреносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница“, етап
„Линейна част“, Част А5: „Преносен газопровод
от км 231+900 – КВ Иванча – КВ Бутово до КВ
Борислав“, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5773
17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Монтана, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с постановление за възлагане на недви ж им
имот с изх. № С190012-091-0000207/27.03.2019 г.
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възлага на Николай Иванов, адрес: Варна, ж. к.
Владислав Варненчик, бл. 22, вх. З, ет. 6, ап. 60,
следния недвижим имот: празно място, УПИ
XIII, намиращ се в кв. 36 по плана на с. Левски,
община Суворово, област Варна, площ 720 кв. м,
с граници: улица; УПИ 223-ХІV; УПИ 223-XV;
УПИ 223-XVI и УПИ 223-XII. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
5769
17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С190013-091-0000519/11.07.2019 г. възлага на Цвятко Валентинов Карабойчев с адрес:
Пазарджик, ул. Цар Симеон № 2, ет. 4, следния
недвижим имот: 1/2 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор: 55155.501.1200.3.5,
намиращ се в сграда № 3, разположена в поземлен
имот с идентификатор 55155.501.1200, намиращ
се на ул. Гаврил Кръстевич № 34, Пазарджик,
площ 66,72 кв. м, ет. 1, предназначение: жилище,
апартамент, ведно с 1/2 идеална част от 4,2573 %
ид. части от общите части на сградата. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
55155.501.1200.3.4, 55155.501.1200.3.6; под обекта:
55155.501.1200.3.2; над обекта: 55155.501.1200.3.8,
ведно със: 1/2 идеална част от жилищна сграда,
таванско помещение № 10, припадащо се към
апартамент № 5, ет. 2, на ул. Гаврил Кръстевич
№ 34, Пазарджик, площ 13,2 кв. м, намиращ се
в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област
Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич № 34, ет. 2,
ап. № 5 – по акта за собственост адресът е в
Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич № 32, вх. А,
с граници: север – таван № 11, изток – коридор,
юг – таван № 9, запад – улица, и 1/2 идеална
част от жилищна сграда, избено помещение
№ 11, припадащо се към апартамент № 5, ет. 2,
на ул. Гаврил Кръстевич № 34, Пазарджик,
площ 12,46 кв. м, намиращ се в гр. Пазарджик,
община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич № 34, ет. 2, ап. № 5 – по акта за
собственост адресът е в Пазарджик, ул. Гаврил
Кръстевич № 32, вх. А, с граници: север – изба
№ 12, изток – изба № 10, коридор, запад – улица.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията при Агенцията по
вписванията по местонахождението на имота.
5754
3. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, на основание
чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот № C192225-091-0000488/4.07.2019 г.
възлага на Росен Свилков Антонов, адрес: с. Мировяне, ул. Петко Каравелов № 5, следния недвижим
имот: едноетажна жилищна сграда, намираща се
в гр. Царево, област Бургас, със застроена площ
42 кв. м, състояща се от кухня-бокс, дневна със
спалня – ниша и санитарен възел, и самостоятелен гараж със склад, със застроена площ 24 кв. м
заедно с дворното място с площ 660 кв. м, в което са изградени, съставляващо УПИ VIII-570 в
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квартал 80 по плана на гр. Царево, кв. Василико,
област Бургас, площ 660 кв. м, намиращ се в
гр. Царево, община Царево, област Бургас, кв. Василико, с граници: югоизток – УПИ XIII – общ.,
североизток – улица, югозапад – улица, северозапад – УПИ VII-569, придобит с нотариален акт
№ 78, том V, рег. № 3220, дело № 810 от 9.08.2006 г.,
вписан в Службата по вписванията – Царево,
вх. рег. № 2261 от 9.08.06 г., акт № 145, том VIII,
дело № 1821/06, партидна книга 13361.
5770
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава на основание чл. 253 от
ДОПК, че с постановления за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000525/12.07.2019 г.
и № С190022-091-0000526/12.07.2019 г. възлага на
Христо Иванов Иванов, адрес за кореспонденция:
с. Киевци, област Габрово, ул. Обединение № 46,
следните недвижими имоти: 1. търговски обект
(магазин), двуетажна търговска сграда с площ
320 кв. м, изградена в УПИ XXII-386, кв. 41 пo
действащия към момента план, състояща се на
първия етаж от магазин със складово помещение и асансьорна шахта, санитарен възел и стая
за ел. табло и на втория етаж от магазин със
складово помещение и санитарен възел, както
и две складови помещения, разположени под
стълбищната клетка с полезна площ 20 кв. м;
носещи конструктивни елементи – бетонов под,
ст. б. колони и греди, междуетажна бетонова
плоча; обектът е изграден върху общински имот,
площадно пространство, с граници при съседи:
север – улица, запад – УПИ XXI, юг – улица,
и изток – УПИ XXІII-387; местонахождение на
имота – с. Цар-Петрово, община Кула, област
Видин; 2. производствена (промишлена) сграда,
хлебопекарна – масивна едноетажна сграда, с
площ 216 кв. м, изградена в УПИ Х-376, кв. 50
по действащия към момента план, състояща
се от производствено помещение и обособена
складова част и магазинно помещение, стая за
почивка и санитарен възел, с носещи тухлени
стени, монолитна плоча и дървена конструкция
на покрива; обектът е изграден върху общински
имот – площадно пространство, с граници при съседи: югозапад – УПИ Х-377, североизток – УПИ
X XI, и от другите страни – улици; местонахождение на имота – с. Цар-Петрово, община Кула,
област Видин.
5771
50. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0000524/12.07.2019 г. възлага на
Валентина Михайлова Проданова с адрес: гр.
Търговище, ул. Епископ Софроний № 13, вх. б,
ет. 3, ап. 15, следния недвижим имот, намиращ се
в УПИ с идентификатор 68134.1006.848 в София,
област София, Столична община – район „Триадица“, местността Манастирски ливади-изток,
кв. 64: 12,50/4275 идеални части от нанесения в
кадастралната карта и кадастралните регистри
на София имот, одобрени със Заповед № РД-18108 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с идентификатор 68134.1006.848.6.52,
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с адрес на имота от кадастъра: София, район
„Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, бл. 200,
ет. 2. Самостоятелният обект се намира в сграда
№ 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1006.848, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: няма, под
обекта: няма, над обекта: 68134.1006.848.6.51,
който самостоятелен обект е разположен на
първо ниво, които идеални части съответстват
по площ, и за които идеални части е обособено
реално ползване на паркомясто № 57 Л на второ
ниво в общия сутерен на Секция „Л“ и Секция
„М“, което паркомясто е с площ от 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: маневрено
пространство, паркомясто № 55 Л, двор, мазе № 40
Л и коридор, заедно с припадащите му се 0,29 %
идеални части от общите части на общия подземен паркинг на комплекса, който е с обща площ
от 9504,27 кв. м, и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Д“, и Секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в Секция „И“,
и Секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция „Л“ и Секция „М“,
в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на Секция „Н“ и Секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен паркинг) „С-1“ и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на Секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени в
квадратни метри, представляват 15,29 кв. м, като
общата квадратура на паркомястото с включени
идеални части е 27,79 кв. м, и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху
гореописания урегулиран поземлен имот, върху
който се изгражда подробно описаният по-горе
комплекс.
5696
14. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че за дисциплинарни нарушения, извършени от
адв. Мария Стоянова Славкова-Делова, член на
Софийската адвокатска колегия, вписана с личен
номер 1900268710 в Регистъра на адвокатите при
Адвокатска колегия – София, по д.д. № 20/2019 г.
по описа на Висшия дисциплинарен съд, са наложени следните дисциплинарни наказания: по
чл. 40, ал. 3 от ЗА на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 и 2 и ал. 2 от ЗА – „Лишаване от право да
упражнява адвокатска професия“, за срок от 18
месеца; по чл. 41 от ЗА на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 и 1 и ал. 2 от ЗА – „Лишаване от право
да упражнява адвокатска професия“, за срок от
18 месеца; по чл. 42 от ЗА на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 и 1 и ал. 2 от ЗА – „Лишаване от право
да упражнява адвокатска професия“, за срок от
18 месеца; по чл. 36, ал. 2, изр. второ, предл.
първо от ЗА и по чл. 14, ал. 2, предл. първо от
Етичния кодекс – дисциплинарно нарушение по
чл. 132, т. 10 от ЗА, което е повторно по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗА, и на основание
чл. 133, ал. 1, т. 5 и 1 и ал. 2 от ЗА – „Лишаване
от право да упражнява адвокатска професия“, за
срок от 3 години и 8 месеца поради повторност
на нарушението.
5697
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44. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурси за: академична
длъжност доцент в следните професионални направления: професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Графичен дизайн) – един;
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (Дизайн на облеклото) – един; професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
(История на костюма и Сценография) – един;
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство (Етномузикология) – един; за
прием на докторанти – държавна поръчка, редовна
форма на обучение, за учебната 2019/2020 г., както
следва: професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма
„Методика на обучението по музика“ – един;
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство, докторска програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“ – двама; професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,
докторска програма „Музикознание и музикално
изкуство“ – двама; професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска
програма „Хореография“ – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
сградата на ректората на АМТИИ „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив, ул. Тодор Самодумов
№ 2, стая № 34; тел. 0877 88 49 55. Приемно време
от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
5694
7. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за академични длъжности,
както следва: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление (туризъм)“ – един, за нуждите на катедра
„Икономика и управление на туризма“; главен
асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника
в икономиката“ – двама, за нуждите на катедра
„Бизнес информатика“. Всичките конкурси са
със срок 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел. 0631/66-362.
5719
8. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на редовни и
задочни докторанти, обучение, финансирано от
държавата, за учебната 2019/2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2018 г. на МС и
Решение № 7 от 10 юли 2019 г. на академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи: 1.
заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (ОКС „магистър“ и приложението
към нея) или нотариално заверено копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие
в кандидатдокторантски конкурси; 5. медицинско
свидетелство. Срок за подаване на документи –
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в КСК център, тел.
0631/66-381.

ВЕСТНИК
Професионално на п ра в ле ние

С Т Р. 4 9
Докторски
програми

Обучение,
финансирано
от държавата
редов- задочна
на

3.8. Икономика Политическа
икономия
Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
(финанси)
(застраховане и
социално дело)

1

1

3

7

1

3

Статистика и демография

1

1

Счетоводна отче т но с т, конт рол и а на л из
на стопанската
дейност
(счетоводство)
(анализ)
(контрол)

2
1
1

2
1
1

Приложение на
изчислителната
техника в икономиката

1

1

С в е т овно с т о панство и МИО

1

1

Планиране

2

2

Маркетинг

1

1

1
2

2
1
2

1

1

3

3

2

2

Икономика и
управление (по
отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)
3.7. А д м и н и - Социално упрастрация и уп- вление
равление
Организация и
управление извън сферата на
материа лното
производство
(Пу бл и ч на а дминистрация)

Всичко:
24
32
5720
5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, преобявява конкурси за прием на редовни и
задочни докторанти, обучение, финансирано от
държавата, за учебната 2018/ 2019 г. в съответствие с Решение № 341 от 21.05.2018 г. на МС и
Решение № 7 от 10 юли 2019 г. на академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи: 1.
заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (ОКС „магистър“ и приложението
към нея) или нотариално заверено копие; 4. до-
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кумент, удостоверяващ платена такса за участие
в кандидатдокторантски конкурси; 5. медицинско
свидетелство. Срок за подаване на документи – 2
месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в КСК център,
тел. 0631/66-381.
Професионално направление

Докторски
програми

Обучение,
финансирано
от държавата
редовзана
дочна

3.8. Икономика
Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
(финанси)
Счетоводна отч е т н о с т, к о н т рол и а на л из
на стопанската
дейност
(счетоводство)
(анализ и контрол)

4

6

1

-

1

1

Приложение на
изчислителната
техника в икономиката

1

1

С в е т овно с т о панство и МИО

1

1

Маркетинг

2

1

Икономика и
управление (по
отрасли)
(Индустрия)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

1
1
1
1

3.7. А д м и н и- Социално управ
стр ация и уп- ление
равление

3

3

Организация и
управление извън сферата на
материа лното
производство
(публична администрация)

2

2

Всичко:
19
15
5721
12. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление 4.5. Математика (Математическа логика) – един за нуждите на ФМИ;
4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика
на висши растения) – един за нуждите на БФ; доцент по професионално направление 7.1. Медицина
(Очни болести) – един за нуждите на МФ; главни
асистенти по професионално направление 2.1.
Филология (Английска литература: Просвещение и
Романтизъм – английски език) – един за нуждите
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на ФКНФ; 2.1. Филология (Френски език – терминология на институциите на Европейския
съюз, общо и сравнително езикознание) – един
за нуждите на ФФ; 3.6. Право (Трудово право и
обществено осигуряване) – един за нуждите на
ЮФ; 4.4. Науки за земята (Климатология) – един
за нуждите на ГГФ; 3.8. Икономика (Микро- и
Макроикономика – на английски език) – един за
нуждите на СФ; 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един, на половин
щат за нуждите на Медицинския факултет, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време: от 15 до 17 ч.
5477
26. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академична длъжност доцент в
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, както следва: за нуждите
на катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ – двама, със срок 3 месеца; за нуждите на
катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски
№ 1, тел. 02/963-52-45, вътр. 449, и 02/866-90-54.
5695
345. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Гастроентерология“ – един,
в катедра „Сестрински терапевтични грижи“ за
нуждите на Отделението по гастроентерологична
диагностика към Клиниката по гастроентерология
на УМБАЛ „Г. Странски“ – АД, Плевен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5755
346. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Ортопедия и травматология“ – четирима, в катедра „Ортопедия и травматология“
на ФМ за нуждите на Клиниката по ортопедия и
травматология на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
5756
347. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,

БРОЙ 59

ДЪРЖАВЕН

научна специалност „Акушерство и гинекология“ – един, в катедра „Акушерски грижи“ за
нуждите на Клиниката по онкогинекология на
УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5757
24. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
№

1.

Професионално направление

Докторска
програма

Автоматизи5.3. Комуни- рани системи
к а ц ион на и за обработка
компютърна на информатехника
ция и управ
ление

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биохимия“ – един, в сектор „Биохимия“ при катедра
„Химия и биохимия“ на факултет „Фармация“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
5802
83. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за докторантура по следните професионални направления:

Научен проблем/тема
Въ змож ност и за повишаване
на сигу рността и контрол на
отдалечения достъп до комуникационното оборудване на бреговата информационна система
за контрол на корабоплаването
и охрана на морската граница
„Екран“ на ВМС

Организация Противокорабните ракетни коми управление плекси в системата на необходина въоръже- мите оперативни способности на
Военноморските сили
ните сили

2.

9.2. Военно
дело

3.

Стратегии и най-добри практики
5.5. ТрансКорабни сив среда на обогатена реалност при
порт, коралови уредби,
съвместно използване на кораббоплаване и машини и мени машинни и противопожарни
авиация
ханизми
тренажори

4.

Изследване на вли янието на
5.5. ТрансКорабни сигоривата върху качеството на
порт, коралови уредби,
остатъчните продукти на горебоплаване и машини и менето, мощността и ефективната
авиация
ханизми
работа на корабните котли

5.

5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация

Електроснабдяване и
Хибридни модули за високоволелектрообзатови силови електронни преобравеж дане по
зуватели за корабно оборудване
о т рас л и (на
кораба)

6.

5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация

Те х н о л о г и я
и орг а н из аТехническа диагностика на коция на корарабни дизелови двигатели побост роенет о
средством интелигентни системи
и кораборемонта

7.

5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация

Те х н о л о г и я
и орг а н из аИзслед ва не на корозион ната
ция на кораус т ой ч и вос т на т ън кослой н и
бост роенет о
покрития
и кораборемонта

Обучаем

Обучаващо
звено

офицер

кат ед ра „Информационни
технологии“ на
факултет „Инженерен“

задочна

офицер

к ат ед ра „О р ганизация и
управление на
военни формирования на тактическо ниво“
на факултет
„Навигационен“

задочна

ц ив. сл уж ител или
г ра ж да нин
извън МО,
СППМО и
БА

к ат ед ра „Ко рабни силови
уредби“ на факултет „Инженерен“

задочна

ц ив. сл уж ител или
г ра ж да нин
извън МО,
СППМО и
БА

к ат ед ра „Ко рабни силови
уредби“ на факултет „Инженерен“

задочна

ц ив. сл уж ител или катедра „Елекг ра ж да нин тротехника“ на
извън МО, факултет „ИнСППМО и
женерен“
БА

задочна

ц ив. сл уж ител или катедра „Кораг ра ж да нин боремонт“ на
извън МО, факултет „ИнСППМО и
женерен“
БА

задочна

ц ив. сл уж ител или катедра „Кораг ра ж да нин боремонт“ на
извън МО, факултет „ИнСППМО и
женерен“
БА

Форма

задочна

С Т Р.
№
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Научен проблем/тема

8.

А нализ на възможностите за
използва не на д ис та н ц ион но
5.5. Трансуправляеми летателни форми
Радиолокапорт, кораза осигуряване на гео-пространция и радио
боплаване и
ствени данни в интерес на форминавигация
авиация
рованията (за овладяване и/или
преодоляване на последствията
от бедствия) на ВМС

9.

5.3. Комуникационна и
компютърна
техника

Автоматизирани системи Модели и подходи за повишаване
за обработка на сигурността при използване
на информа- на концепцията „интернет на
ция и управ
всичко“
ление

10.

5.3. Комуникационна и
компютърна
техника

Автоматизирани системи
Методи за повишаване на сигурза обработка
ността на операционни системи
на информаза мобилни устройства
ция и управ
ление

11.

5.3. Комуникационна и
компютърна
техника

Автоматизирани системи
Изграждане на виртуална комза обработка
пютърна среда за нуждите на
на информаЩаб на ВМС
ция и управ
ление

12.

Изследване на пром яната на
съпротивлението на корабния
5.5. ТрансКорабни сикорпус в резултат на нагнетяване
порт, коралови уредби,
на въздух около подводната част
боплаване и машини и мена кораба при различни режими
авиация
ханизми
на работа и метеорологични
условия на плаване

Забележка. Всички докторантури са за по
едно място със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вап
царов“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1. Справки: на
тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на
сайта на училището: www.naval-acad.bg.
5733
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН,
София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в
професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова
обща история“, за секция „Модерни Балкани“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София,
ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.
5817
678. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни
мембрани“ към института със срок 2 месеца от

БРОЙ 59
Форма

Обучаем

задочна

офицер

Обучаващо
звено

катедра „Елект р о н и к а“ н а
факултет „Навигационен“

задочна

офицер

кат ед ра „Информационни
технологии“ на
факултет „Инженерен“

задочна

ц ив. сл уж ител или
г ра ж да нин
извън МО,
СППМО и
БА

кат ед ра „Информационни
технологии“ на
факултет „Инженерен“

задочна

офицер

кат ед ра „Информационни
технологии“ на
факултет „Инженерен“

задочна

ц ив. сл уж ител или
г ра ж да нин
извън МО,
СППМО и
БА

к ат ед ра „Ко рабни силови
уредби“ на факултет „Инженерен“

обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в канцеларията на института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
5704
693. – Инс ти т у т ът по информа ц ионни и
кому никационни технологии – БА Н, София,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор по професионално
на п ра влен ие 4.5. Мат емат и ка, спец иа л нос т
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един, за секция „Паралелни
алгоритми“; главни асистенти по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката“ – един, за секция
„Информационни процеси и системи за вземане
на решения“; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един,
за секция „Вградени интелигентни технологии“;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – един, за секция
„Математически методи за обработка на сензорна
информация“. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая
215, тел. 02/979 32 18.
5815
16. – Инстит у т ът по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед № ОХ-650 от 16.07.2019 г. на министъра
на отбраната са обявени конкурси за редовни и
задочни докторантури в института през 2020 г.
Във връзка с гореизложеното се прилага Списък
на научните проблеми/теми, по които може да
се кандидатства за обучение в редовна и задочна
форма на докторантура в Института по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“, както следва:
I Нау чен проблем/ Тема: „Изследване сигурността на софтуерни мобилни приложения,
предназначени за използване в МО и БА“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
II Научен проблем/Тема: „Интеграция на
електронносъобщителни мрежи за постигане
консолидация на комуникационни и информационни ресурси“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
III Научен проблем/Тема: „Мониторинг на
критични инфраструктури в областта на националната сигурност на базата на пасивни софтуерно
дефинирани радари“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиолокация и радио
навигация
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
IV Научен проблем/Тема: „Мултисензорна
система от софтуерно дефинирани радари за откриване на нисколетящи, нискоскоростни обекти
с редуцирана отразяваща повърхност“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиолокация и радио
навигация
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
V Научен проблем/Тема: „Модели на достъп
до данните при специализирани геоинформационни системи“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
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VI Научен проблем/Тема: „Модел за маршрутизация и контрол на движението на автономна
бойна платформа“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
VII Научен проблем/Тема: „Изследване шумоустойчивостта на самоорганизиращи се комуникационни системи в условия на усложнена
радиосреда“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиопредавателна и
радиоприемна техника
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
VIII Нау чен проблем/ Тема: „Намаляване
влиянието на преднамерените смущения върху
шумоустойчивостта на комуникационна система
чрез обработка на сигналите в предавателната
част“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиопредавателна и
радиоприемна техника
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
IX Научен проблем/Тема: „Нанотехнологии и
наносистеми, внедрени в индивидуален защитен
елемент от екипировката на войника“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.10. Химични
технологии
3. Докторска програма: Химични технологии,
свързани със сигурността и отбраната
4. Форма на обучение: редовна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
X Научен проблем/Тема: „Изследване възможностите за прилагане на иновативни методи
за контрол при оценка техническото състояние
на гладкостволни тела“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.1. Машинно
инженерство
3. Докторска програма: Методи за контрол на
материали, изделия и апаратура
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер)
XI Научен проблем/Тема: „Изследване оптичните параметри на тънкослойни структури,
получени чрез PVD/IDA (IBDA) технология, в
зависимост от режимите на нанасяне“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.1. Машинно
инженерство
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3. Докторска програма: Оптични и лазерни
уреди и методи
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер,
цивилен служител или гражданин извън системата
на МО, СППМО и БА)
XII Научен проблем/Тема: „Анализ на надеждността и поддръжката на безпилотните
летателни апарати за нуждите на отбраната“
1. Област на висше образование: 5. Технически
науки
2. Професионално направление: 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация
3. Докторска програма: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотируеми летателни
апарати
4. Форма на обучение: задочна форма (офицер).
Забележка. Подробности и срокове за обявените
конкурси може да се открият в Заповед № ОХ-650
от 16.07.2019 г., качена на сайта на Министерството
на отбраната (www.mod.bg), а допълнителна информация по отношение на темите – на сайта на
Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
(http://di.mod.bg).
5816
57. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проект, изработен от правоспособно
лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници
на поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта, поради неправилно отразен
участък от път III-9901 (Царево – Резово) от
км 2+997 до км 13+670. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за гр. Царево – 48619.56.5, 48619.56.6, 48619.62.1, 48619.62.5,
48619.62.21, 48619.75.10, 48619.56.8, 48619.62.3,
48619.62.4, 48619.62.6, 48619.62.9, 48619.62.10,
48619.62.12, 48619.62.15, 48619.68.3, 48619.68.4,
48619.75.4; за с. Варвара, община Царево – 10094.1.9,
10094.1.10, 10094.1.16, 10094.2.2, 10094.2.5, 10094.2.15,
10094.2.16, 10094.3.183, 10094.10.115, 10094.10.123,
10094.10.124, 10094.11.191, 10094.18.124, 10094.19.6,
10094.19.241, 10094.22.1, 10094.22.136, 10094.23.1,
10094.23.2, 10094.23.138, 10094.28.2, 10094.28.7,
10094.32.2, 10094.32.3, 10094.32.9, 10094.32.10,
10094.32.12, 10094.33.10, 10094.33.11, 10094.33.18,
10094.33.183, 10094.34.1, 10094.34.2, 10094.34.116,
10094.34.117, 10094.34.118, 10094.34.119, 10094.34.120,
10094.34.123, 10094.34.124, 10094.34.127, 10094.34.129,
10094.34.194, 10094.34.195, 10094.34.198, 10094.34.215,
10094.35.1, 10094.35.2, 10094.35.7, 10094.35.235,
10094.35.236, 10094.35.241, 10094.35.242, 10094.36.146,
10094.38.19, 10094.38.42, 10094.38.48, 10094.38.53,
10094.38.55, 10094.38.57, 10094.38.58, 10094.38.59,
10094.38.62, 10094.38.66, 10094.38.104, 10094.291.11,
10094.1.8, 10094.3.1, 10094.5.1, 10094.32.5, 10094.32.29,
10094.34.6, 10094.35.8, 10094.36.7, 10094.291.10; за гр.
Ахтопол, община Царево – 00878.4.4, 00878.6.1,
00878.6.5, 00878.105.1, 00878.105.2, 00878.105.6,
00878.105.7, 00878.107.587, 00878.107.588, 00878.107.589,
00878.107.614, 00878.501.517, 00878.6.3, 00878.6.4,
00878.6.6, 00878.105.8, 00878.107.597, 00878.503.383.
Проектът за изменение се намира в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
5795
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1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен окончателен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Участък от деривация Китка – Варна,
площадка „Игнатиево“, между 36, 37, 38 дюкер“ с
териториален обхват имоти по КК на с. Припек
и гр. Игнатиево с идентификатори: 58373.10.139,
58373.10.140, 58373.10.191, 58373.10.203, 58373.10.204,
58373.10.206 и 58373.10.207 – изоставени територии
за трайни насаждения – собственост на Община Аксаково, 58373.10.166, 58373.10.202 – лозови
насаждения – собственост на Община Аксаково,
58373.10.153 – изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Димо Николов Димов,
58373.10.155 – други посевни площи – собственост
на Куцар Станев Куцаров, 58373.10.156 – изоставени територии за трайни насаждения – собственост на Ангел Коев Русев, 58373.10.165 – лозови
насаждения – собственост на Атанас Марков
Николов, 58373.10.169 – изоставени територии
за трайни насаж дения – собственост на А нгел Георгиев Николов, 58373.10.171 – лозови
насаждения – собственост на Ангел Георгиев
Николов, 58373.10.179 – изоставени територии
за трайни насаждения – собственост на Никола
Куцаров Николов, 58373.10.201 – лозови насаждения – собственост на Мирослав Маринов Жеков,
58373.10.205 – лозови насаждения – собственост
на Стоян Великов Великов, 58373.10.208 – лозови насаждения – собственост на Никола Бацов
Недев, 58373.10.277 – широколистни дървесни
видове – собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, 58373.10.321 – лозови насаждения – собственост на Ангел Георгиев, 58373.10.348 – други
посевни площи – собственост на Янаки Недев
Николов, 58373.10.351 – изоставени територии за
трайни насаждения – собственост на Пею Желязков Пеев, 58373.10.352 – изоставени територии
за трайни насаждения – собственост на Андон
Костадинов Желязков, 58373.10.9505 – полски
пътища – собственост на Община Аксаково, и
32278.2.45 – дървопроизводителни горски площи – собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, 32278.7.41 – изоставени територии за трайни
насаждения – собственост на Община Аксаково,
32278.7.42 – други терени без определено стопанско предназначение – собственост на Министерството на отбраната, и 32278.102.361 – пасища,
мери – собственост на Община Аксаково. Проектът за подробен устройствен план е изложен за
разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 4. 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 общинската администрация.
5760
9. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици,
че е изработен проект за ПУП – ПП за обект
„Дълбоководно заустване след ПСОВ „Албена“,
община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта към Община Балчик.
5713
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1. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
довеждащ водопровод от УПИ I-2 (ПИ 07079.827.49
по КК на гр. Бургас) до УПИ I-119 (ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас), м.
827, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, като част от
КПИИ по реда на чл. 150 от ЗУТ. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 409 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
5710
9. – Община Златоград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за „Външно електрозахранване“ за обекти: „Семеен хотел с ресторант“ в
УПИ – „За курортни дейности“, по ПУП на с.
Старцево, община Златоград, отговарящ на ПИ
с идентификатор 69105.3.64, местност Чеирът, по
кадастралната карта на с. Старцево, и „Жилищна
сграда“ в УПИ І-3066 – „Жилищно застрояване“,
по ПУП на с. Старцево, отговарящ на ПИ с
и ден т ификат ор 69105.3.66 по ка дас т ра л ната
карта на с. Старцево, местност Чаушева поляна.
Трасето на ел. провода е с площ 1,208 дка и е
предвидено да се прокара през следните имоти:
1. ПИ с идентификатор 69105.3.69, местност Поляната, по КК на с. Старцево – вид територия
„Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, с площ 0,011 дка – общинска
публична собственост. 2. ПИ с идентификатор
69105.3.403 по КК на с. Старцево – вид територия
„Земеделска“, НТП „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, с площ 0,291 дка – общинска
публична собственост. 3. ПИ с идентификатор
69105.3.401 по КК на с. Старцево – вид територия
„Територия на транспорта“, НТП „За местен път“,
с площ 0,278 дка, общинска публична собственост. 4. ПИ с идентификатор 69105.1.299 по КК на
с. Старцево – вид територия „Земеделска“, НТП
„Селскостопански, горски, ведомствен път“, с
площ 0,628 дка, общинска публична собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 6,
стая № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация – Златоград.
5731
2. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Външен довеждащ водопровод от Събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000
м 3 на ЦПС гр. Казанлък“. Проектното трасе засяга следните поземлени имоти: за землището на
с. Дунавци, EKATTE 24075, община Казанлък: 86.64,
88.5, 88.8, 88.22, 88.23, 150.93, 130.5, 130.7, 56.24,
86.17, 87.188, 86.18, 150.8, 57.18, 59.206, 56.31, 86.324,
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58.372, 130.11, 150.425, 150.13, 150.14, 81.15, 88.30,
88.31, 88.13, 88.14, 150.16, 82.20, 88.34, 88.7, 88.46,
88.55, 56.19, 56.20, 57.13, 57.14, 57.15, 57.16, 58.24,
58.25, 58.26, 58.27, 58.28, 59.7, 59.8, 59.9, 59.10, 59.11,
59.12, 59.13, 59.14, 81.14, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5,
82.12, 82.13, 82.14, 82.15, 82.16, 86.10, 86.11, 86.12,
87.6, 87.7, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 130.1; за землището
на с. Хаджидимитрово, EKATTE 77027, община
Казанлък: 77.73, 77.240, 77.57, 77.58, 77.59, 77.60; за
землището на гр. Казанлък, EKATTE 35167, област
Стара Загора: 1.70, 3.70, 305.1, 305.8, 305.9, 110.74,
6.150, 9.200, 9.201, 6.203, 6.204, 10.205, 9.737, 9.738,
6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.53, 6.55, 6.56, 6.59, 6.68, 6.69,
6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 108.2, 108.3, 110.1; за
землището на с. Копринка, EKATTE 38563, община
Казанлък: 69.24, 77.81, 94.181, 10.42, 95.117, 92.67,
69.139, 94.182, 86.141, 74.240, 10.247, 10.248, 92.254,
94.255, 69.452, 76.458, 76.459, 80.463, 85.466, 83.467,
85.468, 95.477, 67.9, 67.10, 69.21, 71.3, 71.4, 71.5,
72.5, 72.7, 76.36, 76.43, 76.51, 76.76, 76.79, 76.82,
76.83, 77.32, 77.33, 77.51, 80.3, 80.4, 80.7, 80.8, 80.9,
80.10, 80.11, 80.12, 80.13, 80.14, 80.16, 80.17, 80.18,
80.22, 80.40, 81.2, 82.7, 82.8, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6,
83.7, 83.8, 83.9, 83.32, 83.33, 83.34, 85.1, 85.11, 87.1,
87.2, 87.3, 87.4, 91.1, 94.24, 94.25, 94.26, 94.28, 94.29,
94.42, 94.43, 94.44, 94.177, 94.178, 95.12, 95.13, 95.14,
95.112, 95.113; за землището на с. Голямо Дряново,
EKATTE 15864, община Казанлък: 77.117, 64.11,
111.124, 111.4, 56.149, 56.152, 56.11, 33.157, 59.161,
53.162, 64.14, 59.165, 64.15, 55.16, 43.172, 58.28, 52.1,
53.1, 53.2, 53.6, 53.7, 53.11, 53.17, 53.18, 55.2, 55.12,
56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.7, 56.9, 57.4, 58.1, 58.2,
58.4, 58.5, 58.6, 58.8, 58.9, 58.10, 58.12, 58.13, 64.13,
69.22, 69.23, 69.26, 69.28, 69.29, 69.30, 69.31, 69.33,
69.34, 111.1. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая № 18
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5761
240. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация в частта на УПИ № XVIII-57 в квартал 33
по действащия регулационен план на с. Дръмша
за прокарване на нова улица с ширина 5 метра
чрез свързване на о.т. 136в и о.т. 164 и образуване на нов квартал 33А. Проектът е изложен
във входното фоайе на таблото за съобщения
в сградата на общинската администраци я –
гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, и е публикуван
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5750
241. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската
администрация е постъпил проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за дъждовна канализация от поземлен имот с идентифи-
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катор 38978.636.4268 по общински земеделски
пътища – поземлени имоти с идентификатори
38978.629.5, 38978.636.37, 38978.636.4267 и общински
имот с идентификатор 38978.636.35 по одобрената
кадастрална карта на гр. Костинброд. Проектът
е изложен във входното фоайе на таблото за
съобщения в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, и е
публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5751
6. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица предварителен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) в обхвата на част от местност
Гърлянски черешарник, землище гр. Кюстендил,
и при граници юг – северна индустриална зона
на гр. Кюстендил и земеделска територия от
землището на гр. Кюстендил, север – първокласен републикански път (I-6) гр. София – ГКПП
„Гюешево“ и земеделска територия от землището
на гр. Кюстендил, изток – земеделска територия
от землището на гр. Кюстендил, и запад – Соволско шосе. Проектът за ПУП – ПРЗ е приет
с Решение II-2 от протокол № 4 на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
на 14.02.2018 г. и е изложен за разглеждане в
сградата на администрацията на Община Кюстендил, ет. 1, стая 19. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПРЗ до общинската администрация.
5711
53. – Община Лясковец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т уведомява, че е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива
по чл. 150 от ЗУТ със следните самостоятелни
съставни части: 1. Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Присъединяване на „Предприятие за
производство на машиностроителни детайли,
възли и елементи с административна част и кафе-аперитив“ в поземлен имот (ПИ) 44793.258.14
по КВС в землището на гр. Лясковец, м. Брода, към ЗРУ 20 kV на п/ст 110/20/10 kV „Горна
Оряховица-изток“. 2. Инвестиционен проект за
обект: „Присъединяване на „Предприятие за
производство на машиностроителни детайли,
възли и елементи с административна част и кафе-аперитив“ в поземлен имот (ПИ) 44793.258.14
по КВС в землището на гр. Лясковец, м. Брода, към ЗРУ 20 kV на п/ст 110/20/10 kV „Горна
Оря ховица-изток“. Трасето на тех ническата
инфраструктура е отразено в графичната част
на изготвения парцеларен план със съответния
цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с комплексния проект в стая № 17 на
Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5
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от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5691
9. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
напоителна система за поливане на земеделски
култури от язовир „Кумански дол“ в землищата
на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5712
86. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 458, взето с протокол № 43 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните,
проведено на 15.07.2019 г., се одобрява част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Нов траен
горски автомобилен път: Вишнево – Друма, намиращ се на територията на ТП ДГС „Славейно“,
изработен съгласно чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ по
част: ПУП – парцеларен план за гореспоменатия
обект, през поземлени имоти с идентификатори
11377.4.27 и 11377.13.2 по кадастралната карта на
землище с. Вишнево и през поземлени имоти
с идентификатори № 00850.8.167, 00850.8.221,
00850.8.224, 00850.8.225, 00850.8.509, 00850.8.585,
00850.8.588, 00850.8.589, 00850.9.350, 00850.9.351
и 00850.9.352 по кадастралната карта на землище с. Гълъбово, община Баните. Настоящото
решение може да бъде обжалвано по реда на
АПК чрез Общинския съвет – с. Баните, пред
Административния съд – Смолян, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5748
87. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 459, взето с протокол № 43 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните,
проведено на 15.07.2019 г., се одобрява част от
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект: „Нов траен
горски автомобилен път: Крилница – Вълчов
камък, намиращ си на територията на ТП ДГС
„Славейно“, изработен съгласно чл. 150, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ по част: ПУП – парцеларен план
през поземлен имот с идентификатор 15117.1.326
по кадастралната карта на землище с. Глогино,
община Баните, и през поземлени имоти с идентификатори № 30209.1.145, 30209.14.80, 30209.14.86,
30209.14.89 и 30209.15.184 по кадастралната карта на землище с. Загражден, община Баните,
област Смолян. Настоящото решение може да
бъде обжалвано по реда на АПК чрез Общинския съвет – с. Баните, пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
5749
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СЪДИЛИЩА
Апелативният съд – София, търговско отделение, 9-и състав, призовава Серджиу Якуб
с по с лед ен и з в е с т ен а д р е с – Б л а г о евг р а д ,
ул. Александър Стамболийски № 54, общежитие
„Скаптопара-1“, вх. 1, ет. 1, стая 1122, да се яви в
съда на 9.10.2019 г. от 13,30 ч. като жалбоподател
по въззивно т. д. № 674/2019 г., образувано по
жалба на „Банка ДСК“ – ЕАД, срещу решение
№ 5077 от 12.11.2018 г. по т. д. № 26/2018 г. на
ОС – Благоевград. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 35, ал. 2 КМЧП.
5734
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 15,
т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Разлог, приета с Решение
№ 13 от 31.01.2008 г. на Общинския съвет – гр.
Разлог, е образувано адм. д. № 523/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.10.2019 г. от 10,30 ч.
5808
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, срещу: чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31, ал. 1,
чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 1 в частта
за дейностите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци за изискване разрешение по
чл. 35 и чл. 67 от ЗУО; чл. 41 и чл. 42 в частта
досежно размера на санкциите от наредбата. По
оспорването е образувано адм. д. № 1547/2019 г.,
насрочено за 19.09.2019 г. от 10,20 ч.
5768
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мездра, приета с
Решение № 459 по протокол № 28 от 19.12.2013 г.
на ОбС – Мездра, изм. и доп. с Решение № 563 по
протокол № 34 от 26.06.2014 г. на ОбС – Мездра.
По протеста е образувано адм. д. № 524/2019 г.,
насрочено за 22.10.2019 г. от 10,30 ч.
5739
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена разпоредбата на чл. 22 и 23 от Наредбата
за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за
общинския дълг – избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по
ЗОД, приета с Решение № 394 по протокол № 28
от 19.09.2017 г. на ОбС – Мездра. По протеста е
образувано адм. д. № 523/2019 г., насрочено за
22.10.2019 г. от 10,30 ч.
5740
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
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е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Враца, с който е оспорена Наредба
№ 18 за управление и разделно събиране на отпадъците на територията на община Роман. По
протеста е образувано адм. дело № 522/2019 г.,
насрочено за 22.10.2019 г. от 10,30 ч.
5741
Административният съд – Ловеч, призовава
Ренета Ценкова Миланова с последен адрес област
Ловеч, гр. Троян, и Христо Ценков Стаевски с
последен адрес област Ловеч, гр. Троян, да се явят
в съда на 30.09.2019 г. в 13,30 ч. като заинтересовани страни по адм. д. № 176/2014 г., заведено от
Виолетка М. Ковачева против главния архитект
на община Троян. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5805
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 2060 по описа за
2019 г. на Административния съд – Пловдив, по
протест на Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 23, ал. 2, 3 и 4, чл. 29, ал. 1 в частта
относно „събиране“, чл. 29, ал. 2, чл. 72, ал. 2, пр.
1 и ал. 3, пр. 1 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Раковски.
5742
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Пловдив, срещу чл. 16, ал. 2, 3, 4,
5 в частта „като изпраща мотивирано становище
до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване
на плана“ и ал. 6, чл. 34, ал. 1 в частта относно
„… събиране … транспортиране …“, чл. 79, ал. 2 и 3
от Наредбата за управление на битови отпадъци,
опасни отпадъци от бита и масово разпространени
отпадъци на Община „Родопи“, област Пловдив,
по което е образувано адм. дело № 1991/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
5803
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбите на чл. 28, ал. 9 в частта „… събиране,
транспортиране ...“, чл. 98, ал. 2, т. 1 – 5, ал. 4 – 7
и чл. 123, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и
реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и
строителни отпадъци, включително биоотпадъци,
опасни битови отпадъци, масово разпространени
отпадъци, и поддържане и опазване на чистотата
на територията на община Силистра, по което
е образувано адм. д. № 165/2019 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
5804
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени отделни разпоредби на подзаконов
нормативен акт – чл. 6, ал. 2, т. 9, чл. 24, ал. 1 и
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чл. 25 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община Опан, по което е образувано
адм. д. № 452/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено за
10.10.2019 г. от 10,30 ч.
5737
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени отделни разпоредби на подзаконов
нормативен акт – чл. 17, ал. 2 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
данъци на територията на община Стара Загора,
по което е образувано адм. д. № 433/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
и е насрочено за 10.10.2019 г. от 10,30 ч.
5738
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, представлявано от Юрий
Василевич Сидоров, срещу разпоредбата на чл. 62
в нейната цялост, както и срещу разпоредбата
на чл. 34, ал. 1 в частта относно изискването за
притежаване на съответно разрешение по чл. 67
ЗУО за извършване на дейности по „събиране“ на
излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС) от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Попово, приета
с Решение № 6 по протокол № 02 от 26.11.2015 г.
от Общинския съвет – гр. Попово. По жалбата
е образувано адм. д. № 138/2019 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни:
„Рейсър Ауто“ – ЕООД, и Общинският съвет –
гр. Попово. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 17.09.2019 г. от 10 ч.
5735
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
София, против чл. 26 от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Омуртаг
поради противоречие с норми от по-висок ранг.
По жалбата е образувано адм. д. № 155/2019 г.
по описа на Административния съд – Търговище, със страни: „Рейсър Ауто“ – ЕООД, София,
Общинският съвет – гр. Омуртаг, и Окръжната
прокуратура – Търговище. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.09.2019 г. от 10,30 ч.
5806
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпила жалба с предмет
на оспорване Решение № 1143 от 31.01.2019 г. на
Общинския съвет – Димитровград, с което на
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от
ЗМСМА, чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните
финанси и във връзка с разпоредбите на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г., Постановление № 344 от 21.12.2018 г.
на Министерския съвет за изпълнението на
бюджета през 2019 г. и Наредба № 32, приета с
Решение № 1134 от 12.12.2013 г. на Общинския
съвет – Димит ровг рад, е приет бюд жета на
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община Димитровград за 2019 г., е образувано
адм. д. № 283/2019 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 2.10.2019 г. от 10 ч.
5809
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване на разпоредбите на
чл. 3а, ал. 1 и 2, чл. 15а, ал. 1 и 2, чл. 21, ал. 2
и 8, чл. 21а и чл. 21б, ал. 1 от Наредба № 5 за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Болярово, по
което е образувано адм. д. № 275/2019 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено
за 12.09.2019 г.
5736
Казанлъшкият районен съд призовава Зиля
Асхатова Милкова, родена на 10.12.1952 г., руска
гражданка, без адресна регистрация в страната
и с неизвестен адрес, да се яви в съда в открито съдебно заседание, насрочено за 2.10.2019 г.
в 9 ч. в зала № 1 на втория етаж, за връчване
на съдебните книжа като ответница по гр. д.
№ 1868/2019 г., заведено от Цвятко Иванов Милков – чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5743
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гражданско дело № 129/2019 г.,
образувано по искова молба от 10.06.2019 г., с
ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и ответници: Борис Кирилов
Драгнев с постоянен адрес: с. Скрът, община
Петрич, област Благоевград, ул. Беласица № 11,
и настоящ а д рес: Софи я, район „Сердика“,
ж.к. Фондови жилища № 209Б, вх. А, ет. 7, ап. 28,
Илка Христова Иванова с постоянен адрес:
с. Скрът, община Петрич, област Благоевград,
ул. Антон Попов № 10, и настоящ адрес: София,
район „Надежда“, бул. Рожен № 20Б, ет. 3, ап. 12,
и „БИ – ММ“ – ООД, ЕИК 203262294, със седалище и адрес на управление: с. Скрът, община
Петрич, област Благоевград, ул. Беласица № 11,
представлявано от Борис Кирилов Драгнев и
Илка Христова Иванова, с правно основание:
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, и с цена на иска:
550 147,82 лв., с която се иска да се отнеме в полза
на държавата следното имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Кирилов Драгнев:
Поземлен имот с идентификатор № 40912.109.21
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-530 от
20.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК,
с адрес на поземления имот: област Благоевград,
община Петрич, с. Кърналово, местност Чаирето,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване „За складова
база“, с площ 3411 кв. м, с номер по предходен
план: 109021, при съседи на имота – поземлени имоти с идентификатори: № 40912.111.433,
№ 40912.109.17, № 40912.109.14, № 40912.109.337,
№ 40912.109.12, № 40912.109.11, съгласно скица на
поземлен имот № 15-56736 от 30.01.2018 г. ведно
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с изградените в гореописания поземлен имот:
сграда с идентификатор № 40912.109.21.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-530 от 20.10.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК, посл. изм.
със Заповед № 18-506 от 17.01.2018 г. на началника
на СГКК – Благоевград, с адрес на сградата: област Благоевград, община Петрич, с. Кърналово,
местност Чаирето, с предназначение: „Складова
база, склад“, брой етажи: 1, със застроена площ
на сградата 842 кв. м съгласно скица на сграда
№ 15-56757 от 30.01.2018 г. на СГКК – Благоевград,
и сграда с идентификатор № 40912.109.21.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-530 от 20.10.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменена със Заповед № 18-506 от 17.01.2018 г. на
началника на СГКК – Благоевград, с адрес на
сградата: област Благоевград, община Петрич,
с. Кърналово, местност Чаирето, с предназначение: „А дминист ративна делова сг ра да“,
брой етажи: 2, със застроена площ на сградата
78 кв. м съгласно скица на сграда № 15-56763
от 30.01.2018 г. на СГКК – Благоевград, които
имоти по документи за собственост представляват: поземлен имот № 109021 с площ 3410 кв. м,
който е образуван от обединяването на следните
недвижими имоти: 1. използваема ливада с площ
1,267 дка, пета категория, намираща се в местността Чаирето, представляваща имот № 109015
в землището на с. Кърналово, ЕКАТТЕ 40912,
община Петрич, при граници и съседи на имота:
кад. № 000433, път IV клас, общинска собственост,
имот № 109017 – използваема ливада на черква
„Свети Атанас“, кад. № 000337 – полски път,
общинска собственост, използваема ливада на
Кирил Стоилов Димитров-Василев; 2. използваема
ливада с площ 1,242 дка, пета категория, намираща
се в местността Чаирето, представляваща имот
№ 109016 в землището на с. Кърналово, ЕКАТТЕ
40912, община Петрич, при граници и съседи на
имота: имот № 109014, използваема ливада, на
наследниците на Андон Николов Корчев, имот
№ 109313, използваема ливада, на Кирил, Спиро,
Стефан и Борис Корчеви, кад. № 000433, път III
клас, на държавата, имот № 109015, използваема
ливада, на Иван и Аспарух Щереви Димитрови;
3. поземлен имот № 109013 с площ 0,902 дка, с
начин на трайно ползване – използваема ливада,
категория на земята при неполивни условияпета, намиращ се в местността Чаирето по
картата на землището на с. Кърналово, община
Петрич, при граници и съседи на имота: имот
№ 000433 – полски път – общинска собственост,
имот № 109016 – използваема ливада на Кирил
Стоилов Димитров-Василев, имот № 109014 – използваема ливада, на наследниците на Андон
Николов Корчев, имот № 109012 – използваема
ливада, на наследниците на Атанас Илиев Неделков, и имот № 109011 – използваема ливада, на
наследниците на Стефан Димитров Танев. Този
имот съгласно Решение № КЗЗ-23 от 4.12.2013 г.
на МЗХ, КЗЗ, е с променено предназначение
от земеделска земя за неземеделски нужди, за
изграждане на обект „Складова база за плодове
и зеленчуци“, за който със Заповед № I-C-241 от
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30.07.2013 г. на кмета на община Петрич е одобрен
ПУП – ПРЗ за имот № 109021, местност Чаирето,
землище с. Кърналово, община Петрич, и имотът
е урегулиран в УПИ І-109021 с площ 3410 кв. м
за „Складова база за съхранение на плодове и
зеленчуци“, ведно с построените в този урегулиран
поземлен имот, съгласно Разрешение за строеж
№ 42 от 19.03.2014 г. на главния архитект на община Петрич, виза за проектиране и одобрени
архитектурни проекти от 19.03.2014 г.: „Склад за
съхранение на плодове и зеленчуци и офис сграда“
с подобект: площадкови ВиК мрежи и съоръжения, които сгради са въведени в експлоатация
съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 60 от 19.12.2014 г. на главния архитект
на община Петрич. С констативен н.а. № 186,
т. I, рег. № 4865, дело № 101/2018 г. на нотариус
№ 503/акт № 61, т. 5, н.д. № 642/2018 г., вписан
в СВ – Петрич, вх. рег. № 1334 от 27.06.2018 г.,
Борис Кирилов Драгнев е признат за собственик
на имотите на основание покупко-продажба и
реализирано строителство.
Поземлен имот № 007009 по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901,
община Петрич, с площ 4,614 дка, с начин на
трайно ползване – нива, пета категория, намиращ се в местността Ремешница, при граници и
съседи: имот № 007008 – нива, на наследниците
на Симеон Георгиев Ичев, имот № 007007 – нива,
на наследниците на Ангел Харизанов Савов,
имот № 000871 – полски път, на Община Петрич,
имот № 007010 – нива, на наследниците на Иван
Велев Терзиев, имот № 007026 – полски път, на
общината. Придобит с н.а. за покупко-продажба
на недвижим имот № 175, т. III, рег. № 8744, дело
№ 534/2009 г. на нотариус № 510/акт № 58, т. 9,
н.д. № 263/2009 г., вписан в СВ – Петрич, вх. рег.
№ 2378/29.12.2009 г.
Поземлен имот № 008007 по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901,
община Петрич, с площ 1,785 дка, с начин на трайно
ползване – нива, пета категория, намираща се в
местността Ремешница, при граници и съседи:
имот № 008006 – нива, стопанисвана от общината,
имот № 000180 – полски път, на Община Петрич,
имот № 008008 – нива, на Вангел Стоянов Самсаров. Придобит с н.а. за покупко-продажба на
недвижим имот № 175, т. III, рег. № 8744, дело
№ 534/2009 г. на нотариус № 510/акт № 58, т. 9,
н.д. № 263/2009 г., вписан в СВ – Петрич, вх. рег.
№ 2378/29.12.2009 г.
Поземлен имот № 080031 по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901,
община Петрич, с площ 1,462 дка, с начин на
трайно ползване – нива, пета категория, намиращ
се в местността Ремешница, при граници и съседи:
имот № 080181 – пасище, мера, стопанисвана от
общината, имот № 000303 – полски път, на общината, имот № 080032 – нива, на наследниците на
Стойко Иванов Димитров, имот № 08003 – нива,
стопанисвана от общината. Придобит с н.а. за
покупко-продажба на недвижим имот № 175,
т. III, рег. № 8744, дело № 534/2009 г. на нотариус
№ 510/акт № 58, т. 9, н.д. № 263/2009 г., вписан в
СВ – Петрич, вх. рег. № 2378/29.12.2009 г.
Поземлен имот № 015071 с площ 4,500 дка, с
начин на трайно ползване – нива, шеста категория,
намиращ се в местността Черни лаки по плана за
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земеразделяне в землището на с. Долна Крушица,
ЕКАТТЕ 22143, община Петрич, който имот е
образуван от имот № 015008, при граници и съседи: имот № 015072 – нива, на кметство с. Долна
Крушица – стоп. от общ., имот № 015007 – нива,
на наследниците на Иван Георгиев Млечканов,
имот № 000707 – дере, овраг, яма, на кметство
с. Долна Крушица – стоп. от общ., и землищни
граници. Придобит с н.а. за покупко-продажба
на недвижим имот № 021, т. I, рег. № 706, дело
№ 021/2011 г. на нотариус № 510/акт № 61, т. 1,
н.д. № 57/2011 г., вписан в СВ – Петрич, вх. рег.
№ 101/7.02.2011 г.
Поземлен имот № 003001 с площ 3,028 дка, с
начин на трайно ползване – нива, пета категория,
намиращ се в местността Елешница, по плана на
земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ
66901, община Петрич, при граници и съседи:
имот № 003005 – нива, на наследници на Симеон
Георгиев Ичев, имот № 000667 – полски път, общинска собственост, имот № 000024 – полски път,
общинска собственост, имот № 003002 – нива, на
наследници на Костадин Стоянов Трайков, имот
№ 003003 – нива, на наследници на Бано Трайков
Банов, и имот № 003004 – нива, на наследници
на Атанас Стоянов Бутковалиев. Придобит с н.а.
за покупко-продажба на недвижим имот № 089,
т. І, рег. № 2050, дело № 088/2011 г. на нотариус
№ 510/акт № 52, т. 2, н.д. № 235/2011 г., вписан в
СВ – Петрич, вх. рег. № 380/15.04.2011 г.
Поземлен имот № 003005 с площ 6,953 дка,
с начин на трайно ползване – нива, категория
на земята при неполивни условия – пета, намиращ се в местността Елешница, по плана
за земеразделяне на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901,
община Петрич, при съседи по скица: имот
№ 003006 – нива, на Георги Аргиров Костадинов, имот № 003017 – нива, на Георги Аргиров
Костадинов, имот № 000667 – полски път, общинска собственост, имот № 003001 – нива, на
наследниците на Атанас Стоянов Бутковалиев,
и имот № 000024 – полски път, общинска собственост. Придобит с н.а. за покупко-продажба
на недвижим имот № 113, т. II, рег. № 5852, дело
№ 284/2012 г. на нотариус № 510/акт № 193, т. 6,
н.д. № 7081/2012 г., вписан в СВ – Петрич, вх. рег.
№ 1748/17.10.2012 г.
Поземлен имот с кад. № 109011 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Кърналово, ЕКАТТЕ 40912, община Петрич,
намиращ се в местността Чаирето, с площ на имота
0,501 дка, с начин на трайно ползване – използваема ливада, категория на земята при неполивни
условия – пета, при граници и съседи на имота:
поземлен имот с кад. № 000433 – път IV кл.,
общинска собственост, поземлен имот с кад.
№ 109013 – използв. ливада, на Кирил, Спиро,
Стефан и Борис Корчеви, поземлен имот с кад.
№ 109012 – използв. ливада, на наследници на
Атанас Илиев Неделков, поземлен имот с кад.
№ 109009 – използв. ливада, на наследници на
Атанас Георгиев Симонски, и поземлен имот с
кад. № 109010 – използв. ливада, на наследници
на Мице Димитров Корчев. Придобит с н.а. за
покупко-продажба на недвижим имот № 090,
т. II, рег. № 6181, дело № 250/2013 г. на нотариус
№ 510/акт № 177, т. 7, н.д. № 871/2013 г., вписан
в СВ – Петрич, вх. рег. № 2050/18.10.2013 г.
Поземлен имот с кад. № 109010 по картата
на възстановената собственост на землището на
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с. Кърналово, ЕК АТТЕ 40912, община Петрич,
намиращ се в местността Чаирето, с площ на
имота 0,401 дка, с начин на трайно ползване – използваема ливада, категория на земята при неполивни условия – пета, при граници и съседи
на имота: поземлен имот с кад. № 000433 – път
IV кл., общинска собственост, поземлен имот с
кад. № 109011 – използв. ливада, на наследници
на Стефан Димитров Танев, поземлен имот с
кад. № 109009 – използв. ливада, на наследници
на Атанас Георгиев Симонски, поземлен имот с
кад. № 109008 – използв. ливада, на наследници
на Стойко Василев Груев. Придобит с н.а. за
покупко-продажба на недвижим имот № 130,
т. II, рег. № 7152, дело № 288/2013 г. на нотариус
№ 511/акт № 189, т. 8, н. д. № 995/2013 г., вписан
в СВ – Петрич, вх. рег. № 2337/22.11.2013 г.
Поземлен имот № 000277 с площ 0,929 дка, с
начин на трайно ползване – нива, категория на
земята при неполивни условия – пета, намиращ
се в местността Ремешница, по картата на землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901, община Петрич,
при съседи: имот № 000275 – дере, на Община
Петрич. Придобит с н.а. за покупко-продажба на
недвижим имот № 117, т. III, рег. № 9791, дело
№ 487/2017 г. на нотариус № 510/акт № 91, т. 7,
н.д. № 487/2017 г., вписан в СВ – Петрич, вх. рег.
№ 2030/20.10.2017 г.
Су мата в размер 12 167,03 лв., иззета от
Окръжна прокуратура – Благоевград, с протокол за претърсване и изземване от 29.11.2017 г.
по ДП № 314зм-780/2017 г. по описа на РУ на
МВР – Петрич, пр. № 6083/2017 г. по описа на
ОП – Благоевград, от Борис Драгнев, депозирана
на съхранение в банков сейф № 0217, намиращ
се в обществен трезор на банка „Обединена българска банка“ – АД, клон Благоевград, ползвана
от ОД на МВР – Благоевград.
Су мата в размер 15 30 0 лв., представл ява ща ра внос т ой нос т та на 153 д ру жес т вен и
дяла по 100 лв. всеки, от тях от капитала на
„БИ – ММ“ – ООД, ЕИК 203262294, притежавани
от Борис Кирилов Драгнев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Борис Кирилов
Драгнев:
Су мата в размер 2963 лв., представл яваща паричната равностойност на от ч у ж дено
към 31.01.2018 г. имущество от Борис Кирилов
Драгнев – поземлен имот № 051011, намиращ се в
местността Паприте, в землището на с. Михнево,
ЕКАТТЕ 48578, община Петрич, с площ 5,699 дка
и представляващ полска култура.
С у мата в размер 2186 лв., представл яваща паричната равностойност на от ч у ж дено
към 31.01.2018 г. имущество от Борис Кирилов
Драгнев – поземлен имот № 051010, намиращ се в
местността Паприте, в землището на с. Михнево,
ЕКАТТЕ 48578, община Петрич, с площ 4,204 дка
и представляващ полска култура.
Су мата в размер 2428 лв., представл яваща паричната равностойност на от ч у ж дено
към 31.01.2018 г. имущество от Борис Кирилов
Драгнев – поземлен имот № 051012, намиращ се в
местността Паприте, в землището на с. Михнево,
ЕКАТТЕ 48578, община Петрич, с площ 4,670 дка
и представляващ полска култура.
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Су мата в размер 2567 лв., представл яваща паричната равностойност на от ч у ж дено
към 31.01.2018 г. имущество от Борис Кирилов
Драгнев – поземлен имот № 051014, намиращ се
в местността Паприте, в землището на с. Михнево, с ЕКАТТЕ 48578, община Петрич, с площ
4,936 дка и представляващ полска култура.
Сумата в размер 12 320 лв., представляваща паричната равностойност на от ч у ж дено
към 18.01.2018 г. имущество от Борис Кирилов
Дра г нев – позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
56126.61.33, намиращ се в местността Амушеви
лъки, в землището на гр. Петрич, с площ 24,640 дка
и представляващ пасище, мера.
Сумата в размер 79 500 лв., представляваща паричната равностойност на от ч у ж дено
към 31.01.2018 г. имущество от Борис Кирилов
Драгнев – л.а. „Ауди А 6“ с рег. № Е6117МВ.
Сумата в размер 32 650 лв., представляваща
вноска на каса по стандартна спестовна сметка
в левове IBAN № BG03UNCR70004502614110 в
„УниКредит Булбанк“ – АД, от Борис Кирилов
Драгнев.
Сумата в размер 97,79 лв., представляваща
вноска на каса по универсална сметка в евро
IBAN № BG52CECB979044G9525700 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, от Борис Кирилов
Драгнев.
Сумата в размер 93 225 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в левове IBAN № BG87FINV915010UB495648
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, от Борис
Кирилов Драгнев.
Сумата в размер 17 650 лв., представляваща
вноски на каса по сметка old пп бизнес лидер
light в левове IBAN № BG42UNCR96601045738106
в „УниКредит Булбанк“ – АД, от Борис Кирилов
Драгнев.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Илка Христова Иванова:
Сумата в размер 14 700 лв., представляваща
равностойността на 147 дружествени дяла по 100 лв.
всеки от тях от капитала на „БИ – ММ“ – ООД,
ЕИК 203262294, притежавани от Илка Христова
Иванова.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от ,,БИ – ММ“ – ООД, ЕИК 203262294,
представлявано от Борис Кирилов Драгнев и Илка
Христова Иванова:
Лек автомобил „Ауди А 4“ с рег. № Е2784КС,
дата на първа регистрация – 9.02.2009 г., рама
№ WAUZZZ8K49A136322, придобит с договор за
покупко-продажба, рег. № 28060 от 19.12.2014 г.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 4.11.2019 г. от 13 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и третите лица, които претендират самостоятелни права върху посоченото
имущество, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
5730
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
ч л . 1 53 , а л . 2 в ъ в в р ъ з к а с § 5, а л . 2 о т
ПЗР на ЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) обявява,
че е образувано гр. д. № 247/2019 г. по искова
молба на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу: Назмия Ниази Хасан
с постоянен и настоящ адрес: гр. Нови пазар,
област Шумен, ул. Петър Берон № 65, и Метин
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Ахмед Хасан с постоянен и настоящ адрес: гр.
Нови пазар, област Шумен, ул. Петър Берон № 65,
с което на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
и Решение № 991 от 12.06.2019 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 215 525,03 лв.:
От Назмия Ниази Хасан на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 25 562,90 лв., представляваща непреобразуваната част от получените парични
преводи от чужбина чрез агенти на международните системи за парични преводи „Уестърн
Юнион“ и „Мъни Грам Пеймънт Системс“;
– сумата в размер 372,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
21.12.2009 г. по разплащателна сметка в левове
№ 7404729, открита на 17.04.2003 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмия Ниази Хасан;
– сумата в размер 74 917,84 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
за периода 2.10.2009 г. – 23.08.2013 г. по спестовен влог в левове № 13482864, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмия Ниази Хасан;
– сумата в размер 1509,09 лв., представляваща
непреобразуван входящ вътрешнобанков превод
на 7.08.2013 г. от срочен депозит на Назмия Ниази
Хасан по спестовен влог в левове № 13482864,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмия
Ниази Хасан;
– сумата в размер 70,48 лв., представляваща
начислени лихви за периода 2009 – 2015 г. върху
средства с неустановен законен източник по
спестовен влог в левове № 13482864, в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмия Ниази Хасан;
– сумата в размер 7000 лв., представляваща
непреобразуваната част от получен вътрешнобанков превод на 21.12.2009 г. от разплащателна
сметка на Назмия Ниази Хасан по срочен депозит
в левове № 17975762, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Назмия Ниази Хасан;
– сумата в размер 24 235,78 лв., представляваща непреобразуваните в друго имущество вноски
на каса по спестовен влог в евро № 19542791,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмия
Ниази Хасан;
– сумата в размер 18,51 лв., представляваща
начислени лихви върху средства с неустановен
законен източник по спестовен влог в евро
№ 19542791, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Назмия Ниази Хасан;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
непреобразуваната част от вноска на каса по срочен депозит в левове № 21164402, открит в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Назмия Ниази Хасан;
– сумата в размер 977,92 лв., представляваща
вноска на каса от проверяваното лице Назмия
Ниази Хасан по срочен депозит в евро № 19788880,
открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Фюлея
Метин Ахмед;
– сумата в размер 36,18 лв., представляваща
начислени лихви върху внесени средства с неустановен законен източник от проверяваното
лице Назмия Ниази Хасан по срочен депозит в
евро № 19788880, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Фюлея Метин Ахмед.
От Метин Ахмед Хасан на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 2444,79 лв., представляваща
непреобразуваната част от получените парични
преводи от чужбина чрез агенти на междуна-
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родните системи за парични преводи „Уестърн
Юнион“;
– сумата в размер 4514,36 лв., представляваща непреобразуваната част от вноска на каса на
9.12.2014 г. по разплащателна сметка в левове
№ 14462954, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Метин Ахмед Хасан;
– сумата в размер 60 лв., представляваща непреобразуваната част от получен паричен превод
на 2.07.2009 г. от трето лице по разплащателна
сметка в левове № 14462954, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Метин Ахмед Хасан;
– сумата в размер 334,68 лв., представляваща
непреобразуваната част от вноски на каса по
разплащателна сметка в щатски долари BG24
BPBI 7946 1161 7218 01, открита в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Метин Ахмед Хасан.
От Назмия Ниази Хасан и Метин Ахмед Хасан
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2
и с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 11.04.2013 г., на недвижим имот, намиращ
се в гр. Нови пазар, община Нови пазар, област
Шумен, ул. Пролет № 7;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 7.02.2014 г., на недвижим имот, намиращ
се в гр. Нови пазар, община Нови пазар, област
Шумен, ул. Петър Берон № 63, ет. 1, ап. 1;
– сумата в размер 270 лв., представляваща
непреобразуваната част от паричните средства,
получени от продажбата на лек автомобил „Сеат
Алхамбра“ с рег. № Н5884АХ;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
действителната стойност, за която е продаден
лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. № Н0594ВА;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.
№ Н9910АХ;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо“ с рег.
№ Н5684ВА;
– сумата в размер 8500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес Спринтер 212Д“ с
рег. № Н0774ВВ;
– сумата в размер 6700 лв., представляваща
непреобразуваната част от паричните средства,
получени от продажбата на лек автомобил „БМВ
Х5“ с рег. № Н1298ВВ;
– сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“ с рег.
№ Н1946ВВ;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № Н6307ВВ;
– сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ауди А 6“ с рег. № Н9107ВВ;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Форд Фокус Амбиенте“ с рег.
№ Н0719ВН.
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Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 30.10.2019 г. от 9 ч.
5807
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) обявява, че е образувано
гр. д. № 228/2019 г. по искова молба на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу:
Ерджан Исмаилов Балов с постоянен адрес: гр.
Велики Преслав, област Шумен, ул. Борис Спиров
№ 37, ет. 4, ап. 11, и настоящ адрес: с. Топола,
община Каварна, област Добрич, ул. Девата № 9,
и Ширин Илханова Балова с постоянен и настоящ адрес: с. Топола, община Каварна, област
Добрич, ул. Девата № 9, с което на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 895 от
5.06.2019 г. на КПКОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на стойност
148 575,25 лв.:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ерджан Исмаилов Балов:
– сумата в размер 6100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“,
рег. № Н8976АХ, рама № WBAAL710X0KE15625,
двигател № 204D182939181, цвят: светлосив металик, първоначална регистрация 27.07.1998 г.;
– сумата в размер 10 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по спестовен
влог в евро с IBAN: BG32 PIRB 7345 4605 1718
07, открит на 16.12.2014 г., закрит на 8.06.2016 г.
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Ерджан Исмаилов Балов;
– сумата в размер 15 153 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG41 BPBI 7938
1059 6839 01, открита на 17.03.2011 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ерджан
Исмаилов Балов;
– сумата в размер 647,13 лв., представляваща
непреобразувани получени средства от трети
лица без законно основание по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG41 BPBI 7938
1059 6839 01, открита на 17.03.2011 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ерджан
Исмаилов Балов;
– сумата в размер 13 738 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG03 BPBI 7938
4059 6839 01, открита на 30.01.2015 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ерджан
Исмаилов Балов;
– сумата в размер 172,99 лв., представляваща непреобразувани получени средства от
трети лица по разплащателна сметка в левове
с № 24705065, открита на 14.09.2017 г., активна в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ерджан Исмаилов Балов;
– сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 290
ТД“, рег. № Н0754ВН, рама № WDB2100171A208247,
двигател № 60298202001952, цвят: светлосив металик, първоначална регистрация 26.07.1996 г.;
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– сумата в размер 500 лв., представляваща
действителната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320
Д“, рег. № Н1348ВС, рама № WBAAX71010PE66423,
двигател № 85509831204D1, цвят: светлосив металик, първоначална регистрация 2.08.2001 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ерджан Исмаилов
Балов и Ширин Илханова Балова:
– сумата в размер 500 лв., представляваща
действителната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730 Д“,
рег. № ТХ6564ХМ, рама № WBAHM21030DS67026,
двигател № без номер, цвят: черен металик, първоначална регистрация 28.10.2005 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ширин Илханова Балова:
– сумата в размер 7016,56 лв., представляваща
вноски на каса и трансфери от други банкови
сметки на Ширин Балова по разплащателна сметка
в левове с IBAN: BG93 BPBI 7938 1057 4443 02,
открита на 12.10.2006 г., активна в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин Илханова Балова;
– сумата в размер 2897,61 лв., представляваща
получени средства от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG93 BPBI 7938
1057 4443 02, открита на 12.10.2006 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин
Илханова Балова;
– сумата в размер 369,39 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG93 BPBI 7938
1057 4443 02, открита на 12.10.2006 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин
Илханова Балова;
– сумата в размер 4491 лв., представляваща
вноски на каса и начислена лихва по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG82 BPBI 7938
4057 4443 01, открита на 14.02.2008 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин
Илханова Балова;
– сумата в размер 11 085,46 лв., представляваща вноски на каса и трансферирани средства
от други банкови сметки на Ширин Балова по
разплащателна сметка в евро с IBAN: BG05 BPBI
7938 1457 4443 01, открита на 20.11.2009 г., активна
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин
Илханова Балова;
– сумата в размер 984,89 лв., представляваща
получени средства от трети лица без основание
от други банкови сметки на Ширин Балова по
разплащателна сметка в евро с IBAN: BG05 BPBI
7938 1457 4443 01, открита на 20.11.2009 г., активна
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин
Илханова Балова;
– сумата в размер 67 659,59 лв., представляваща вноски на каса и начислени лихви по разплащателна сметка в евро с IBAN: BG64 BPBI 7938
4457 4443 01, открита на 20.03.2008 г., активна в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Ширин
Илханова Балова;
– сумата в размер 14 449,63 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно
основание по разплащателна сметка в евро с
IBAN: BG64 BPBI 7938 4457 4443 01, открита на
20.03.2008 г., активна в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Ширин Илханова Балова.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 29.10.2019 г. от 14 ч.
5857

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 2 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 3636/2018 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Веселин Йорданов
Сандов с постоянен адрес: София, ж.к. Люлин,
бл. 404, вх. Г, ет. 3, ап. 72, за отнемане на имущество на обща стойност 157 313,06 лв., описано,
както следва:
1. Ремарке за лек автомобил „Тритон ЛТВЦ
1“ с ДК № С 4543 ЕК, дата на първа регистрация 21.01.2008 г., рама № 4TCSM11138HL28734,
придобит с договор за покупко-продажба с peг.
№ 15 963 от 9.10.2013 г.
2. Товарен автомобил „Фолксваген Кади“ с
ДК № СА 9778 PC, дата на първа регистрация
2.08.2006 г., рама № WV1ZZZ2KZ6X056369.
3. Сумата в размер 1750 лв., представляващи
равностойност та на наличните дру жествени
дялове в „Юнайтед Интернешънъл“ – ЕООД,
ЕИК 200674346.
4. Сумата в размер 10 648,08 лв., представляващи вноска на каса по банкова сметка с IBAN
№ BG03CECB97901171744900 в „ЦКБ“ – АД.
5. Сумата в размер 463,34 лв., представляващи начислени лихви по банкова сметка с IBAN
№ BG03CECB97901171744900 в „ЦКБ“ – АД.
6. Сумата в размер 10 000 лв., представляващи вноска на каса по банкова сметка с IBAN
№ BG18CECB97904071744900 в „ЦКБ“ – АД.
7. Сумата в размер 262,93 лв., представляващи начислени лихви по банкова сметка с IBAN
№ BG18CECB97904071744900 в „ЦКБ“ – АД.
8. Сумата в размер 45 536,41 лв., представляващи вноска на каса по банкова сметка с IBAN
№ BG62CECB97904171744900 в „ЦКБ“ – АД.
9. Сумата в размер 5,29 лв., представляващи
начислени лихви по банкова сметка с IBAN
№ BG62CECB97904171744900 в „ЦКБ“ – АД.
10. Сумата в размер 147,01 лв., представляващи вноска на каса по банкова сметка с IBAN
№ BG16KORP92201047404101 в „КТБ“ – АД.
11. Сумата в размер 40 000 лв., представляващи
върнат паричен заем по банкова сметка с IBAN
№ BG16KORP92201047404101 в „КТБ“ – АД.
12. Сумата в размер 24 500 лв., представляващи
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „С 6 5.2“, с ДК
№ СА 2932 ТТ, продаден с договор от 8.01.2015 г.
13. Сумата в размер 2700 лв., представляващи
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Берлинго“, с ДК № СА 1279 HP, продаден с договор
от 10.11.2011 г.
14. Сумата в размер 18 000 лв., представляващи
невърнат паричен заем, предоставен от Веселин
Сандов през 2013 г.
Съгласно Определение от 17.05.2019 г. по
гр. дело № 3636/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 2
състав, съдът уведомява всички заинтересовани
лица, че до 13.09.2019 г. могат да предявят претенциите си срещу имуществото, чието отнемане
в полза на държавата се иска. Това те могат да
направят чрез писмена молба, която да подадат
в СГС по номера на настоящото дело. В молбата
те следва накратко да изложат обстоятелствата,
на които се основават претенциите им, както и
исканията им към съда, като представят писмените доказателства, с които целят да докажат

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

твърдените обстоятелства, и посочат способите
за събиране на други доказателства, ако такива
са необходими.
Гражданско дело № 3636/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 2 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 8.11.2019 г. в 16 ч.
5657

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на „Фрий райдърс
юнайтед“ – Смолян, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 20.09.2019 г. в 17 ч. на адрес: ул. Адалберт
Антонов – Малчика № 54, Смолян, при следния
дневен ред: 1. отчетна дейност на ФРЮ за 2018 г.;
2. съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 от устава на ФРЮ
избиране на нов управителен съвет за следващ
мандат на управление; 3. обсъждане на предложения за промени в устава на ФРЮ; 4. други.
Съобщението за свикване на събранието ще бъде
поставено и на таблото за анонси и информация
на „Фрий райдърс юнайтед“ на адрес: ул. Адалберт
Антонов – Малчика № 54, Смолян.
5684
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2. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Дъбрава“ – с. Осеновец, област Шумен, на основание на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 1 от устава на сдружението и протоколно решение № 1 от 15.07.2019 г. свиква редовно общо
събрание на 4.09.2019 г. в 17 ч. в залата на читалище „Светлина 2007“ – с. Осеновец, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. избор на управителен и контролен съвет; 3.
обсъждане на текущи спортно-технически, финансови и административни въпроси; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
5716
Антоанета Антонова Филипова-Караколева – лик видатор на сдру жение „Обществена
коалиция за здраве – Русе“ (в ликвидация), по
ф.д. № 57/2008 г. на Русенския окръжен съд, ЕИК
175599981, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
5685

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
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