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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб
рание за възлагане на Сметната палата да
извърши одит за съответствието на предоста
вената от Министерството на отбраната към
НАТО информация, свързана с разходите за
отбрана на България, съгласно класифика
цията и изискванията на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Изменя Решение на Народното събрание
за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към
НАТО информация, свързана с разходите за
отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО (ДВ, бр. 86
от 2019 г.), като:
1. в т. 2 думите „30 ноември 2019 г.“ се
заменят с „10 февруари 2020 г.“;
2. в т. 3 думите „20 декември 2019 г.“ се
заменят с „28 февруари 2020 г.“.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8958

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Илиев Богданов като член на Комисията по културата и
медиите.
2. Избира Мария Йорданова Цветкова за
член и заместник-председател на Комисията
по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9006

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Мария Йорданова Цветкова и Илиян Ангелов Тимчев за членове на Комисията
по вероизповеданията и правата на човека.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9007

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Красимир Илиев Богданов за
член и заместник-председател на Комисията
по околната среда и водите.
2. Избира Младен Николов Шишков за
замест ник-п редседат ел на Ком иси я та по
околната среда и водите.
3. Избира Данка Евстатиева ЗидароваЛюртова за член на Комисията по околната
среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9008

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Комисията по взаимодействието с непра
вителствените организации и жалбите на
гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Александър Маиров Сиди
като член и заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
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2. Освобождава Надя Спасова КлисурскаЖекова като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации
и жалбите на гражданите.
3. Избира Стоян Радков Божинов за член
и заместник-председател на Комисията по
взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
4. Избира Цветан Борисов Топчиев за
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9009

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по вътрешна сигурност и общест
вен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Александър Маиров Сиди за
член и заместник-председател на Комисията
по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Смиляна Николова НитоваКръстева и Добрин Ненов Данев за членове
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгения Даниелова Ангелова за
член на Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9012

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транс
порт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стоян Радков Божинов и Мартин
Стефанов Обрешков за членове на Комисията
по транспорт, информационни технологии и
съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9013

9010

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по зе
меделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Добрин Ненов Данев за член на
Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9011

за попълване състава на Комисията по здра
веопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Емил Серафимов Тончев и Десислав
Петров Тасков за членове на Комисията по
здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9014
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външ
на политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Евгения Даниелова Ангелова и Иво Ангелов Христов като членове на
Комисията по външна политика.
2. Избира Руслан Здравков Тошев и Полина Александрова Шишкова за членове на
Комисията по външна политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9015

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по прав
ни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Десислава Йорданова КостадиноваГушева и Надя Спасова Клисурска-Жекова
за членове на Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9016

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Комисията по образованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Емил Серафимов Тончев
като член на Комисията по образованието и
науката.
2. Избира Ирена Тодорова Анастасова за
заместник-председател на Комисията по образованието и науката.
3. Избира Данка Евстатиева Зидарова-Люртова и Евдокия Славчова Асенова за членове
на Комисията по образованието и науката.
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Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9017

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по по
литиките за българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Десислава Йорданова Костадинова-Гушева като член на Комисията по
политиките за българите в чужбина.
2. Избира Руслан Здравков Тошев за член
на Комисията по политиките за българите в
чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9018

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по ико
номическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Иво Ангелов Христов за член на
Комиси ята по икономическа политика и
туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9019

РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската държава
и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване
на лица за особени заслуги към българската
държава и нацията
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ВЕСТНИК

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

РЕШИ:
1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската
държава и нацията:
а) в размер 700 лв. месечно на:
Анатоли Добрев Кръстев
Анжел Раймонд Вагенщайн
Георги Димитров Дюлгеров
Иван Петков Стайков
Иван Цанев Иванов
Лили Иванова Петрова
Христо Костадинов Ганев,
за изключителните им постижения и за
цялостния им принос в областта на културата;
б) в размер 500 лв. месечно на Андрей
Петков Дреников за изключителните му постижения и за цялостния му принос в областта
на културата.
2. Възлага изпълнението на решението на
министъра на културата.

УКАЗ № 256
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Абдулуахаб Насър Ал
Наджар – извънреден и пълномощен посланик
на Обединените арабски емирства, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за развитието на двустранните ни отношения.
Издаден в София на 11 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева

Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
8921

9020

УКАЗ № 260
РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Вре
менната комисия за проучване на фактите
и обстоятелствата, свързани с прекъсване
на излъчването на програма „Хоризонт“ на
Българското национално радио, както и на
твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското
национално радио
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското
национално радио, както и на твърденията
за политически натиск върху ръководството
и журналисти от Българското национално
радио до 3 февруари 2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9021

На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените
сили на Република България и Националната
служба за охрана, изискващи висши офицерски
звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; доп., бр. 17
от 2013 г.; изм., бр. 37 от 2013 г., бр. 40 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2014 г., бр. 26 и
53 от 2016 г.; изм., бр. 7 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2017 г.; доп., бр. 36 и 101 от 2018 г.;
изм., бр. 29 от 2019 г.) в приложението към т. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.4а „Бригада „Специални сили“:
а) наименованието се изменя така: „Съвместно командване на специалните операции“;
б) ред 13а се изменя така:
„
Командир на Съвместното коГенерал13а. мандване на специалните опемайор
рации

“
2. В т. 4. „Военни академии и военни
училища“ се създава нов ред 30в, считано от
1.01.2020 г.:
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„
Началник на Висше военноБригаден
30в. възд у шно у чилище „Георги
генерал
Бенковски“

“
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 18 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
8922

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8
от 15 ноември 2019 г.

по конституционно дело № 4 от 2019 г.
Конституционният съд в състав: председател – Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа
в закрито заседание на 15 ноември 2019 г.
конституционно дело № 4/2019 г., докладвано
от съдия Мариана Карагьозова-Финкова.
Производството е с основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 и 4 във връзка с чл. 150, ал. 1 от
Конституцията на Република България (Конституцията).
На заседание, проведено на 18 юни 2019 г.,
Конституционният съд с определение по допустимост е приел да разгледа по същество
искането на петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание по т. 1 – за
установяване на противоконституционност на
разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД) (създаден
с § 26 от Закона за изменение и допълнение
на ЗЗЛД – ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.),
както и по т. 2.1 и 2.2 – за произнасяне относно
съответствието на същата законова разпоредба
с общопризнати норми на международното
право и с международните договори, по които
Република България е страна.
Искането на народните представители така,
както е допуснато от Конституционния съд,
е за установяване на противоконституционност на нормата в чл. 25з, ал. 2 от Закона
за защита на личните данни (създаден с
§ 26 от Закона за изменение и допълнение
на ЗЗЛД – ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.,
влязла в сила към момента на сезирането на
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Конституционния съд) като противоречаща на
чл. 4, ал. 1, чл. 39 – 41, чл. 11, ал. 1 и чл. 54,
ал. 2 от Конституцията и за произнасяне за
съответствие на същата норма с чл. 10 от
Конвенцията за защита правата на човека и
основните свободи (КЗПЧОС, Конвенцията),
с чл. 19 от Всеобщата декларация на ООН
за правата на човека (ВДПЧ) и с чл. 19 от
Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП).
Мотивите в искането са обособени в две
части. В първата част централно място в
аргументацията на твърдяната противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД имат
съображенията, свързани с нарушаване на
принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1
от Основния закон). Последователно са приведени доводи, с позоваване на практиката
на Конституционния съд, за несъответствие
на оспорената норма с основните изисквания
на правовата държава във формален смисъл.
Според вносителя обтекаемите и неясни формулировки на посочените „критерии“ в чл. 25з,
ал. 2 откриват възможност за субективизъм в
осъществяването от Комисията за защита на
личните данни на контрола за законосъобразност на дейността за журналистически цели.
В искането се поддържа и противоречие с
изискванията за пропорционалност, съразмерност, забрана за прекомерност като елементи
от съдържанието на принципа на правовата
държава. Направен е извод, че оспорената
разпоредба превръща свободата на изразяване на мнение и информация в изключение, а
правото на защитата на личните данни бива
издигнато в ранг на принцип без конституционно основание. Приведени са доводи за
противоречие с разпоредбите в чл. 39 – 41 от
Конституцията. Като се изтъква особената
значимост на печата и средствата за масова
информация за съществуването на демокрацията и наличието на категорична забрана
за цензура в Основния закон, в искането се
поддържа, че въвеждането на обтекаеми, неясни „критерии“ и ограничения за ползването
на лични данни за журналистически цели
по същество е равнозначно на налагането
на цензура. Обосновава се и противоречие
на чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД с чл. 11, ал. 1
(принцип на политическия плурализъм) и с
чл. 54, ал. 2 от Конституцията. Във втората
част на искането се привеждат аргументи
за несъответствие на чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД
с чл. 10 от КЗПЧОС, с чл. 19 от ВДПЧ и с
чл. 19 от МПГПП в контекста на цитирана
практика на Европейския съд по правата на
човека (ЕСПЧ).
От поканените инстит у ции становища
са представени от президента на Република
България, от Министерския съвет (МС), от
Върховния административен съд (ВАС) и
от Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД).
Според президента на Република България
искането е основателно. Обосновано е виждането, че с въведените критерии в чл. 25з, ал. 2
от ЗЗЛД оспорената разпоредба не допринася
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за постигане на равновесие между правата, а
се явява прекомерна, небалансирана мярка,
която дава превес на правото на защита на
личните данни пред свободата на изразяване
и информация, поради което същата противоречи на принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Основния закон) и е в „отклонение и от конституционното задължение
да се осигури свободно от държавна намеса
пространство за разгръщане на личността в
гражданското общество (чл. 4, ал. 2, пр. 2)“.
В становището се посочва, че и Регламент
(ЕС) 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно
защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от 27
април 2016 г., ОВ от 4.5.2016, L 119/1, по-надолу „Регламент 2016/679“ или „Регламент“), и
предхождащата го Директива 95/46/ЕО (отменена) не съдържат такъв списък с критерии и
че самият баланс между двете основни права
е винаги конкретна величина, която изисква
гъвкава индивидуална преценка, отчитаща
особеностите на конкретния случай. Като се
позовава на практиката на Конституционния
съд и европейските съдилища, президентът
поддържа несъобразяване с установеното от
ЕСПЧ разбиране за необходимост от еднакво
зачитане на правата по чл. 8 и 10 от КЗПЧОС
и приема, че разпоредбата в чл. 25з, ал. 2
ЗЗЛД е в несъответствие с чл. 19 от ВДПЧ
и чл. 10, пар. 1 и 2 от КЗПЧОС.
Министерският съвет намира искането за
неоснователно и необосновано. Излагат се
аргументи, че принципът на правовата държава не е нарушен, тъй като с критериите,
въведени в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД, се създават
условия за правна сигурност и предвидимост
при извършването на преценка за баланс
между конкуриращи се права, гарантира се не
само защитата на лични данни, но и възможността за тяхното правомерно използване. В
становището се отбелязва, че критериите са
ясно формулирани и осигуряват необходимия
ред в съответствие с принципа на правовата
държава, изискват се от Регламент 2016/679,
гарантират предсказуемост на действията на
КЗЛД. Като посочва, че правата на личността
конституционно са поставени като ограничител на чл. 39 – 41 от Конституцията, в становището се прави извод, че чрез оспорените
критерии се преценява законосъобразността
на обработването на личните данни и се гарантира балансът между неприкосновеността
на личния живот и свободата на изразяване и
информация. Министерският съвет поддържа,
че липсата на критерии би довела до незаконно
вмешателство в личния живот при осъществяване на журналистическа дейност, научно
или художествено творчество, поради което
не е налице противоречие с чл. 54, ал. 2 от
Конституцията. С позоваване на практика на
ЕСПЧ в становището се приема, че оспорени-
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те критерии са извлечени от тази практика и
не са в несъответствие с чл. 10 от КЗПЧОС,
чл. 19 от ВДПЧ и с чл. 19 от МПГПП.
Върховният административен съд (ВАС)
намира искането за неоснователно. В становището се поддържа, че посочените критерии
в оспорената разпоредба са в изпълнение на
задължение по чл. 85 от Регламент 2016/679,
не са неясни и следва да се преценяват с оглед
тяхната цел, а тълкуването е способ за преодоляване „неизбежните несъвършенства на
нормативните актове“. Изразява се виждането,
че ограничаването на правата по чл. 39 – 41
от Конституцията е допустимо, защото то
цели да „осуети накърняването на правата
и законните интереси (сред тях и правото
на защита на личните данни) на другиго“.
Приема се, че критериите в чл. 25з, ал. 2
ЗЗЛД предвид практиката на ЕСПЧ не са в
несъответствие с чл. 10 от КЗПЧОС, както и
с чл. 19 от ВДПЧ и чл. 19 от МПГПП.
Комисията за защита на личните данни
намира искането за неоснователно и необосновано в неговата цялост. Поддържа се, че
разпоредбата в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД отговаря
на произтичащо от Регламент 2016/679 задължение за съгласуване със закон на правото на
защита на личните данни с правото на свобода
на изразяване и информация. В становището се
твърди, че критериите са изведени от практика
на СЕС, ЕСПЧ и Конституционния съд и са
въведени с цел да се избегне колизия и да се
осигури баланс между двете основни права,
които не са абсолютни. Поддържа се, че неизчерпателното изброяване и алтернативното
прилагане на оспорените критерии гарантират
прозрачност, единно тълкуване и прилагане,
устойчивост и правна сигурност, които са
основната гаранция срещу субективизъм при
извършването на преценката за баланса.
В писмо до Конституционния съд сдружение Съюз на българските журналисти (СБЖ)
подчертава, че искането за обявяване на
противоконституционен чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД
напълно отговаря на принципите, изразявани
и защитавани многократно от съюза, и са в
подкрепа на искането. Отхвърляне на искането
в неговата цялост се застъпва от Националния
съвет за журналистическа етика (НСЖЕ),
Асоциацията за защита на личните данни
(АЗЛД) и фондация „Български адвокати за
правата на човека“ (БАПЧ). В подкрепа на
направеното искане освен това на СБЖ е и
становището на фондация „Програма Достъп
до информация“ (ПДИ).
Националният съвет за журналистическа
етика поддържа, че оспорената в искането
разпоредба не е противоконституционна и
съответства на международните договори, по
които Република България е страна, като се
аргументира на основата на изясняване съдържанието на посочените в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД
критерии в контекста на посочени решения на
ЕСПЧ и на Конституционния съд. Поддържа
се, че това законодателно решение цели да
подпомогне администраторите на лични дан-
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ни и държавните органи при намирането на
правилен баланс между свободата на словото
и правото на защита на личните данни.
Асоциацията за защита на личните данни
акцентира върху това, че с предвиждането
именно в закон на критериите относно преценката на баланса между правото на защита
на личните данни и правото на свобода на
изразяване и информация се цели постигане
на определено ниво на правна сигурност и
предвидимост и създаване на яснота за адресатите на разпоредбата в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД.
Приема се, че този законодателен подход кореспондира с изискванията и принципите на
едно демократично общество за помиряване
на двете конкуриращи се права.
Фондация „БАПЧ“ ограничава аргументацията си в представеното становище до
поддържане на съответствие на разпоредбата в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД с чл. 10 от ЕКПЧ,
чл. 19 от ВДПЧ и чл. 19 от МПГПП. Приема
в контекста на цитирана практика на ЕСПЧ,
че предвидените в оспорената разпоредба критерии за преценка на баланса не дават превес
на защита на личните данни, а представляват
уредба на позитивните задължения на държавата да защити личния живот на гражданите
от неправомерно посегателство, както и че
поради идентичност на разпоредбите в чл. 10
ЕКПЧ, чл. 19 от ВДПЧ и чл. 19 от МПГПП
националната конституционна уредба относно
свободата на словото разпоредбата на чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД е в съответствие с тези международни норми и актове.
Позовавайки се на практика на Конституционния съд и възприетите в редица решения
на ЕСПЧ критерии за баланс между свободата
на словото и правото да се търси, получава
и разпространява информация и защитата
на личния живот, ПДИ изразява виждането, че е необходимо да се прилага гъвкав
подход при балансирането им. Поддържа, че
комуникационните права на гражданите по
чл. 40 и 41 от Основния закон следва да се
разглеждат като принцип, а тяхното ограничаване е изключение от принципа и подлежи
на стеснително тълкуване. В становището е
направен извод, че не съществува обществена
потребност от създаването на по-детайлна
уредба в обсъжданата материя и с критериите в чл. 25з, ал. 3 ЗЗЛД се създава риск
от преценка от „разрешителен тип“, което е
конституционно недопустимо по отношение
на свободата на словото.
Писмените правни мнения, изразени от
проф. д.п.н. Нели Огнянова и доц. д-р Жана
Попова, са в подкрепа на направеното искане.
Проф. д.п.н. Нели Огнянова твърди и привежда доводи за противоконституционност
на оспорената разпоредба (чл. 4 от Основния
закон) и за несъответствието и с КЗПЧОС.
Като се отчита практиката на ЕСПЧ относно
изискването за достъпност и предвидимост на
закон, чрез който се ограничава свободата на
изразяване, се посочва, че разпоредбата на
чл. 25з, ал. 2 не е формулирана достатъчно
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точно, ясно и прецизно и е в несъответствие
с принципа на правовата държава. Прави се
извод, че тази разпоредба е в несъответствие
с чл. 10 от КЗПЧОС, тъй като по смисъла на
същата разпоредба не може да се разглежда
като акт с качествата на закон.
Според доц. д-р Попова с разпоредбата в
чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД усилията на държавните
институции се насочват към ограничаване на
журналистическата работа. Поддържа се, че
разпоредбата е противоконституционна. Обос
нован е изводът, че с неясно и непрецизно
формулираните критерии в оспорената разпоредба се създава правна несигурност, поради
което тя противоречи на принципа на правовата държава. Посочва се, че с критериите се
ограничава непропорционално свободата на
изразяване и се затруднява правото на достъп
до информация, което е нарушение на чл. 39,
40 и 41 от Конституцията. Аргументира се,
че оспорваната разпоредба противоречи и
на гарантираната от Конституцията в чл. 54,
ал. 2 свобода на художественото, научното и
техническото творчество.
Конституционният съд, като обсъди доводите и съображенията за противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 и за несъответствие
с посочените международни договори, по
които Република България е страна, в искането на народните представители от 44-то
Народно събрание и изразените становища
от поканените институции, неправителствени организации и представените по делото
писмени правни мнения, за да се произнесе,
взе предвид следното:
Оспорената пред Конституционния съд
разпоредба в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД гласи:
„Чл. 25з. (1) Oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни
зa жypнaлиcтичecки цeли, кaктo и зa aкaдeмичнoтo, xyдoжecтвeнoтo или литepaтypнoтo изpaзявaнe e зaкoнocъoбpaзнo, кoгaтo ce извъpшвa
зa ocъщecтвявaнe нa cвoбoдaтa нa изpaзявaнe
и пpaвoтo нa инфopмaция, пpи зaчитaнe нa
нeпpикocнoвeнocттa нa личния живoт.
(2) Пpи paзкpивaнe чpeз пpeдaвaнe, paзпpocтpaнявaнe или пo дpyг нaчин, пo кoйтo
личнитe дaнни, cъбpaни зa цeлитe нa aл. 1,
cтaвaт дocтъпни, бaлaнcът мeждy cвoбoдaтa нa
изpaзявaнe и пpaвoтo нa инфopмaция и пpaвoтo
нa зaщитa нa личнитe дaнни ce пpeдocтaвя
въз ocнoвa нa cлeднитe кpитepии, дoкoлкoтo
ca oтнocими:
1. ecтecтвoтo нa личнитe дaнни;
2. влияниeтo, кoeтo paзкpивaнeтo нa личнитe дaнни или тяxнoтo общecтвeнo oпoвecтявaнe би oкaзaлo въpxy нeпpикocнoвeнocттa нa
личния живoт нa cyбeктa нa дaнни и нeгoвoтo
дoбpo имe;
3. oбcтoятeлcтвaтa, пpи кoитo личнитe дaнни ca cтaнaли извecтни нa aдминиcтpaтopa;
4. xapaктepa и ecтecтвoтo нa изявлeниeтo,
чpeз кoeтo ce yпpaжнявaт пpaвaтa пo aл. 1;
5. знaчeниeтo нa paзкpивaнeтo нa лични
дaнни или oбщecтвeнoтo им oпoвecтявaнe зa
изяcнявaнeтo нa въпpoc oт oбщecтвeн интepec;
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6. oтчитaнe дaли cyбeктът нa дaнни e лицe,
кoeтo зaeмa длъжнocт пo чл. 6 oт Зaкoнa зa
пpoтивoдeйcтвиe нa кopyпциятa и зa oтнeмaнe
нa нeзaкoннo пpидoбитoтo имyщecтвo, или
e лицe, кoeтo пopaди ecтecтвoтo нa cвoятa
дeйнocт или poлятa мy в oбщecтвeния живoт e c пo-зaнижeнa зaщитa нa личнaтa cи
нeпpикocнoвeнocт, или чиитo дeйcтвия имaт
влияниe въpxy oбщecтвoтo;
7. oтчитaнe дaли cyбeктът нa дaнни c дeйcтвиятa cи e дoпpинecъл зa paзкpивaнe нa cвoи
лични дaнни и/или инфopмaция зa личния и
ceмeйния cи живoт;
8. цeлтa, cъдъpжaниeтo, фopмaтa и пocлeдицитe oт изявлeниeтo, чpeз кoeтo ce yпpaжнявaт
пpaвaтa пo aл. 1;
9. cъoтвeтcтвиeтo нa изявлeниeтo, чpeз кoeтo
ce yпpaжнявaт пpaвaтa пo aл. 1, c ocнoвнитe
пpaвa нa гpaждaнитe;
10. дpyги oбcтoятeлcтвa, oтнocими към
кoнкpeтния cлyчaй.“
Тази разпоредба е част от предприетите
промени в ЗЗЛД, за да се гарантира, на първо
място, ефективното изпълнение на Регламент
2016/679, и по-конкретно, с нея се реализира
предвиденият за държавите членки мандат в
чл. 85 от Регламента.
С приемането на Регламент 2016/679 Съюзът
първи е упражнил компетентност в материята
на защита на физическите лица във връзка с
обработването на личните данни. На държавите членки е предоставена свобода на преценка да упражнят своята компетентност по
предмета на и в съответствие с изискванията
на посочения чл. 85 от Регламента.
Във връзка с този правен контекст на приемане на разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД
Конституционният съд намира за необходимо
да направи следното уточнение от значение
за неговите по-нататъшни разсъждения:
Единствено компетентен да тълкува първичното право на ЕС и да се произнася за
валидността и по тълкуването на актовете
на институциите на Съюза е Съдът на Европейския съюз (СЕС). В сътрудничество с
националните съдилища, чрез процедурата
за преюдициално запитване по чл. 267 от
Договора за функциониране на Европейския
съюз (ДФЕС), СЕС практически се произнася
по въпроса за съответствието със съюзното
право на националните законодателни мерки
по неговото прилагане (Решение на СЕС от 26
февруари 2013 г. по дело C-617/10 Åklagaren v.
Hans Åkerberg Fransson, пар. 19 и цитираната
там практика на СЕС).
Регламент 2016/679 е приет като „общ“ в
смисъл на „генерален“ регламент. По този
начин в самото наименование на акта се подчертава, че той включва и разпоредби с общ
характер в сферата на защитата на личните
данни и на държавите членки е предоставена
свобода на преценка да приемат изключения
и дерогации при посочените изисквания,
вк л юч и т ел но и о т носно обрабо т к ата на
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лични данни за журналистически цели или
целите на академичното, литературното и
художественото изразяване (по-нататък и „за
целите на журналистическото изразяване“).
Това придава специфика на разпоредбата на
чл. 85 от „общия“ Регламент – нейното изпълнение става чрез национален законодателен
акт. Аналогичен на актовете, транспониращи
директивите на ЕС, този национален акт е
необходим, за да бъдат изпълнени указанията
в определени разпоредби от самия Регламент
във вътрешното право на държавите членки и
да се осигури неговото ефективно прилагане
и постигане на неговите цели.
Процесната норма е приета при упражняване на дискреционна власт от държава – членка
на ЕС, и подлежи на контрол за конституционност на общо основание. Едновременно
измененията и допълненията в ЗЗЛД (ДВ,
бр. 17 от 26 февруари 2019 г.), част от които е
и оспореният чл. 25з, ал. 2 от изцяло новата
глава четвърта на ЗЗЛД, са създадени в едно
общо пространство на публичната власт за
Съюза и държавите членки – те са предприети,
както се сочи в мотивите на проекта на ЗИД
ЗЗЛД, за да осигурят изпълнение на Регламент
2016/679 и транспониране на Директива (ЕС)
2016/680 (Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г.) в националния правен ред. Оспорената
разпоредба е приета, по-конкретно, в изпълнение на мандата, предвиден за националния
законодател по чл. 85 от този Регламент на ЕС.
Правна основа за неговото приемане е чл. 16
ДФЕС, който има разгънат израз в чл. 7 и 8 от
Хартата на основните права на Европейския
съюз (ОВ С 202/389, 7.6.2016 г., по-нататък
ХОПЕС или Хартата). Съществено значение
за режима на прилагане на основните права,
предвидени в Хартата, и в частност относно
легитимността на ограничаването им, имат
разпоредбите в чл. 51 и 52 от същата. Практиката на СЕС в материята на защитата на
неприкосновеността на личния живот и на
личните данни и правото на свобода на изразяване и информация и по силата на чл. 52
(3) ХОПЕС – практиката на ЕСПЧ, относно
тълкуването и прилагането на тези основни
права по КЗПЧОС, които им кореспондират,
обвързват както институциите на ЕС, така
и държавите членки, когато действат в приложното поле на правото на Европейския
съюз (ПЕС), и на първо място националния
законодател (Решение на СЕС от 26 февруари 2013 г. по дело C-617/10, Åklagaren v. Hans
Åkerberg Fransson, пар. 19 и 20 и цитираната
там практика на СЕС). Също така КЗПЧОС,
страна по която са всички държави – членки
на ЕС, е интегрирана в националния правен
ред, прилага се пряко и с предимство пред
националните законодателни актове, които
є противоречат, и обвързва националните
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съдилища и органите на публичната власт.
Същественото е, че текстовете на Конвенцията не могат да бъдат разчетени и прилагани
извън тяхното тълкуване в юриспруденцията
на ЕСПЧ, което има подчертано еволютивен
характер.
Предвид изложеното Конституционният
съд, за да се произнесе по същество, отчита
и релевантните разпоредби от Учредителните
договори на ЕС, Хартата и Регламент 2016/679,
от КЗПЧОС, както и установените в практиката на СЕС и ЕСПЧ, ключови в материята
на двете основни права – правото на защита
на личните данни и правото на свобода на
изразяване и информация – разбирания и понятия при изясняване смисъла и обхвата на
оспорената в искането норма в чл. 25з, ал. 2
ЗЗЛД (в този смисъл решение по съединени
дела C-411/10 и C-493/10, N. S. v. Secretary of
State for the Home Department и M. E. и др. v.
Refugee Applications Commissioner и Minister for
Justice, Equality and Law Reform, пар. 68 – СЕС
приема, че „...държавата членка, която упражнява …. дискреционно правомощие, предоставено в регламент, прилага правото на
Съюза по смисъла на член 51, параграф 1 от
Хартата“, Решение от 13 юли 1989 г. по дело
Wachauf, 5/88, Recueil, стр. 2609 г. и Решение
от 4 март 2010 г. по дело Chakroun, C 578/08,
Сборник, стр. I 1839). Конституционният съд
се позовава на тези относими източници на
правото на Съюза, на актове и други документи
на Съвета на Европа и на международното
право в рамките на необходимото за произнасянето по настоящото дело.
I. Право на неприкосновеност на личния
живот и право на защита на личните данни:
Европейската правна рамка – Съвет на Европа и Европейски съюз; националният правен
контекст.
– Европейската правна рамка:
Разбирането за защита на личните данни
в ЕС се развива във връзка с традиционното
разбиране за неприкосновеност на личния
живот, схващано като правото на определена
сфера на автономност на индивида, преди
всичко в отношенията с публичната власт. В
Европа основните права наред със защитата от
националните конституции са гарантирани и
от двете основни наднационални системи – на
КЗПЧОС, страна по който меж дународен
договор са всички държави – членки на ЕС,
и последна дума по неговото тълкуване и
прилагане има ЕСПЧ, и тази, основана на
юриспруденцията на СЕС. Тези системи тясно
си взаимодействат в гарантирането на основните права. СЕС тълкува правата в хармония
с националните конституционни традиции
и следва при тълкуването на Хартата това
тълкуване на Конвенцията, което се отнася
до кореспондиращите си права в двата акта
(чл. 52 (3) Хартата; Решение на СЕС по съединени дела Volker und Markus Schecke GbR
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(C-92/09) and Hartmut Eifert (C-93/09) v. Land
Hessen, пар. 51), съдържащо се в юриспруденцията на ЕСПЧ. По-конкретно, чл. 8 от
Конвенцията, подобна на която е разпоредбата
в чл. 7 от Хартата, предвижда, че всеки има
право на зачитане на неговия личен живот,
този на неговото семейство, на неговите дом и
комуникации. Зачитането на основните права
е общ принцип на правото на ЕС (свързани
дела С-402/05 Р и С-415/05Р, Yassin Abdullah
Kadi and Al Barakaat International Foundation v.
Council of the European Union and Commission
of the European Communities, ECR 2008 I-06351)
и СЕС е техен гарант в цялостния процес на
изграждането на конституционната рамка на
ЕС, където има водеща роля. Така правото
на неприкосновеност на личния живот на индивида СЕС защитава още преди на Хартата
да бъде призната еднаква юридическа сила с
тази на Учредителните договори на ЕС (в този
смисъл Решение на СЕС от 26 юни 1980 г. по
делото 136/79 – National Panasonic (UK) Limited
v. Commission of the European Communities, ECR
1980, стр. 02033, пар. 17 и следващи). Също така
чл. 8 от ХОПЕС установява правото на защита
на личните данни, без да има кореспондираща
разпоредба в КЗПЧОС, както и в Конвенция
108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, които да се отнасят
конкретно до това право. С Конвенция 108
Съветът на Европа прави най-ранен опит за
хармонизиране на законодателството по отношение на неприкосновеността на личността и
е първият в Европа задължителен инструмент
на международното право (договор) в тази
материя. Важно е още тук да се отбележи,
че Конвенция 108 съдържа и изключения по
отношение на това право – т.напр. тя предвижда, че държавите – страни по същата,
могат да дерогират определени разпоредби
от нея, когато такава дерогация е предвидена
в националния правен ред и представлява
необходима мярка в демократичното общество в интерес на защитата на държавната
сигурност, обществената безопасност, както
и inter alia – защита на правата и свободите
на другите, или когато личните данни се използват за статистически цели или за целите
на научните изследвания, без да създават
риск от нарушаване на неприкосновеността
(чл. 9). Модернизирането на Конвенция 108
през 2018 г. поставя акцент върху принципа
на пропорционалност и на законност, както и
върху минимизиране на обработваните лични
данни (Конвенция 108, ратифицирана със закон на 29.05.2002 г., ДВ, бр. 56 от 7.06.2002 г.;
ратифициран на 19.09.2019 г. е и Протоколът
за изменение на Конвенцията за защита на
лицата при автоматизираната обработка на
лични данни, който модернизира Конвенция 108). ЕСПЧ не намира за необходимо
и възможно изчерпателното дефиниране на
понятието „личен живот“ и последователно
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поддържа широкото тълкуване на правото на
неприкосновеност (в този смисъл Решение от 29
април 2002 г. по дело Pretty v. United Kingdom,
арр. 2346/02, пар. 63), като подчертава, че се
придържа към прагматичен, а не толкова към
собствено правен или формален подход (в
този смисъл Решение от 24 февруари 1998 г.
по дело Botta v. Italy, apр. 21439/93, пар. 27).
В практиката си ЕСПЧ прилага чл. 8 от КЗПЧОС така, че включва и правото на защита
на личните данни (в този смисъл Решение от
16.02.2000 г. по дело Amann v. Switzerland, аpp.
27798/95; Решение от 27 юни 2017 г. по дело
Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy
v. Finland, аpp. 931/13, пар. 137). Когато ЕСПЧ
признава, че защитата на личните данни е
също така проблем на неприкосновеност,
той предоставя същите гаранции, предвидени от законодателството и по отношение на
защитата на лични данни – право на достъп
на субекта на данни до събраните относно
него данни, правото на изтриване на лични
данни в публични регистри и др. (Gaskin v.
The United Kingdom, аpp. 10454/83, Leander v.
Sweden, аpp. 9248/81).
За разлика от чл. 8 на КЗПЧОС чл. 8 от
Хартата не само разграничава правото на
защита на личните данни от защитата на
неприкосновеността на личния живот, но и
предвижда допълнителни гаранции в пар. 2
и пар. 3 от същата разпоредба, а именно, че
личните данни трябва да се обработват честно,
за конкретни цели и на основата на съгласие
на субекта на данни или друго легитимно основание, посочено в закон, както и че всеки
има право на достъп до данните, които го
засягат, и право на корекция на тези данни,
като контролът за спазването на посочените
правила се осъществява от независим орган
на публичната власт.
Съществу ването на две различни разпоредби, както и тяхното съдържание, потвърждават, че като се признава наличието
на пресечна точка на двете обсъждани права
(систематично те следват едно след друго),
Хартата поне формално ги разграничава.
СЕС се позовава на практиката на ЕСПЧ и
възприема нерестриктивно тълкуване на понятието „личен живот“ – всяка информация
относно идентифицирано или можещо да
бъде идентифицирано физическо лице. СЕС
утвърждава едно отворено тълкуване, което
съответства на духа както на Директива 95/46
(отменена), която е първият правно обвързващ
акт на ЕС, регулиращ правото на защита на
личните данни, така и на действащия сега
Регламент 2016/679 (в този смисъл Решение
на СЕС по дело C-93/09 Hartmut Eifert v. Land
Hessen, присъединени дела C-92/09 и C-93/09,
ECR 2010 I-11063).
Правото на неприкосновеност на личния
живот не е абсолютно и може, но само при
спазване на изискванията на чл. 8 от КЗПЧОС,
да бъде ограничавано със закон, да преследва
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една или повече легитимни цели и което е
съществено – ограничаването да е необходимо в демократичното общество. КЗПЧОС
предвижда в чл. 8 (2) изчерпателен списък
на целите, легитимиращи ограничаването на
това право, като посочва inter alia защитата
на правата и свободите на другите. ХОПЕС
е формулирана сравнително по-отворено и
допуска ограничаване за цели от общ интерес, признати от ЕС, или ако ограниченията
отговарят на необходимостта да се защитят
правата и свободите на други хора, при спазване на принципа на пропорционалност (чл. 52
(1) от ХОПЕС).
След влизането в сила на Конвенция 108
от 1981 г. ПЕС се развива в посока на разгръщане на контрола на индивида върху неговите собствени данни. Усъвършенстването на
съществуващите технологични възможности
и развитието на информационното общество
води до приемането на Директива 95/46 (отменена) за защита на физическите лица във
връзка с обработването на личните данни и за
тяхното свободно движение. Директива 95/46
(отменена) е силно повлияна от националните
закони в тази материя, където често правото на
защита на личните данни се основава на човешкото достойнство и правото на информационно
самоопределяне (например Германия) или се
свързва с правото на персонален интегритет
(например Франция). Първоначално правото
на защита на личните данни е уредено с акт
на вторично законодателство на ЕС и дълго
време в практиката си СЕС извежда напред
значението на Директива 95/46 (отменена)
за постигането на единен дигитален пазар,
макар и да не пренебрегва установената с
нея обвързаност на икономическите цели и
тези за защита на фундаменталните свободи,
и много по-късно – на основните права. За
първи път СЕС посочва изрично правото
на защита на личните данни в решението
по делото Promusicae (Решение от 29 януари
2008 г. по дело C-275/06 Productores de Música
de España (Promusicae) v Telefónica de España
SAU, пар. 63, Reports of Cases 2008 I-00271),
като се позовава на чл. 8 от ХОПЕС. Също
така в решението по делото Bavarian Lager
СЕС подчертава, че в сравнение с правото
на неприкосновеност на личния живот правилата на ПЕС относно защитата на личните
данни създават специфична засилена защита
(Решение от 29 юни 2010 г. по дело C-28/08
P, European Commission v. The Bavarian Lager
Co. Ltd, Reports of Cases 2010 I-06055, пар. 60).
Тази промяна в практиката на СЕС е свързана
с влизането в сила през 2009 г. на Договора
от Лисабон и признаването на Хартата ранг
на първично право на ЕС (чл. 6 (1) ДЕС и
чл. 16 ДФЕС).
Като аспект на развитието на иновативните
форми на обработването на данни значението на защитата на лични данни постоянно
нараства. Тъй като с усъвършенстването на
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информационните технологии използването
на личните данни за икономически цели безпрепятствено се засилва, от юрисдикциите,
признаващи правото на защита на личните
данни, както и ЕС с чл. 8 от Хартата, се очаква
да гарантират реализирането на това право.
За тази цел ЕС приема Регламент 2016/679,
в който в съответствие с Хартата отпадат
много от позоваванията на неприкосновеност
на личния живот и се заместват с правото
на защита на личните данни. Регламентът
като цяло възприема идеите и принципите
на Директива 95/46 (отменена) и се стреми
да постигне неосъществената от нея цел
за хармонизиране на законодателството в
рамките на ЕС в областта на защитата на
личните данни.
В съответствие с тази цел – за предоставяне
на еднакво високо ниво на защита на личните
данни в ЕС (а и извън него), както и предвид
обстоятелството, че много от конституциите
на държавите членки не установяват правото
на защита на личните данни като отделно от
правото на неприкосновеност и това се отнася
и до Конституцията на Република България,
практиката на ЕСПЧ и тази на СЕС (главно
по прилагането на Директива 95/46) с очертания в тях смисъл на ключови в разглежданата
материя понятия и отстояваните принципи
остават актуални и днес.
Макар неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни да са тясно
свързани в юриспруденцията на СЕС и ЕСПЧ,
тяхната специфика се отчита при конкретните
обстоятелства (показателно за разграничаването на двете права е Решението на СЕС от 13
май 2014 г. по дело C-131/12 Google Spain SL и
Google Inc. срещу Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) и Mario Costeja González; СЕС
свързва, но и разграничава двете права и в
Решение по дело C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v.
Satakunnan Markkinapörssi Oy и Satamedia Oy,
пар. 55, както и в Решението от 6 октомври
2015 г. по дело C-362/14 Maximillian Schrems v.
Data Protection Commissioner, пар. 39). Въпреки
частичното им застъпване тези права имат
различия в материалния си обхват. Информацията, която се отнася до частния живот на
индивида, невинаги задължително включва
цялата информация за идентифицирано или
възможно да бъде идентифицирано (пряко
или непряко) физическо лице. Защитата на
личните данни обаче покрива именно тази
информация. Този обхват се основава на дефинирането на лични данни в Конвенция 108 и
в Регламент 2016/679 и е по-широк от правото
на неприкосновеност на личния живот, което
следва да се отчита при тълкуването на чл. 8
от Хартата (чл. 6 (1) ДЕС и чл. 52 (7) от Хартата; Решение на СЕС от 26 февруари 2013 г.
по дело C-617/10, Åklagaren v. Hans Åkerberg
Fransson, пар. 20). Също така за разлика от
чл. 8 от КЗПЧОС (цитиран по-горе) чл. 8 (2),
първото изречение, ХОПЕС има по-скоро
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„разрешителен“ характер – ако посочените
в него стандарти на обработката на лични
данни бъдат следвани (добросъвестно обработване, за точно определена цел, въз основа
на съгласието на субекта на данни или друго
легитимно основание, посочено в закон), се
счита, че навлизането в него е правомерно
(Решение на СЕС по съединени дела Volker
und Markus Schecke GbR (C-92/09) и Hartmut
Eifert (C-93/09) v. Land Hessen, пар. 49). Общата клауза за допускането на ограничения на
правата, предвидени в Хартата, включително
по чл. 7 и чл. 8, е в чл. 52 (1) от същата и
предписва, че те трябва да са предвидени в
закон, да зачитат основното съдържание на
посочените права и свободи и при спазване
на принципа на пропорционалност да са необходими, inter alia, за да се защитят правата
и свободите на другите.
Най-общо правилата за защита на личните
данни се разглеждат от Съвета на Европа и
Европейския съюз като опит да се отчете
заплахата за информационната неприкосновеност на индивида, възникнала от нарастващото
потребление на високотехнологични средства
за обработване на данни в съвременното дигитализиращо се общество.
Както бе посочено, понятията „лични данни“ и „обработка на лични данни“ са дефинирани широко в чл. 4 (1) и (2) от Регламента:
„лични данни“ означава всяка информация,
свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо
лице, което може да бъде идентифицирано,
е лице, което може да бъде идентифицирано,
пряко или непряко; „обработване“ означава
всяка операция или съвкупност от операции,
извършвана с лични данни или набор от лични
данни чрез автоматични или други средства,
като събиране, записване, организиране, и
inter alia, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните
стават достъпни. Като се отчитат наличните
технологии и технологични развития за обработване на данните (съображение 26 от
Регламента), на практика това означава, че
всички данни са потенциално лични и всяка
дейност, свързана с лични данни, е обработване на същите. Разбирането за обработване
на личните данни, както бе посочено, има
широк обхват и по този начин голяма част от
модерните комуникации, попадащи в обхвата
на правото на свободата на изразяване и правото на информация, едновременно се покриват
и от правото на защита на личните данни в
ЕС. Нещо повече, съгласно разпоредбата на
чл. 85 от същия Регламент някои изключения
и дерогации се предоставят на свободата на
преценка на държавите членки, в частност
относно обработването на лични данни за
журналистически цели, за целите на академичното, литературното или художественото
изразяване (по-нататък само „обработване за
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журналистически цели“). Те са предназначени да гарантират равновесието на правото
на защита на личните данни с останалите
основни права, в хипотезата на чл. 85 (журналистически цели) – с правото на свобода на
изразяване и информация, съгласно принципа
на пропорционалност. Прилагането на такива
изключения за правото на защита на личните
данни, определяно като изключение с оглед
на специална цел, изисква осъществяване на
балансиране на двете фундаментални права.
– Националния правен контекст:
Както се вижда от изложеното по-горе, в
европейския правен контекст няма един възприет модел на отношенията между правото на
неприкосновеност на личния живот и правото
на защита на личните данни. В доктрината
се очертават най-общо три основни модела,
според които правото на защита на личните
данни се разглежда като отделно, но допълващо
право, целящо защита на човешкото достойнство, като еволюиращо/израстващо от първото
или че правото на защита на личните данни
е независимо самостоятелно право, което
осъществява редица функции, включително,
но без да се ограничава до защита на неприкосновеността на личния живот. Специално
в правния ред на ЕС това право се развива в
основно право, което предоставя на индивида
повече контрол чрез значителен брой права,
включително и „правото да бъдеш забравен“,
върху по-широк кръг данни, които се отнасят
до него. Може да се приеме, че третият модел
отразява най-коректно реалните действителни
отношения между двете права (с отчитане на
ускореното и често непредвидимо развитие
на информационните и комуникационните
технологии), но нито един модел не предлага
ясно обяснение на характера на отношенията
между правото на защита на личните данни
и правото на неприкосновеност на личния
живот. Тази неяснота затруднява идентифицирането на интересите, които стоят в
основата на правата, както и определянето
на степента на тяхното засягане, което има
значение при преценка на съответствието на
дадена ограничителна мярка с принципа на
пропорционалност.
Конституцията на Република България не
включва в установения от нея каталог на основните права правото на защита на личните
данни като обособено от неприкосновеността
на личния живот и произтичащите права,
закрепени в чл. 32, ал. 1. В допълнение към
изложеното по-горе заслужава внимание, че
Конвенция 108 от 1981 г. (Конвенцията на
Съвета на Европа за защита на лицата при
автоматизираната обработка на лични данни),
както и Директива 95/46 и Регламент 2016/679
поставят акцент в заглавието си върху защита
на физическите лица във връзка с (автоматизираното по Конвенция 108) обработването
на лични данни. В Конвенция 108 понятието
„лични данни“ се използва в контекста на
права и основни свободи, и по-конкретно на
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правото на личен живот (чл. 1 от същата).
Директива 95/46 (акт на вторично законодателство на ЕС, отменена) въвежда за първи
път и преди Хартата правото на защита на
личните данни в съюзния правен ред, а Хартата
на свой ред го прогласява за самостоятелно
основно право, систематически закрепено
веднага след правото на неприкосновеност на
личния живот. Конвенция 108 е ратифицирана от Република България със закон, приет
от ХХХIХ Народно събрание на 29.05.2002 г.
(ДВ, бр. 56 от 2002 г.), и e обнародвана през
2003 г. (ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г.), с който акт
тя става част от вътрешното право на страната. През 2000 г. е приет Законът за достъп
до обществена информация (ДВ, бр. 55 от
7.07.2000 г.), който използва понятието „лична
информация“. Законът за защита на личните
данни (обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила
от 1.01.2002 г.; последно изм. и доп., бр. 17 от
26.02.2019 г.), с който се въвежда в националното право Директива 95/46 (отменена), е приет
на 21.12.2001 г. и съгласно § 5 от преходните
и заключителните разпоредби от същия влиза
в сила от 1.01.2002 г. От посоченото следва,
че ЗЗЛД за първи път употребява понятието
„право на защита на личните данни“ в националното право и също така – в контекста
на правото на неприкосновеност на личния
живот. В мотивите на проекта на закона се
посочва, че защитата на личните данни се
свързва с осигуряването на неприкосновеността на личния живот на гражданите, тяхната чест и доброто им име и правото им на
достъп до събираната за тях информация от
държавни органи и други лица. В практиката
на Конституционния съд се използва както
„неприкосновеността на личния му живот и
личните му данни“, „право на неприкосновеност на личните данни“, „защита на личните
данни“, така и „право на защита на личните
данни“ или само „лични данни“ (Решение № 6
от 2004 г., Решение № 4 от 2012 г., Решение № 6
от 2012 г., Решение № 13 от 2012 г.; Решение
№ 3 от 2002 г.). Употребата на съюз „и“ между „неприкосновеността на личния живот“ и
„личните данни“ по дело № 4/2012 г. говори
за поставяне в един ред и обвързване на двете
права. Обобщено – в тези случаи понятията
„лични данни“ и „право на неприкосновеност
на лични данни“ са употребени било свързано
с неприкосновеността на личния живот, или
в порядък на посочване на елементите на
неприкосновеност на индивида. Веднага следва да се отбележи, че във връзка с даденото
задължително тълкуване на „комуникационните права“ (чл. 39 – 41 от Основния закон)
в Решение № 7 от 1996 г., което предхожда
приемането на ЗЗЛД и цитираната практика на
съда, Конституционният съд очертава обхвата
на конституционно установените ограничения
на тези права свързано със защитата на други
също конституционно установени ценности.
Като подчертава, че неприкосновеността на
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личния живот (чл. 32, ал. 1 от Конституцията и
произтичащите права) е водещо рестриктивно
основание, съдът приема широко разбиране на
„личен живот“ и го отнася в един комплекс
от интереси заедно с тайната на кореспонденцията и неприкосновеността на жилището
(съответно чл. 33, ал. 1 и чл. 34, ал. 1), които
са все конституционно защитени права. Посочва се, че те също не са абсолютни и както
свободата на изразяване и информация подлежат на ограничаване. Съдът разграничава
информация, която се отнася към интимната
сфера на човека (личните данни са носител на
информация) от тази, която се прави публично
достояние в контекста на обществения дебат.
Изложеното позволява да се приеме за настоящия случай, че правото на неприкосновеност
на личния живот е поставено в основата на
правото на защита на личните данни, което
е в съответствие с еволюиралото разбиране в
европейския правен контекст. Посоченото има
значение предвид това, че в ал. 1 на чл. 25з
ЗЗЛД, която въвежда общо правило в чл. 25з
като нормен комплекс, е употребено понятието
„неприкосновеност на личния живот“, което
е възприетото в Основния закон понятие, и
следователно конституционно установената
за това право защита и стандарти на ограничаване (както и по отношение на правото
на свобода на изразяване и информация)
в смисъла, изяснен в цитираното Решение
№ 7/1996 г., са относими и за правото на
защита на личните данни.
II. Правна основа за балансирането на
правото на свобода на изразяване и информация и правото на защита на личните данни
при обработване за журналистически цели в
контекста на КЗПЧОС, практиката на ЕСПЧ
и правото на ЕС.
Конвенцията за защита правата на човека и
основните свободи гарантира правото на свобода на изразяване в чл. 10, чиято разпоредба
е близка до тази в чл. 19 от ВДПЧ и чл. 19 (2)
МПГПП – по смисъла на последната в правото
на свобода на изразяване за всеки индивид са
включени свободата да търси, получава и разпространява информация и идеи от всякакъв
вид, независимо от границите, както устно,
писмено или чрез печат, или като произведение на изкуството, или чрез каквото и да е
друго средство по свой избор. Тази свобода е
общопризната, утвърдена е като основно право
и стандарт за всички свободи и се разглежда
в широк смисъл – отнася се до целия поток
информация и идеи в обществото (Резолюция
59 (1) на Общото събрание на ООН от 14 декември 1946 г.). Освен като право на всеки
индивид свободата на изразяване се свързва
и с други субекти и преди всичко с пресата и
всички средства за масова информация, които
я институционализират и служат в демократичното общество като гарант за неговата
информираност и за ефективен граждански
контрол върху управлението. Регионалните и
националните съдилища възприемат в своята
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практика това широко виждане за свободата
на изразяване и акцентират върху социалната функция на медиите в демократичните
политически системи. ЕСПЧ последователно
поддържа позици ята, изразена по делото
Handyside (Handyside v. United Kingdom, аpp.
5493/72, 1 EHRR 737, от 7 декември 1976 г.,
пар. 49), че свободата на изразяване е основополагаща за демократичното общество и е
една от основните предпоставки за неговия
прогрес и за реализацията на всеки индивид
(в този смисъл Решение от 8 юли 1986 г. по
дело Lingens v. Austria; Решение от 18 юли
2000 г. по дело Şener v. Turkey, Решение от
29 март 2001 г. по дело Thoma v. Luxembourg
29 March 2001 и др.). Като посочва, че свободата на изразяване се отнася до всякакъв вид
информация, включително и предизвикващата
неудобство и дори шокираща, защото такива са
изискванията на плурализма и толерантността, без които няма демократично общество,
ЕСПЧ в решението по делото Satakunnan
& Satamedia Oy подчертава необходимостта от стриктното тълкуване на чл. 10 (2)
КЗПЧОС, където са предвидени условията,
при които е допустимо ограничаването на
това основно право (Satakunnan Markkinapörssi
Oy и Satamedia Oy v. Finland, аpp. 931/13).
Нещо повече, Съдът свързва свободата на
разпространяване на информация с правото
на всеки и на обществото като цяло да бъде
информирано и подчертава дълга на медиите
да предоставят информация по въпроси от
публичен интерес (в Решение по посоченото
по-горе дело Satakunnan Markkinapörssi Oy и
Satamedia Oy, пар. 56 и 60).
Независимо, че ЕС брани силно правото на
защита на личните данни и като цяло неприкосновеността на сферата на автономност на
индивида, Съюзът също така изрично признава
правото на всеки на свобода на изразяване
на мнения и свобода на информация (чл. 11
ХОПЕС). Както ЕСПЧ, така и СЕС споделят разбирането, че правото на свобода на
изразяване е не само самостоятелно основно
право, но то има централна роля в защитата
на други права, гарантирани от Конвенцията
и Хартата. От него произтича правото да се
търси и получава информация, а следователно
и правото на достъп до информация за всеки
и за обществото в цялост. Обществото може
да участва реално и ефективно в демократичния процес само ако има информация за
дейностите и политиките на публичната власт.
Втората алинея на чл. 11 от Хартата изрично
прокламира свободата и плурализма на медиите и така признава и гарантира ефективното
осъществяване на функцията на медиите на
„обществен страж“ в демократичния процес. В
съответствие с чл. 52 (3) ХОПЕС, СЕС следва
практиката на ЕСПЧ и приема, че свободата
на изразяване включва не само изразяване на
мнения, а в съответствие с член 10, параграф 1,
второто изречение от ЕКПЧ и с член 11, па-
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раграф 1, първото изречение от Хартата тя
обхваща – в смисъла на свобода на комуникацията – свободата да се получават и да се
разпространяват информация или идеи, както
и че свободата на комуникацията се отнася
до всякакъв вид информация (Решение по
дело C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan
Markkinapörssi Oy и Satamedia Oy, пар. 39).
Извън признатите от меж д у народното
право за абсолютни права основните права
не са неограничени по обхват. Всяка правна
система предвижда определени ограничения
на свободата на изразяване и информация.
Докато чл. 10 (2) КЗПЧОС посочва изискванията за легитимност на налаганите ограничителни мерки на тази свобода, чл. 11 ХОПЕС
не съдържа подобно предписание, а общата
ограничителна клауза е в чл. 52 (1) от Хартата
за предвидените от нея права.
Както се вижда от изложеното в първия
раздел на мотивите, Регламент 2016/679 следва
линията на засилена защита на физическите
лица във връзка с обработването на личните
данни и едновременно тази на поддържане
на равновесие с другите основни права, в
частност със свободата на изразяване и информация, така както тези права са предвидени
в КЗПЧОС и ХОПЕС – насоки, очертаващи
се и в Конвенция 108 и в Директива 95/46.
Хартата гарантира правото на защита на
личните данни, но тя не прави това за сметка
на свободата на изразяване и не показва, че
претендира да поддържа едното право като
по-значимо пред другото (чл. 8 (1) от Хартата).
Както СЕС (Решение от 9 ноември 2010 г. по
дело C-92/09 Volker und Markus Schecke, пар.
85), така и ЕСПЧ са последователни в своята
позиция, че свободата на изразяване има еднаква тежест с другите основни права и тяхното
еднакво зачитане, както подчертава ЕСПЧ,
е въпрос на принцип (Решение на ЕСПЧ от
7 февруари 2012 г. по дело Von Hannover v.
Germany, para. 100, аpp. 40660/08 и 60641/08).
Според КЗПЧОС свободата на изразяване не
е абсолютна, както не е абсолютно и правото
на неприкосновеност. Държавите – страни
по Конвенцията, могат да се намесват в тази
свобода (независимо от средствата, чрез които
мненията, идеите и информацията се изразяват), но само при условията, предвидени в
чл. 10 (2) от Конвенцията, които се подреждат
в три категории: предназначени да защитят
публичния интерес (националната сигурност,
териториалната цялост, публичната сигурност,
превенция на безредици или престъпления,
защита на здравето и морала); предназначени
да защитят честта и доброто име или правата
на другите и за защита срещу разпространяване
на поверителна информация; необходими за
поддържане авторитета и независимостта на
съдебната власт. За да бъде допустима една
ограничителна мярка, тя трябва да е предвидена в закон и да е необходима в демократичното общество. ЕСПЧ в рамките на неговата
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надзорна компетентност поставя ударение
върху „необходимостта“ на ограничителната
мярка и поддържа, че националната свобода
на преценка е в границите на интересите
на демократичното общество да гарантира
и поддържа свободата на пресата (Worm
judgment of 29 August 1997, Reports 1997-V, para.
47). Случаите на легитимно ограничаване
трябва да са конкретизирани в закон и могат
да бъдат приети само ако са необходими в
демократичното общество.
Разпоредбата в чл. 1 (2), определяща целите
на Регламента („С настоящия регламент се
защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право
на защита на личните данни.“), във връзка
със съображение (4) от същия потвърждава,
че съюзният законодател е отчел, че абсолютното прилагане на правилата за защита
на личните данни крие риск от съществено
навлизане в обхвата на други основни права.
Като подчертава в цитираното съображение,
че правото на защита на личните данни не
е абсолютно и заявява, че Регламентът е съобразен с всички основни права и в него се
спазват свободите и принципите, признати
от Хартата, както са залегнали в Договорите, и по-специално зачитането на личния
и семейния живот, дома и комуникациите,
защитата на личните данни и inter alia свободата на изразяване на мнение и свободата
на информацията, съюзният законодател е
предвидил механизми на балансиране между
двете права. Преди всичко общите правила
относно защитата на личните данни не се
прилагат в случаите, когато обработването
им е предприето в контекста на дейности
на държавите членки, попадащи извън приложното поле на ПЕС или в хода на чисто
лични или домашни занимания на физическо
лице, както и от компетентните органи за
целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване
на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за
обществената сигурност (чл. 23 от Регламент
2016/679). Освен това наред с други хипотези
на освобождаване от общите правила някои
изключения и дерогации се предоставят, както
вече бе отбелязано, на свободата на преценка
на държавите членки съгласно разпоредбата
на чл. 85 от същия регламент, ако са необходими за съгласуване на правото на защита на
личните данни със свободата на изразяване
и информация, защото никое основно право
не може винаги да бъде „господар“ на ситуацията спрямо друг конкуриращ се с него
интерес. Прилагането на такива изключения
спрямо правото на защита на личните данни,
в частност „журналистическо изключение“
(изключение за журналистически цели, за
целите на академичното, литературното или
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художественото изразяване), изисква балансиране на двете основни права – защитата
на личните данни и свободата на изразяване
и информация.
Важно е да се отбележи, че при балансирането на конфликтните интереси, един от
които е правото на свобода на изразяване
и информация, водещо положение е да се
отчита значимостта на този интерес в демократичното общество. Това според СЕС изисква широко тълкуване на свързаните с тази
свобода понятия, включително на понятието
за журналистическа дейност (в този смисъл
Решение на Съда от 14 февруари 2019 г. по
дело C-345/17. Sergejs Buivids, пар. 51, където
СЕС се позовава на Решение от 16 декември
2008 г., Satakunnan Markkinapörssi и Satamedia,
C-73/07, EU:C:2008:727, пар. 56). Специално
внимание и двете юрисдикции отделят на дълга
на медиите да получават от името на обществото и да разпространяват пред широката
публика информация от обществен интерес,
като поставят акцент върху приноса на тази
информация за публичния дебат (в смисъла
на дебат по въпроси относно общите дела) и
изясняват ключови понятия в материята на
балансиране на правото на неприкосновеност
на личния живот и правото на свобода на
изразяване и информация – „цели на журналистическата дейност“ и „информация от
обществен интерес“ (практиката е мащабна
и посочването е примерно: Решение на СЕС
от 13 май 2014 г. по дело C-131/12 Google Spain
SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), Mario Costeja González, пар.
97 – 99; Решение на ЕСПЧ от 7 февруари
2012 г. по дело Von Hannover v. Germany (2), аpp.
40660/08 и 60641/08, пар. 109 – 110; Решение от
7 февруари 2012 г. по дело Axel Springer AG v.
Germany, app. 39954/08, пар. 90). Според ЕСПЧ
чл. 10 от КЗПЧОС едновременно защитава и
този, който упражнява свободата на изразяване,
и този, който упражнява правото да получи
информация, и подчертава, че „обществото има
право да получава информация от обществен
интерес“ (в този смисъл Решение от 14 април
2009 г. по дело Társaság a Szabadságjogokért v.
Hungary, пар. 26, аpp. 37374/05; Решение от 19
февруари 2013 г. по дело Fredrik Neij and Peter
Sunde Kolmisoppi v. Sweden, аpp. 40397/12, 9).
Съдът приема също така, че чл. 10 се прилага
не само за съдържанието на информацията,
но и за средствата на предаването или приемането, тъй като всяко ограничаване, наложено върху средството, неизбежно се намесва
в правото да се получава и разпространява
информация (Решение от 22 май 1990 г. по
дело Autronic v. Switzerland, аpp. 12726/8, пар.
47). По делото Sergejs Buivids, като се позовава
на своята практика, СЕС приема, че „журналистически дейности“ са тези, чиято цел
е публичното разгласяване на информация,
мнения или идеи независимо от средството
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за предаването им (в този смисъл Решение от
16 декември 2008 г., Satakunnan Markkinapörssi
и Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, пар. 61)
(Решение на Съда от 14 февруари 2019 г. по
дело C-345/17. Sergejs Buivids, пар. 53). Съдът
отбелязва също така, че тези дейности не са
запазени само за медийните предприятия и
могат да имат стопанска цел. Към журналистическите дейности се включват и различни
подготвителни дейности. Изключенията и
дерогациите се прилагат не само към медийните предприятия, но и към всяко лице,
което упражнява журналистическа дейност
(в този смисъл Решение по цитираното дело
C-345/17 Buivid, пар. 52). Необходимо е да
се припомни, че съображение 153 от Регламент 2016/679 предвижда, че „За да се вземе
предвид важността на правото на свобода
на изразяване на мнение във всяко демократично общество, е необходимо свързаните с
тази свобода понятия, като журналистиката
например, да се тълкуват широко.“ Предвид
тази практика Конституционният съд подчертава, че посочените цели са иманентни
за журналистическите дейности. Поради това
изключения и дерогации се въвеждат единствено за целите на журналистическа дейност
или на литературно или художествено изразяване, които произтичат от основното право
на свобода на словото, и ако са необходими
за съгласуване на правото на личен живот и
правилата, регулиращи свободата на словото.
В своята практика СЕС балансира двете
основни права в контекста на „журналистическо изключение“ основно във връзка с тълкуването и прилагането на Директива 95/46.
Както посочената отменена вече директива,
така и Регламент 2016/679 съдържат разпоредби, определяни като „журналистическо
изключение“, поради което тази практика
запазва значението си и при действието на
този регламент.
Балансирането е важен момент от преценката за съответствие на ограничителната
мярка по отношение на едно основно право,
в случая – на правото на свобода на изразяване и информация, с основополагащия за
съвременните конституционни демокрации
принцип на пропорционалност. То позволява да
бъдат отчетени конкретните обстоятелства за
всеки отделен случай. Според ЕСПЧ, макар и
широко формулирани, изискванията по чл. 10
(2) от Конвенцията ясно указват, че случаите
на легитимно ограничаване трябва да са конкретизирани в закон и могат да бъдат приети
само ако са необходими в демократичното
общество (в този смисъл Решение по дело
Worm v. Austria, 83/1996/702/894, Reports 1997V, пар. 47 – 50). Изискването рестрикциите да
бъдат предвидени в закон е съществен гарант
за върховенството на правото и включва както
формалното изискване за законност – да има
правна/законова основа на ограниченията,
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така и материалното изискване – правилото
да има качества на закон – да е формулирано с достатъчна прецизност и яснота и да е
достъпно за всеки. По делото Sunday Times
ЕСПЧ посочва, че една норма не може да
бъде възприемана като „закон“, освен ако тя
не е формулирана с достатъчно прецизност,
за да позволи на индивида да регулира своето
поведение така, че да е в състояние да предвиди последиците, които могат да произтекат
при определени обстоятелства (в този смисъл
Решение от 26 април 1970 г. по дело Sunday
Times v. United Kingdom, app. 06538/74, пар. 49).
Също така законът не може да предоставя
неограничена дискреция за ограничаване на
свободата на изразяване на тези, които са
овластени да го изпълняват (в този смисъл
Решение от 25 ноември 1999 г. по дело Hashman
and Harrup v. United Kingdom, аpp. 25594/94,
пар. 35). Освен това редица права могат да
се разглеждат като възможно оправдаване на
ограничаването на свободата на изразяване,
включително правото на неприкосновеност
на личния и семейния живот, на комуникацията. Дали една конкретна ограничителна
мярка на свободата на изразяване, целяща
да защити посочените права, е оправдана,
зависи от съображенията относно спецификата
на конкретните ограничения и от дадените
обстоятелства и най-често се преценява в рамките на необходимостта за нейното налагане
(в този смисъл посоченото по-горе решение
на ЕСПЧ по дело Worm v. Austria). Ако една
ограничителна мярка служи за постигането
на легитимна цел, тя трябва да е „необходима в едно демократично общество“, което
според ЕСПЧ се обосновава с належаща
социална нужда (в този смисъл Решение от
7 декември 1976 г. по дело Handyside v. Тhe
United Kingdom, аpp. 5493/72, пар. 48 – 49).
В този контекст се преценява дали мярката
е подходяща (да има рационална връзка с
целта), необходима (няма очевидна и имаща
превес алтернатива за постигане на целта с
най-малко рестрикции) и адекватна спрямо
значимостта на преследваната цел, на която
служи. За да извършат тази преценка, ЕСПЧ
и СЕС прилагат формулирани от тях критерии с отчитане на обстоятелствата по всеки
конкретен случай (т. напр. Решение от 2012 г.
на ЕСПЧ по дело Verlagsgruppe News GMBH
and Bobi v. Austria, аpp. 59631/09, пар. 72; Решение от 10 октомври 2013 г. по дело Delfi
AS v. Estonia, аpp. 64569/09, пар. 83, както и
по цитираните вече дела Von Hannover (2),
пар. 109 – 113 и по дело Axel Springer AG,
пар. 89 – 95 и др.). В заключението на генералния адвокат Sharpston по цитираното по-горе
дело на СЕС – C-345/17 Buivids са посочени
в тази насока: (i) оценка на приноса към
дебат от обществен интерес; (ii) преценка на
степента на известност на засегнатото лице;
(iii) разглеждане на предмета на репортажа;
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(iv) разглеждане на досегашното поведение на
съответното лице; (v) преглед на съдържанието, формата и последиците от публикацията
и (vi) отчитане на обстоятелствата, при които
е била получена информацията (Заключение,
представено на 27 септември 2018 г., пар. 62).
Въпросите, които възникват в практиката
във връзка с балансирането на влизащите в
конфликт основни права, не са малко и те
са предмет на продължаващо обсъждане в
конституционноправната доктрина и практика. Между тях съществени са тези относно,
първо – естеството на метода на балансиране, и второ – момента на предприемане на
балансирането. Без да разисква в дълбочина
метода на балансиране, Конституционният
съд отбелязва, че това е прагматичен подход
в юриспруденцията при отсъждане по спорове в сферата на правата. Той е свързан с
преодоляването на формализма в правото и
е фокусиран върху реалния живот. Основан
на аргумента за не-абсолютния характер на
правата, този подход осигурява всеки от конкуриращите се интереси да бъде признат на
собствено основание – губещи няма и всеки
получава дължимото при дадени обстоятелства. Чрез него правото е в състояние обосновано да следва промяната на икономическите
и социалните потребности и да гарантира
минимални „жертви“ в цялостната система
от ценности, на които се опират основните
права. По естеството си балансирането е дейност по анализ и оценка, която се извършва
случай по случай и се утвърждава като подход
на съдилищата, които са точният форум за
разрешаване на колизия между правата. Това
не е дейност по организиране на правила за
разрешаване на бъдещи конкретни случаи
на напрежение между основните права, подходящи да бъдат универсално прилагани с
оглед на една твърда йерархия на интереси и
принципи. При балансирането се дава превес
на интереси при конкретни обстоятелства
и съдебни изисквания, поради което не се
установяват сигурни и постоянни правила, а
точно обратното – те подлежат на промяна.
Заслужава внимание обстоятелството, че както
ЕСПЧ, така и СЕС идентифицират поредица
от критерии за балансиране на правото на
свобода на изразяване и правото на неприкосновеност на личния живот, които адресират
като ориентир именно към националните
юрисдикции. Конституционният съд намира
за удачно да посочи всичко това, тъй като
то донякъде обяснява защо въвеждането на
такива критерии в общо правило на законово
ниво крие риск да препятства балансирането
като подход в неговото предназначение – да
бъде способ за постепенно преодоляване на
вътрешното ограничение, присъщо на всеки
закон, при гарантирането на справедливост
в обществото.
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По отношение на втория въпрос общоприз
нато е виждането, че балансирането е „сложно
упражнение“ и към него се пристъпва едва
след като се премине през други, логически
следващи етапи на утвърдения в юриспруденцията на ЕСПЧ и СЕС и прилаган от
националните юрисдикции триетапен анализ
за пропорционалност на налаганата ограничителна мярка на дадено основно право (тест
за пропорционалност). Пропорционалността и
балансирането представляват единство – последната и най-съществена фаза от теста за
пропорционалност като аналитична съдебна
процедура е балансирането в собствен смисъл (stricto sensu). Също така в доктрината се
посочва, че преди да се обсъжда въпросът за
пропорционалността на дадена ограничителна
мярка, ако се налага помиряване на основни
права в конфликт, е необходимо да се установи първо (при условие на реален конфликт)
дали въпросната мярка засяга същностното
съдържание на правото – неговото „твърдо
ядро“. Правно основание на тази концепция
е разпоредбата на чл. 52 (1) ХОПЕС. Това е
общата клауза по отношение на ограничаване
на основните права, която посочва изискването да се зачита основното/същностното
съдържание на тези права и свободи, на
първо място, и едва тогава предписва, че
ограничения могат да бъдат налагани при
спазване на принципа на пропорционалност
и за постигане на целите, посочени от нея.
В съответствие с тази логическа последователност на преценките на ограничителната
мярка при положителен отговор на горния
въпрос балансиране не е необходимо. Това
е така, защото една ограничителна мярка,
която поставя под въпрос самото право като
такова, е непропорционална сама по себе си.
Макар и да не е изрично посочено в КЗПЧОС,
задължението за зачитането на същностното съдържание/твърдото ядро на основните
права е изведено в практиката на ЕСПЧ с
решението по делото Belgian Linguistic през
1968 г. (Решение от 23 юли 1968 г. по дело
Belgian Linguistic (2), аpp. 1474/62; 1EHRR-252).
Националните конституционни юрисдикции
също така се позовават на изискването за
съхраняване на същностно съдържание на
основните права като измерение на правовата
държава и Конституционният съд не е изключение от тази практика. В утвърждаването на
това разбиране за същностното съдържание
на основните права СЕС има важна роля, в
частност, в полето на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните
данни. СЕС очертава за първи път условията
на нарушаване на твърдото ядро на основните
права по чл. 7 и 8 ХОПЕС по делата Digital
Rights Ireland и Schrems (Решение от 8 април
2014 г. по дело Digital Rights Ireland v. Minister
for Commc’n, ECLI:EU:C:2014:238; Решение от
6 октомври 2015 г. по дело C-362/14, Schrems v.
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Data Protection Commissioner, CLI:EU:C:2015:650
и др.). Посочената по-горе концепция се прилага от ЕСПЧ и от СЕС, за да се прокара
граница на ограничителните мерки на правата
и служи като средство за съдебен контрол
по отношение интензитета на държавната
интервенция в основните права. Макар да
се прилага рядко, концепцията за засягане
на същностното съдържание на дадено основно право подчертава необходимостта от
засилено внимание (стриктен контрол) към
интензитета на навлизане в дадено основно
право при анализите за пропорционалност на
законодателно въведена ограничителна мярка
и Конституционният съд взема предвид това
по настоящото дело.
III. Относно противоречието на чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
От изложените до тук съображения се
вижда, че обективирането във вътрешното
право на „журналистическото изключение“
по чл. 85 от Регламент 2016/679 е задача на
държавите – членки на ЕС, които със закон
следва да съгласуват правото на личен живот
и правото на свободно изразяване и информация и да доведат до съвместяването им. За
тази цел националният законодател е приел
няколко свързани разпоредби, формиращи
един нормен комплекс в чл. 25з, ал. 1 – 5 ЗЗЛД.
Макар и разпоредбата в ал. 1 от чл. 25з
ЗЗЛД да не е включена в предмета на искането, поради това, че тя въвежда общо
правило по отношение на останалите разпоредби в чл. 25з, както и има позоваване
на правата по ал. 1 в ал. 2 и ал. 3 от същия,
Конституционният съд намира следващата
бележка за необходима. От очертания в предходния раздел смисъл на „журналистическа
дейност“, възприет от СЕС по посоченото
дело C-345/17 Buivids (пар. 51 – 53), а именно:
журналистиката има за цел „публичното разгласяване на информация, мнения или идеи
независимо от средството за предаването
им“, както и от заключението на генералния
адвокат по същото дело (СЕС, Заключение на
Генерален адвокат Sharpston по дело C-345/17
Buivids пар. 48, както и Решение по цитираното дело Satamedia C-73/07, пар. 58 – 61),
след посочване на критериите за широко
тълкуване на същото понятие, „… с оглед
на тези критерии дадени дейности могат да
бъдат класифицирани като „журналистически
дейности“, ако целта им е публичното разгласяване на информация, мнения или идеи“, се
вижда, че журналистическите цели по дефиниция включват осъществяването на правото на
информация и свободата на изразяване. Член
25з, ал. 1 ЗЗЛД гласи, че „Обработването на
лични данни за журналистически цели, както и
за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато
се извършва за осъществяване на свободата
на изразяване и правото на информация, при
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зачитане на неприкосновеността на личния
живот.“ Законодателят употребява понятието
„журналистически цели“ и едновременно посочва имплицитно съдържащото се в него в
същия текст, което може да предизвика повече
объркване, отколкото да бъде разбрано като
израз на стремеж за придържане към правилото, че дерогации и изключения се въвеждат
в границите на строго необходимото. Извън
това текстът възпроизвежда основно конституционно положение, че правото на свободно
изразяване на мнение и правото да се търси,
разпространява и получава информация не
са абсолютни и имат граници на своето упражняване в правата на другите.
Правовата държава е основен конституционен принцип, прогласен в чл. 4 от Конституцията. Принципът на законност е ядрото
на правовата държава във формален смисъл.
Изискването за достъпност и разбираемост,
прецизност, недвусмисленост и яснота на
законите, а оттук и за предвидимост, за съответствието им с принципите и ценностите
на основния закон, са сред най-съществените негови измерения. Особено строга е
нетърпимостта към формулиране на неясни,
двусмислени законови разпоредби, когато законодателят навлиза в сферата на правата и
свободите на индивида. Друг важен аспект на
изискването за законност е, че законът ясно
трябва да указва на адресатите си какво е
недопустимо – в противен случай този закон
ще окаже „смразяващ ефект“ върху свободата
на изразяване, защото всеки би стоял далеч
от полето на приложимост на правилото,
за да избегне различни прояви на цензуриране. ЕСПЧ поддържа в решение по делото
Sunday Times (Решение от 26 април 1979 г.
по дело The Sunday Times v. United Kingdom,
аpp. 6538/74, пар. 49), че едно правило може
да бъде възприемано като закон само ако е
формулирано с достатъчна прецизност, за
да позволи на индивида да регулира своето
поведение. Също така неясните разпоредби
се поддават на твърде широки тълкувания
както от съответните органи на публичната
власт, така и от тези, чието поведение се регулира. Поради това те създават възможност
за злоупотреба и могат да бъдат прилагани
от органите на публична власт в хипотези,
които не са свързани с тяхната основна цел.
Всичко това води до непредвидимост и правна
несигурност за адресатите на едно въведено в
общо правило изискване. Посочените разбирания и позиции се споделят и поддържат от
Конституционния съд в неговата практика и
са относими към оспорената в искането разпоредба в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД – разпоредбата
не отговаря на изискванията за разбираемост,
прецизност, недвусмисленост и яснота (Решение № 9/1994 г.; Решение № 5/2000 г.). В нея
са посочени критерии, които трябва да бъдат
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взети предвид с оглед законосъобразността на
обработването на лични данни за целите по
ал. 1, т.е. за журналистически цели. Адресати
на тази разпоредба са както обработващите
лични данни, така и надзорният орган – КЗЛД
и съдът. Те следва да преценяват дали и доколко е постигнат баланс в журналистическите
материали между свободата на изразяване и
информация и защитата на личните данни.
Конституционният съд отбелязва, че както
Директива 95/46 (отменена), така и Регламент
2016/679 не включват списък с такива задължителни критерии. Да се тълкува мандатът
на държавите членки, предвиден в чл. 85 от
Регламента, в смисъл на вменяващ позитивно
задължение за установяване чрез закон на
абстрактни критерии (при това, обяснимо,
неизчерпателно изброени) за балансиране на
двете потенциално конфликтни права, в тежест на медиите/журналистите, е равнозначно
на съществена промяна на духа и разума на
тази разпоредба. Самата тя, като предвижда
въвеждане на изключения и дерогации от
общите правила, е израз на идеята за балансирано регулиране в сферата на защита на
личните данни така, че да се осигури това
право да бъде в равновесие с другите основни права, в съответствие с принципа на
пропорционалност, при засилена защита на
информационната неприкосновеност на индивида (съображение (4) Регламент 2016/679).
Развитие на националното законодателството
в посока на горното виждане за смисъла на
чл. 85 прави изключително трудно по-нататък
да се постави граница на държавната намеса
по отношение свободата на изразяване на
медиите/журналистите. Това би било и в
нарушение на възприетата в коментираната
вече практика на ЕСПЧ и СЕС позиция, че
водещо при балансирането на правото на
защита на личните данни и правото на свобода на изразяване и информация е тяхното
еднакво зачитане и се изисква преценка на
конкретните обстоятелства при всеки отделен
случай на реален конфликт между тези права
от съответната юрисдикция.
Целта, преследвана от законодателя, в
изпълнение на предвидения мандат в чл. 85
от Регламента – да намери законодателно
разрешение да съгласува правото на защита
на личните данни с правото на свобода на
изразяване и информация, включително и
за журналистически цели и целите на академичното, художественото или литературното
изразяване, е легитимна. Установяването
на критерии за балансиране, разработени в
съдебната практика – ЕСПЧ (цитираните Решение от 10 октомври 2013 г. по дело Delfi AS
v. Estonia, аpp. 64569/09, пар. 83; Решение от
2012 г. по дело Verlagsgruppe News GMBH and
Bobi v. Austria, аpp. 59631/09; виж и цитираното
Заключение на Генерален адвокат Sharpston
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по дело C-345/17 Buivids, пар. 62 и др.), в едно
законово правило е в конфликт със самата
същност на балансирането като прагматичен
подход за разрешаване на колизии между
основните права, целящ рационален, а не формално съобразен с правото изход. Освен това
тези съдебно извлечени критерии не се следват
от оспорената разпоредба прецизно, комбинирани са и с други изисквания, част от които
могат да бъдат разчетени в различни актове
и документи на Съвета на Европа или ЕС, и
не са изчерпателно изброени предвид цитираната по-горе съдебна практика. По-конкретно,
т. 10, ал. 2, чл. 25з ЗЗЛД, след като в т. 1 – 9
се посочват определени положения, съдържа
израза „други обстоятелства, относими към
конкретния случай“, което засилва отговорността на медията като администратор на лични данни, на изследователите и литературните,
и художествените творци да съобразяват, а и
да доказват различни обстоятелства. Неясен
е критерият „естество на личните данни“
(чл. 25з, ал. 2, т. 1 ЗЗЛД) – ако се има предвид
разграничаването на чувствителни и други
данни, например, би следвало да се използва
понятието „категории“, каквото се съдържа
и в Регламента, и в ЗЗЛД. До приемането
на Регламент 2016/679 понятието „естество
на данните“ се използва за разграничаване
на лични данни от други, но в контекста
на ускорено развитие на информационните
и комуникационните технологии това вече
не е актуален проблем. Във всеки случай
употребата на неясни понятия за по-широк
кръг адресати, включително медиите/журналистите, прави невъзможно те да съобразяват
поведението си с този критерий. Неразбираеми, неопределени и припокриващи се по
смисъл са критериите „характер и естество
на изявлението, чрез което се упражняват
правата по ал. 1“ (чл. 25з, ал. 2, т. 4) и „цел,
съдържание, форма и последици от изявлението, чрез което се упражняват правата
по т. 1“ (чл. 25з, ал. 2, т. 8). Естеството на
едно изявление се изяснява и взема предвид
именно по пътя на интерпретация на целта,
съдържанието и формата на това изявление.
От неяснотата на отделни критерии възниква
проблем за цялостното прилагане на т. нар.
„журналистическо изключение“. Освен това
трудно можем да говорим за „обработването
на лични данни за журналистически цели“
и преценка на естеството на информацията
или преценка на последици и съответствие с
правата на други граждани при т. нар. „преки,
в реално време“ предавания. Неясните критерии означават също така, че КЗЛД разполага
с непредвидима (дискреционна) власт да ги
тълкува не непременно в полза на обществения интерес от плуралистична информация
за политиките и дейността на управлението.
Освен че е публичноправна структура, която
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се формира с участието на изпълнителната
власт – правителството, КЗЛД разполага с
административни принудителни мерки, което,
наред с неясните критерии, води до засилване
на властовата асиметрия спрямо средствата
за масова информация и журналистиката в
крайна сметка (в този смисъл Решение № 1
от 2005 г.). Не бива да се пренебрегва и това,
че чл. 17 от Регламента предвижда т. нар.
„право да бъдеш забравен“, което се приема
като „безпрецедентна форма на цензура онлайн“ и дори, че е най-голямата заплаха за
свободата на изразяване. Практиката на СЕС
илюстрира това по делото Google Spain (Решение по цитирано вече дело C-131/12, Google
Spain, пар. 81, 94, 100). При осъществяването
на възложената є надзорна функция КЗЛД,
както и съдилищата, винаги са се основавали на критериите за пропорционалност,
разработени в юриспруденцията на ЕСПЧ и
СЕС, и практиката на другите национални
надзорни органи в обсъжданата материя не е
по-различна. Следването на тези решения на
ЕСПЧ и СЕС е особено важно, тъй като те
са не само разрешения на конкретни правни
спорове, а служат за изясняване и развитие на
правилата, въведени с Конвенцията и Хартата
на правата на ЕС, които заедно с националната правна система гарантират високо ниво
на защита на основните права. Конституционният съд приема в практиката си, че не е
уместно да се въвеждат априорни виждания,
а да се остави практиката да изработи сама
свои критерии (Решение № 7/1996 г.). Съдът
подчертава, че тестът за пропорционалност,
прилаган от съдилищата, не произвежда трайни резултати и не диктува готови отговори
на правни проблеми, свързани с конкретни
конфликти между правата. Това е обяснимо,
като се има предвид, че тестът за пропорционалност, съответно – балансирането, оперира
в контекста на епохата на човешките права,
където обоснованото несъгласие се прилага
дори и за висшите ценности на установения
правен ред.
Като се позовава отново на решението
на СЕС по дело Schrems (цитирано по-горе Schrems v. Data Protection Commissioner,
CLI:EU:C:2015:650), Конституционният съд
припомня, че когато мярката, налагаща ограничение върху упражняването на едно основно
право, поставя под въпрос това право като
такова, тази мярка е несъвместима с Хартата,
тъй като лишава даденото право от неговата
същност. Цензурата е такава ограничителна
мярка, която засяга същностното съдържание
на правото на свобода на изразяване и поради
това тя е забранена на конституционно ниво
(чл. 40, ал. 1). Всички мерки с ефект на цензура
(каквито са спирането и конфискацията) са
изключение от конституционно установения
принцип на свобода на медиите и тези огра-
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ничителни мерки следва, както се посочва в
Решение № 7/96 г. на Конституционния съд,
да се прилагат ограничително. Съдът излага
в това решение още няколко съображения по
същия повод, които заслужават внимание с
оглед предмета на настоящото дело. На първо
място се подчертава, че скритите форми на
проявление на цензурата могат на практика
да се окажат реална заплаха за ефективното
упражняване на правото свободно да се изразява и разпространява мнение. Освен това,
като посочва, че извън конституционния текст
остават други актове на намеса, Съдът отделя специално внимание на законодателната
интервеция, като посочва, че „В областта,
в която законодателната интервенци я на
държавата се налага, тя трябва да обхване и
създаването на механизми, които да служат
като преграда срещу намесата и на държавни
органи, и на трети лица.“ Правото на защита
на личните данни е конституционно защитена
ценност и е едно от най-силните основания
за ограничаването на правото на свобода
на изразяване и информация. Абстрактната
отворена формулировка на основните права
в констит у циите оставя прост ранство за
законодателя да споделя тяхната уредба и
да ги ограничава, включително и правото
на свобода на изразяване и информация и
„комуникационните права“ в цялост. Конституционно допустимият предел (границата на
ограничението) за законодателно навлизане
в това основно право е неговото същностно
съдържание – то не подлежи на политическо
предоговаряне чрез текущо законодателство.
Засягането на средствата за реализиране
на „комуникационните права“ – медиите/
журналистическата дейност – застрашава и
правото на свобода на изразяване и свързаните с него в един комплекс от интереси
права. Изискването за априорно прилагане
на въведените с чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД (в общо
правило) неясни критерии води до автоцензура
и така се явява непропорционално навлизане
в еднакво бранените от Конституцията, наред
с неприкосновеността на индивида (чл. 32,
ал. 1 от Основния закон), право на свобода
на изразяване и право на информация (чл. 39
и 41 от Основния закон). Като нарушава
мярата, продиктувана от належащата нужда
да бъде защитена неприкосновеността на
личните данни, законодателната ограничителна мярка в крайна сметка препятства
постигането на целите на журналистическата
дейност и функцията на средствата за масова
информация в едно демократично общество.
Без регулация държавата не би могла да
изпълни позитивните си задължения, за да
гарантира основните права. Но всяка регулация, надхвърляща социалната потребност от
това, противоречи на логиката на основните
права като отбрана на автономната сфера на
индивида срещу държавата (в този смисъл Решение № 2/2006 г. на Конституционния съд).
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В настоящия случай мандатът, предоставен
на държавите членки с разпоредбата в чл. 85
от Регламент 2016/679, цели националният
законодател да намери разумен изход от колизията между правото на защита на личните
данни и правото на свобода на изразяване и
информация. Това означава на първо място
националният законодател да отчете, че балансирането е въведен в самата Конституция подход и да се съобрази с установения
балансиращ механизъм чрез общата клауза
за ограничаване на основните права в чл. 57,
ал. 2, както и да вземе предвид конкретните
ограничения, предвидени в нея по отношение
на свободата на изразяване и информация.
Конституционният съд в Решение № 7/1996 г.
изрично отбелязва този механизъм, установен от конституционния законодател, като се
позовава на особената структура на чл. 39 от
Основния закон. В него правото на мнение
се ограничава заради друго, конкуриращо го
право – правото на лично достойнство, чест
и доброто име, което съгласно чл. 32, ал. 1,
изр. първо също е конституционно защитено.
Предприетото ограничаване на правото на
свобода на изразяване и информация чрез въведените в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД неясни критерии
надхвърля необходимото, за да се брани другата защитена ценност – неприкосновеността
на индивида във връзка с обработването на
неговите лични данни. Като последица тази
непропорционална мярка води и до „свиване“
на насочения към балансиране на двете права
механизъм по чл. 85 от Регламент 2016/679,
намерил израз в предвиденото в чл. 25з,
ал. 3 освобождаване от посочените там общи
правила на обработващите лични данни за
целите по ал. 1 на чл. 25з ЗЗЛД. Както вече
бе отбелязано, целта на Регламента е да се
съвместят правото на защита на личните
данни и правото на свобода на изразяване и
информация в съответствие с утвърденото в
съвременния конституционализъм начало за
еднакво зачитане на всички основни права.
Оспорената разпоредба в чл. 25з, ал. 2 се доближава по своя интензитет до конституционната граница на ограничаване на свободата на
изразяване и информация, което я определя
като непропорционална за преследваната
легитимна цел, поради което тя е и конституционно нетърпима. Конституционният съд
е последователен в своята позиция, че когато
неяснотите или неопределеностите на една
законова разпоредба са достатъчно сериозни и поставят под съмнение годността є да
регулира обществените отношения, които
тя е призвана да уреди, то такава законова
разпоредба е п ро т ивоконст и т у ц ионна на
основание нарушаване принципа на правовата държава (Решение № 9/1994 г.; Решение
№ 5/2000 г.). Именно такава е и атакуваната
с настоящото искане законова разпоредба в
чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД.
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Всичко това води до съществено отклоняване от утвърденото в Основния закон, в
цитираната практика на ЕСПЧ и СЕС, както и в практиката на Конституционния съд,
начало на еднакво уважение на основните
права, което е водещ момент в балансирането
между тях. По същество подобен подход на
законодателя е крачка към изграждане на
йерархичен ред на основните права и свободата на изразяване е възможно да се окаже
далеч след достойнството и доброто име или
защитата на обществения ред и морал. Такава
йерархия обаче противоречи на международните договори и на националните конституции на съвременните демократични правови
държави, които установяват равноценност
на правата и не позволяват перманентност
на ограничителните мерки, тъй като това
би било равнозначно на тяхното отхвърляне.
В допълнение Конституционният съд намира, че въведените в разпоредбата на чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД критерии не са необходима законодателна мярка за съвместяване на правото
на защита на личните данни и свободата на
изразяване и информация. Стандартите за
необходима мярка са очертани в практиката
на ЕСПЧ и на СЕС, както и в юриспруденцията на Конституционния съд – Решение
№ 7/1996 г. и други решения, където съдът
се е произнасял инцидентно по въпроса за
съответствието на ограничителната мярка с
принципа на пропорционалност като измерение на правовата държава (Решение № 20
от 1998 г.; Решение № 1 от 2002 г.; Решение
№ 5 от 2003 г.; Решение № 5 от 2005 г. и др.).
Уредбата нито е необходима, нито е щадяща
в контекста на обработване на лични данни
за целите на журналистическата дейност. Тази
мярка не е необходима и защото е пренебрегната очевидната алтернатива, с натрупан опит
и практика и далеч по-малко рестриктивна – да се засили самоконтролът в медийната
индустрия, включително и с приемане на
кодекси за поведение, изработвани съвместно
от медийните организации и КЗЛД, каквато
е съвременната тенденция в демократичните
държави. Именно в рамките на така изготвени кодекси за поведение на журналистите
следва да се решават и въпроси, какъвто е
използване на лични данни от лични форми
на комуникация при висок обществен интерес
и значимост на информацията за публичния
дебат. Кодексите са израз на общественото
договаряне за ценностите в журналистиката
като професия, която има дълг към обществото и носи цялата тежест да го изпълни
по отговорен начин, без да създава преднамерена псевдожурналистическа дезинформация
и да не служи като инструмент за ерозиране
на доверието в медиите. Регламент 2016/679
изрично предвижда, че този вид документи
имат за цел да допринесат за правилното му
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прилагане, като се отчитат специфичните
характеристики на различните обработващи
данни (Глава IV, Раздел 5, чл. 40).
Конституцията съдържа висши ценности,
които не могат да бъдат отхвърляни или променяни в тяхната същност от законодателя,
защото те са фундаментът на установения
правен ред. Тези висши ценности са интегрална част от конституционните императиви, за
съответствие с които следва да се преценяват
всички закони. Задача на Конституционния
съд е да брани стабилността на правната
система, основана на конституционните императиви, и да я предпазва, включително от
законодателна заплаха.
Поради това, че разпоредбата в чл. 25з, ал. 2
ЗЗЛД с въведените чрез нея неясни критерии
за законосъобразност създава непредвидимост
и правна несигурност и ограничава правото
на свобода на изразяване и информаци я
непропорционално на преследваната цел в
контекста на журналистическото изразяване,
Конституционният съд намира, че тази разпоредба следва да бъде обявена за противоконституционна на основание противоречие
с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
С обявяването на разпоредбата в чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД за противоконституционна се изключва всяка възможност тя да влезе реално
в колизия с чл. 19 от Всеобщата декларация
за правата на човека, с чл. 19 от МПГПП и
с чл. 10 от КЗПЧОС. Съгласно разпоредбата
на чл. 151, ал. 2, изречение второ от Конституцията обявеният за противоконституционен
акт не се прилага от деня на влизането на
решението на Конституционния съд в сила.
Международните договори, ратифицирани,
обнародвани и влезли в сила, са част от вът
решното право на страната по смисъла на
чл. 5, ал. 4 от Конституцията и се прилагат
пряко. Поради това Конституционният съд не
намира за необходимо да преценява съответствието на оспорената разпоредба в чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД с разпоредбите от посочените
по-горе международни договори.
Неприлагането на противоконституционната законова норма няма да възпрепятства пълноценното изпълнение на Регламент 2016/679,
тъй като този акт на вторичното право на ЕС
е непосредствено приложим и повечето негови
разпоредби са с директен ефект. Той съдържа
балансиращи двете права разпоредби, поради
което националните съдилища могат да следват
актуалната практика на СЕС, включително и
във връзка с релевантната практика на ЕСПЧ,
и ако е нужно, да използват производството за
преюдициално заключение по чл. 267 ДФЕС.
Така те могат да изпълнят ефективно своята
роля и на съдилища от съдебната система на
ЕС, което допринася за единството на ПЕС
и за стабилността на самия Съюз.
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Воден от горното, Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита
на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД
на ЗЗЛД – ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.).
Съдиите Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Павлина Панова и Красимир Влахов са
подписали решението с особено мнение.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на с ъдии те А нас тас А нас тасов, Г розда н
Илиев, Павлина Панова и Красимир Влахов
по конституционно дело № 4 от 2019 г.
Подписваме с особено мнение, защото не
сме съгласни с решението на мнозинството
за обявяване противоконституционността на
чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните
данни. Считаме, че оспорената от група народни представители законова разпоредба не
противоречи на Основния закон по следните
съображения:
Като изразяваме съгласие с приетото от
мнозинството съдии, че при решаването на
настоящото дело Конституционният съд следва
да отчита релевантните разпоредби от правото
на ЕС и на КЗПЧОС, както и установените
в практиката на СЕС и на ЕСПЧ ключови
разбирания и понятия, намираме, че не можем
да споделим изводите му, направени в раздел
III от решението.
Намираме, че определени аспекти на правото на ЕС и на КЗПЧОС, както и на практиката на СЕС и ЕСПЧ, остават недооценени.
Конституцията в чл. 4, ал. 3 въвежда като
елемент на правовата държава следния принцип: „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз“. По
силата на тази разпоредба Република България
участва във функционирането на Европейския
съюз, включително и чрез създаването и прилагането на неговите актове именно поради
това, че е правова държава, което повелява
законодателят да извършва необходимото, за
да осигури хармонията между националното
право и правото на ЕС, както и приматът на
последното в случай на противоречие.
Съдът на ЕС нееднократно е приемал в
своята практика, отнасяща се до предимството
и възможния директен ефект на правото на
Съюза, че самото то отнема от държавите
членки свободата да определят действието
му по отношение на националните правни
системи. Затова и държавите – членки на ЕС,
са задължени съгласно чл. 19, параграф първи,
алинея втора ДЕС „да установяват правните
средства, необходими за осигуряването на
ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза“. Безспорно е,
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че пръв адресат на тази разпоредба е всеки
национален законодател. За него съществува
негативното задължение да не приема норми,
които противоречат на правото на Съюза,
както и да отмени съществуващите вече
такива в националния правопорядък. Това,
което е по-важното и свързано с предмета на
настоящото дело, е позитивното задължение
за предприемане на законодателни мерки за
осигуряване изпълнението на задълженията,
произтичащи от правото на ЕС.
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните (ОРЗД) е акт с
общо приложение, който е задължителен в
своята цялост и се прилага във всички държави
членки, без да е необходимо претворяването
на нормите му в разпоредби от националното
законодателство, но с уговорката, съдържаща се
в самия регламент (съображение 10), че „ оставя
и известна свобода на действие на държавите
членки да конкретизират съдържащите се в
него правила, включително по отношение на
обработването на специални категории лични
данни („чувствителни данни“). В този смисъл
настоящият регламент не изключва право на
държавите членки, което определя обстоятелствата за специални случаи на обработване,
включително по-точно определяне на условията, при които обработването на лични данни е
законосъобразно.“ Прегледът на разпоредбите
на ОРЗД установява, че в него съществуват
разпоредби, които задължават държавите членки да предприемат действия на национално
ниво по определени въпроси, както и такива,
които им дават възможност за преценка дали
да доразвият други изисквания. Поради това
тези разпоредби, макар и част от Регламента, имат характеристиката на разпоредби на
директива, доколкото оставят на преценката
на всяка държава членка начина и реда за
постигането на съответна цел на съюзната
разпоредба в националното законодателство.
От категорията на първите е чл. 85 ОРЗД,
който с първия си параграф предвижда: „Държавите членки съгласуват със закон правото
на защита на личните данни в съответствие
с настоящия регламент с правото на свобода
на изразяване и информация, включително
обработването за журналистически цели и за
целите на академичното, художественото или
литературното изразяване.“ Доколкото (както
правилно приема мнозинството) правото на
защита на личните данни не е абсолютно, то
трябва да бъде в равновесие с другите основни
права съгласно принципа на пропорционалност.
Затова, когато задължава държавите членки да
„съгласуват“ двете основни права, упоменати
в чл. 85, параграф 1, Регламентът задължава
всеки национален законодател да установи ме-
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ханизми за съвместяването им и за постигане
на максимален баланс между тях. За да бъде
постигната тази цел, Регламентът в параграф
втори на разпоредбата дава много широка
свобода за предвиждане на изключения или
дерогации от неговите принципи, от правата
на субектите на лични данни, от задълженията
на администратора и обработващия. Съгласно съображение 153 ОРЗД „обработването на
лични данни единствено за журналистически
цели или за академично, художествено или
литературно изразяване следва да подлежи на
дерогации или освобождаване от изискванията
на някои разпоредби на настоящия регламент,
за да се съчетае при необходимост правото на
защита на личните данни с правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на
информация, заложени в член 11 от Хартата.“
Атакуваната пред Конституционния съд разпоредба на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД е приета именно
поради задължението, произтичащо от чл. 85
от регламента и на основание чл. 19, параграф
първи, алинея втора на ДЕС – в изпълнение
на позитивното задължение на националния
законодател да установи ефективните правни
средства, необходими за осигуряването на правна защита в областите, обхванати от правото на
Съюза. С неоспорената разпоредба на алинея
първа на чл. 25з ЗЗЛД се въвежда дерогацията, по силата на която се дава право да се
обработват лични данни при осъществяване на
правото на свободата на изразяване и правото
на информация, когато е за журналистически
цели, за академичното, художественото или
литературното изразяване. За да е законосъ
образно то, законодателят поставя изискването
да бъде зачитана неприкосновеността на личния
живот. По този начин посредством алинея първа на чл. 25з ЗЗЛД законодателят декларира,
че изпълнява задължението си, произтичащо
от правото на Съюза (чл. 85, параграф първи
ОРЗД). Именно думата „зачита“ е равностойна
на изискуемото от Регламента „съгласува“ по
отношение на двете равностойни основни права – правото на неприкосновеност на личния
живот, елемент от което е безспорно правото
на защита на личните данни, и свободата на
изразяване и правото на информация, но само
когато то се упражнява за целите, предвидени в чл. 25з, ал. 1 ЗЗЛД. Тези думи, от своя
страна, са синоними на „балансира“ – търсене
на равновесие, на равностойна правна защита
на двата вида основни права.
В атакуваната ал. 2 на чл. 25з ЗЗЛД законодателят е имал за цел да въведе неизчерпателен
каталог на критериите, въз основа на който
да се преценява балансът между свободата на
словото и правото на информация с правото
на защита на личните данни, така че те да
бъдат „съгласувани“ или „зачетени“. Тези
критерии в никакъв случай не се предвижда
да се прилагат кумулативно, а би следвало да
се отчитат, доколкото са относими във всеки
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конкретен случай. Намираме, че именно с
въвеждането на основен, но в никакъв случай
изчерпателен, брой критерии за търсене и
намиране на баланс между двете защитими
равностойни права – на неприкосновеност на
личния живот (елемент от което е и правото
за защита на личните данни) и на свобода на
словото и право на информация, законодателят
е изпълнил в пълнота задължението си по
чл. 85 ОРЗД да ги „съгласува“. В противен
случай, ако разпоредбата на чл. 25з ЗЗЛД не
съдържаше ал. 2, а само ал. 1, то тя сама по
себе си би била едно повторение на чл. 85 от
Регламента в националния закон, което би
противоречало както на императива в него
държавата да „съгласува“, така и на задължението по чл. 19, параграф 1, алинея втора
ДЕС. Държава членка изпълнява задълженията си по правото на ЕС да предвиди в
националното си законодателство ефективни
правни средства за защита не когато приема
формални, декларативни разпоредби, а когато
създава правни норми, които правят правата
изпълними на практика. Като е създал каталог
на критерии за съчетаване на две равностойни
права, защитими и от правото на ЕС, и от
националното право, българският законодател
е приел гъвкава и адекватна правна уредба,
предназначена да гарантира, от една страна,
правата на гражданите, упражняващи двете
конкуриращи се права, а от друга – да въведе
в националното право стандарт на преценка на баланса на тези права от органите,
които следва да обезпечат тяхната защита
(Комисията за защита на личните данни и
съдилищата в страната).
Като държава – членка на Съвета на Европа, България е поела ангажимента, залегнал
в чл. 1 на Конвенцията за защита правата
на човека и основните свободи (КЗЧПОС),
да осигурява на всяко лице установените в
нея права и свободи. Предвид признатото
от Европейския съд за правата на човека
(ЕСПЧ), че Конвенцията е жив и развиващ
се организъм, то анализът на нейните норми
сам по себе си не би бил достатъчен, без да
се разкрият техният дух и ефективност. Неведнъж ЕСПЧ е заявявал, че решенията му
служат не само за разрешаване на конкретни
правни казуси, но като цяло са насочени да
интерпретират и развият правата, защитени
от КЗПЧОС, като по този начин съдействат
на държавите да изпълнят ангажиментите
си по нея. В правната теория е прието, че
практиката на международните юрисдикции
относно приложението на международните
договори, които са станали част от националния правопорядък, е субсидиарен източник на
правото. Техните съдебни актове въздействат
върх у националните правоохранителни и
правораздавателни органи, както и могат да
бъдат източник на аргументи за развитие на
националното нормотворчество.
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Като напълно се съгласяваме с изводите
на мнозинството за това, че е налице изобилна практика на ЕСПЧ относно тълкуването
и прилагането на чл. 8 и 10 КЗПЧОС, не
намираме основание да приемем извода му,
че тази практика може да бъде използвана
вместо оспорената разпоредба на чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД и липсва необходимост тя да бъде
формулирана под формата на критерии за
балансиране на правата, чиято своеобразна
защита е уредена в ал. 1.
В практиката си ЕСПЧ е имал много поводи
за произнасяне в случаи на намеса в упражняването на защитените от КЗПЧОС права
на неприкосновеност на личния живот и на
свободата на словото и правото на информация.
В решенията си съдът трайно приема, че за
осигуряване на защитата на тези права държавата носи както негативни, така и позитивни
задължения (Решение от 07.02.2012 г. по дело
Von Hannover v. Germany (№ 2), app. 40660/08
и 60641/08). Негативните задължения налагат
на държавата тя самата чрез своите органи
да се въздържа от намеса при упражняването
на правата, за да гарантира по този начин
реализирането им (Решение от 04.12.2008 г. по
дело S. and Marper v. the United Kingdom, app.
30562/04 и 30566/04). Позитивните задължения
на държава – страна по Конвенцията, є налагат предприемането на активно поведение от
нейна страна, което да създава гаранции, че
защитените права ще могат безпрепятствено
да бъдат упражнявани, освен ако не са налице
изключенията за това, предвидени в параграф
втори на всяка от посочените разпоредби. Тези
задължения възлагат на държавата също така
да организира защитата на правата по такъв
начин, че и частноправни субекти да не правят
невъзможно упражняването на правата или
да ги нарушават (Решение от 23.09.1994 г. по
дело Hokkanen v. Finland, app. 19823/92; Решение от 15.12.2005 г. по дело Karadžic v. Croatia,
app. 35030/04). Това на практика означава, че
държавите имат задължението да въведат такава законодателна рамка, с която да осигурят
пълно осъществяване и защита на правата.
Независимо дали става въпрос за негативни или
позитивни задължения на държавите, ЕСПЧ
винаги по конкретните дела изследва въпроса
дали е постигнат справедлив баланс между
конкуриращи се интереси и права (Решение
от 04.12.2007 г. по дело Dickson v. the United
Kingdom, app. 44362/04; Решение от 16.12.2010 г.
по дело A., B. and C. v. Ireland, app. 25579/05).
При балансирането в конфликта между правото на личен живот по чл. 8 и правото по
чл. 10 ЕСПЧ приема, че проверката не трябва да зависи от това дали се поставя въпрос
за нарушаване на чл. 8 или чл. 10 КЗПЧОС
(Решение от 15.09.2011 г. по дело Mosley v.
the United Kingdom, app. 48009/08). В богатата
си практика ЕСПЧ е развил през годините
детайлни критерии за преценката на допусти-
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мите ограничения в неприкосновеността на
личния живот на гражданите, необходими за
упражняване на свободата на изразяване, и
изискванията и отговорностите, които трябва
да се спазват при упражняването на журналистическа дейност. С оглед изискванията на
чл. 52, пар. 3 от Хартата на основните права
на Европейския съюз (ХОПЕС) те са възприети и от СЕС. Както е приел СЕС по делото
Buividis (С-345/17, пар. 66, EU:C:2019:122), „за
да намери равновесната точка между правото на зачитане на личния живот и правото
на свобода на словото, Европейският съд по
правата на човека е разработил поредица от
относими критерии, които трябва да бъдат
взети предвид, по-специално приносът към
дебат от обществен интерес, известността на
засегнатото лице, предметът на репортажа,
досегашното поведение на съответното лице,
съдържанието, формата и последиците от
публикацията, начинът и обстоятелствата, при
които е била получена информацията, както
и нейната достоверност (вж. в този смисъл
Решение на ЕСПЧ от 27.06.2017 г. по дело
Satakunnan Markkinapörssi Oy и Satamedia Oy
v. Finland, app. 931/13, пар. 165; Решение от
07.02.2012 г. по дело Von Hannover v. Germany
(№ 2), app. 40660/08 и 60641/08). Тези критерии,
без претенции за изчерпателност, са изброени в
разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД, оспорвана
пред Конституционния съд. Това всъщност
приема и мнозинството в решението. Намираме, че щом те са изведени от практиката на
ЕСПЧ именно във връзка с проверката му за
постигнат или не баланс на правата по чл. 8
и 10 ЕКПЧ, тези критерии са приетият от
него необходим стандарт за „съгласуваност“
или „зачитане“ на тези права. Поради това не
виждаме основание в извода на мнозинството,
че въвеждането им в националния закон чрез
атакуваната пред КС разпоредба е стъпка към
въвеждането на йерархия в каталога на основните права. Тъкмо обратното, критериите по
чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД не са изчерпателни, те не
предопределят по никакъв начин приоритет на
кое право трябва да бъде даден, като имат за
цел само да дадат насоки на органа по защита
на личните данни и на съда при решаването
на конкретни казуси при търсенето на баланса
между свободата на изразяване и правото на
информация, от една страна, и правото на
защита на личните данни, от друга.
В решението подробно е изброена съдебна
практика както на СЕС, така и на ЕСПЧ,
поради което намираме за ненужно отново
да я посочваме в особеното си мнение. Намираме, че както тя, така и многобройните
международни инструменти както на Съвета
на Европа, така и на ЕС, установяват общ европейски стандарт в областта на зачитането на
двете основни права. Поради това не считаме
за логично да приемем, че когато тези стандарти (или поне основополагащите от тях) се
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въвеждат в националното право по силата на
задължение, произтичащо от правото на ЕС
(чл. 85 ОРЗД) и от КЗПЧ (чл. 1), законодателят
нарушава основни конституционни принципи и права, които според Конституцията се
защитават по същия начин, така както от
ХОПЕС и КЗПЧОС. Напротив, по този начин
той изпълнява своите задължения, произтичащи от правопорядъка на ЕС и на Съвета
на Европа. Обявяването на разпоредбата на
чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД за противоконституционна
на практика я прави неприложима. Намираме, че по този начин се поставя под сериозно
съмнение дали българската държава ще е
изпълнила задължението си по чл. 85 ОРЗД,
след като остава действаща ал. 1 на чл. 25з
ЗЗЛД, която по естеството си е само повторение на общностната норма, несъдържащо
никаква конкретика. Регламентът изисква
от държавите – членки на ЕС, да съгласуват
със закон правото на защита на личните
данни с правото на свобода на изразяване
и информация. Елементарното преповтаряне на разпоредбата на чл. 85, пар. 1 ОРЗД
във вътрешното законодателство, лишено от
поясненията, съдържащи се в обявената за
противоконституционна разпоредба на ал. 2
на чл. 25з, не е изпълнение на задължението
по чл. 19, параграф първи, алинея втора ДЕС.
То не носи никаква полза на адресатите на
чл. 25з ЗЗЛД, като нито ще има превантивен
ефект, нито ще направи разпоредбата ясна и
приложима от националните правоохранителни и правораздавателни органи.
По същество мнозинството не отрича, че
именно правоохранителните и правораздавателните органи във всяка конкретна ситуация
ще следва да се отнасят към практиката на
СЕС и ЕСПЧ, която изобилства от съдебни
актове, посветени на баланса на правото на
защита на личните данни с правото на свобода
на изразяване и информация. Това безспорно
е така, но доколкото тя е каузална и разпръсната, намираме, че подходът на законодателя
да предвиди в закон (атакуваната разпоредба
на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД) основните критерии,
изведени от практиката на европейските наднационални съдилища, прави разпоредбата на
ал. 2 ясна, достъпна и предвидима, съответна
на стандартите на чл. 4 от Конституцията за
ясен и предвидим закон.
Не споделяме съображенията за противоконституционност на атакуваната разпоредба
поради това, че тя съдържа неясни формулировки, които я правят непредвидима, с което ще
затрудни правоприлагането. Конституционният
съд е имал повод многократно да приеме, че
формулировката на разпоредба от законодателя
е въпрос на законодателна техника, за която
той притежава свобода в рамките, посочени
от Основния закон (Решение № 1/2005 г. по
к. д. № 8/2004 г.; Решение № 11/2010 г. по
к. д. № 13/2010 г.; Решение № 2/2013 г. по
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к. д. № 1/2013 г.; Решение № 5/2019 г. по к. д.
№ 12/2018 г.). ЕСПЧ обяснява критерия „предвидимост“ по следния начин: този критерий
„е едно от изискванията, присъщи на израза
„предвидени в закона“ по чл. 10, параграф
втори от Конвенцията. Една норма не може
да се счита за „закон“, ако не е формулирана
достатъчно прецизно, за да даде възможност
на гражданина – ако е необходимо, с подходящ съвет – да предвиди в разумна, предвид
обстоятелствата, степен последиците, до които
може да доведе дадено действие.“ (Решение
от 24.05.1988 г. по дело Müller and Others
others v. Switzerland, app. 10737/84; Решение от
18.10.2005 г. по дело Perrin v. United Kingdom,
app. 5446/03; Решение от 27.06.2017 г. по дело
Satakunnan Markkinapörssi Oy и Satamedia Oy
v. Finland, app. 931/13). Считаме, че с оглед съдържанието си оспорената пред КС разпоредба
на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД е формулирана с ясни и
точни изрази, които не водят до двусмислие и
не биха могли да подведат или объркат адресатите є. Като имаме предвид сферата, която
разпоредбата има за цел да обхване (упражняването на журналистическа дейност в широк
смисъл, както и академичното, художественото
и литературното изразяване), както и статуса
на адресатите є (граждани, които по принцип
са с висок образователен ценз), не намираме,
че те не биха могли да предвидят последиците,
до които могат да доведат техните действия,
с оглед критериите, уредени в оспорваната
разпоредба. Изискването за предвидимост на
закона като едно от проявленията на принципа на правовата държава (чл. 4 КРБ) не
трябва да се натоварва с непостижими за
конкретната сфера на регулация изисквания
(Решение № 1/2005 г. по к. д. № 8/2004 г.).
Той не трябва да се абсолютизира и да налага
понякога невъзможната за законодателя задача да се постигне абсолютна прецизност при
създаването на нормативните актове, особено
в области, в които не само националната, но
и наднационалната регулация се променя,
за да отрази динамиката на обществените
отношения. Възможно е такава регулация да
е нарочен избор на нормотвореца, за да се
създаде гъвкавост при вземане на решение
както от административни, така и от съдебни
органи. Правната материя относно защитата
на лични данни е именно такава, факт, приет
от Европейския парламент и Съвета в ОРЗД
(съображения 6 – 10). С оглед на това намираме,
че формулировката на критериите по чл. 25з,
ал. 2 ЗЗЛД за баланс между конкуриращите се
основни права не прави законовата разпоредба
неясна и непредвидима. Наличието на ясна и
изобилна съдебна практика на национално и
наднационално ниво (което се споделя и от
мнозинството), международни правни инструменти и обширни академични коментари са
достатъчни, за да може всяко добросъвестно
лице – адресат на нормата, да добие ясна
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представа за тълкуването на употребените
понятия, които съвсем не са формулирани
на строг юридически език, да прецени как да
търси и постига баланса между конкуриращите
се права и да съобрази поведението си с него,
доколкото този баланс ще бъде претеглян от
правоохранителните и правораздавателните
органи (ако и когато се достигне до тяхната
намеса) с оглед аргументацията на засегнатите лица – както тези, които претендират,
че правото на защита на личните им данни
е нарушено, така и тези, които са упражнили
свободата на словото и правото на информация
за целите по чл. 25з, ал. 1 ЗЗЛД.
Не сме съгласни и с разбирането, че нормата
е непропорционална на преследваната цел,
тъй като по своя интензитет се доближавала
до конституционните граници за ограничаване на свободата на словото и правото на
информация, което я прави конституционно
нетърпима. Този извод се основава на преценката, че установените в чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД
критерии са неясни, което води до непредвидимост и правна несигурност за адресатите
и същевременно обуславя възможност за
злоупотреби и превратно прилагане на тези
критерии от органите на публичната власт.
Оттук е направен решаващият извод, поставен
в основата на тезата на мнозинството, че е
налице нарушаване на принципа на правовата
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй
като неяснотите на оспорената разпоредба са
от такова естество, че поставят под съмнение
годността є да регулира обществените отношения, които тя е призвана да уреди. Както
подчертахме, не намираме, че атакуваната
разпоредба е неясна. Очевидно установените
в чл. 25, ал. 2 ЗЗЛД критерии се нуждаят
от т ълкуване и изясняване в процеса на
правоприлагане (това се отнася и за по-голямата част от нормативните актове), което
обаче само по себе си в никакъв случай не
обуславя извод за противоконституционност
(Решение № 4/2009 г. по к. д. № 4/2009 г.,
Решение № 15/2018 г. по к. д. № 10/2018 г.).
Въвеждането със закон на критерии и понятия,
чието съдържание подлежи на определяне от
практиката съобразно особеностите на всеки
конкретен случай, не само не противоречи на
Основния закон, тъкмо обратното – по този
начин „съдебната практика става, съобразно
волята на самия законодател, съпричастна
в конкретизацията на нормативния акт, без
която той не може да бъде приложен“ (Решение № 15/2018 г. по к. д. № 10/2018 г.). Както
е посочено в същото решение, „законодателят
не може да обхване в хипотезата на правната норма цялото разнообразие от житейски
случаи, при които действа правната норма и
се пораждат предвидените в нея правни последици“, поради което е допустимо, понякога
и задължително, да си служи с бланкетни
правни понятия, с което неизбежно се възлага
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на съдилищата функцията да ги изпълнят с
определено съдържание. Във връзка с това е
необходимо да се подчертае, че на практика
във всички случаи, при които приложението
на нормата на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД би довело
в живота до конфликт между субекти на конкуриращите се конституционни права, спорът
в крайна сметка ще се решава от съда – в
производство по чл. 38, ал. 4 ЗЗЛД (обжалване
на решение на КЗЛД по жалба на субект на
лични данни за нарушаване на правата му по
Регламент (ЕС) 2016/679); в производство по
чл. 38в, ал. 5 ЗЗЛД (обжалване на решение на
Инспектората към ВСС по жалба на субект
на лични данни за нарушаване на правата му
(Регламент (ЕС) 2016/679) от орган на съдебната власт); в производство по чл. 39, ал. 1 и
2 ЗЗЛД (обжалване на действия и актове на
администратора и на обработващия лични
данни за нарушаване на права по Регламент
(ЕС) 2016/679, респ. за присъждане на обезщетение за претърпени вреди вследствие на
неправомерно обработване на лични данни).
К ак то е има л въ змож ност да под чер тае
Конституционният съд, именно „съдебната
защита е най-висшата правна гаранция както
за защита на правата и законните интереси
на гражданите и юридическите лица, така и
като гаранция за законосъобразност на издаваните от изпълнителната власт административни актове“ (Решение № 5/2003 г. по к. д.
№ 5/2003 г.). В случая тази гаранция е налице,
което обезсилва аргументите за накърняване
принципа на правовата държава с оспорената разпоредба. В решението се признава, че
въведените с чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД критерии са
разработени в съдебната практика на ЕСПЧ,
но се приема, че установяването им като законова норма е „в конфликт със самата същност
на балансирането като прагматичен подход
за разрешаване на колизии между основните
права, целящ рационален, а не формално
съобразен с правото подход“. Не можем да
приемем като аргумент за противоконституционност на една норма закрепването в нея
на установени положения в практика на наднационални юрисдикции, с които българският
съд така или иначе дължи съобразяване, за
да хармонизира актовете си с установените
стандарти за защита на основните човешки
права. Във връзка с това се поставя въпросът: въз основа на какви критерии занапред
(след обявяване противоконституционността
на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД) съдилищата ще преценяват законосъобразността при обработване на лични данни за журналистически
цели или за академичното, художественото
или литературното изразяване, балансирайки свободата на изразяване и правото на
информация, от една страна, и зачитането
на неприкосновеността на личния живот, от
друга, както изисква действащият чл. 25з,
ал. 1 ЗЗЛД. Няма ли да са принудени на общо
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основание да съобразяват различни критерии,
определящи допустимата мяра на ограничаване на едната конституционна ценност, за
да бъде гарантирана другата, изхождайки от
особеностите на конкретния случай – така,
както предписва обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД,
съдържаща примерно, неизчерпателно (както
се признава и в самото решение) изброяване
на възможните критерии за постигане на
този баланс с уговорката, че за всеки от тях
се преценява неговата относимост за случая,
както и с бланкетното препращане към всички
„други обстоятелства, относими към конкретния случай“. Ако съдът така или иначе ще
формира преценката си за законосъобразност
при обработката на чужди лични данни на
базата на тези и възможни други, съобразно
конкретната казуистика, критерии, то тогава
не е налице необходимост от обявяване на
нормата за противоконституционна. Създава
се опасност при пълното елиминиране на обявените за противоконституционни критерии по
чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД бъдещата съдебна практика по приложението на ал. 1 да „балансира“
конкуриращите се конституционни ценности,
давайки неоправдан превес на свободата на
изразяване и информация за сметка на личната неприкосновеност на индивида, срещу
което Конституционният съд не би могъл да
противодейства, доколкото противоречивата
или неправилната съдебна практика се преодолява единствено от върховните съдилища
по тълкувателен път (чл. 124 ЗСВ).
Освен гореизложеното считаме, че взетото
от мнозинството решение, с което е уважено
искането за установяване противоконституционността на чл. 25, ал. 2 ЗЗЛД, не е съобразено
със задължителното тълкуване на чл. 39, 40 и
41 от Конституцията, обективирано в Решение
№ 7/1996 г. по к. д. № 1/1996 г. Като е взел
предвид, че т.нар. „комуникационни права“
не са абсолютни и не заемат особено място
в някаква йерархия от ценности и на права,
и като е отчел, че Конституцията защитава
и други ценности, респ. права и интереси,
чието реализиране може да ги постави в
конкуренция с тези права, в това решение
съдът е посочил, че тяхното ограничаване
е поначало оправдано, при прецизно очертаване на рамките на тези ограничения, „за
да се определи и пространството, в което
законодателят, администрацията и съдебните власти могат да оперират“. Във връзка с
това са изложени мотиви, които са изцяло
относими към предмета на настоящото дело:
„Накърняването на правата и доброто име
на другиго е основание за ограничаване на
възможността свободно да се изразява мнение
както по силата на общата ограничителна
разпоредба на чл. 57, ал. 2, така и с оглед
на възприетата структура на чл. 39, в който
правото на мнение се ограничава заради
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друго, конкуриращо право. … [С]тава дума за
един комплекс от интереси, които формират
обособената интимна сфера на човека, за
навлизането в която трябва да съществува
преграда, съобразена с морала и манталитета
на разумно мислещите хора. Информацията,
свързана с интимната човешка сфера, е в
най-малка степен от обществен интерес в
смисъла, който се обуславя от функциите на
комуникационните права, така че превръщането є в публично достояние не непременно
може да се защити с общите съображения, с
които се обосновава ценността на свободата
на изразяване на мнение.“ Въз основа на тези
съображения е направен и крайният извод,
обективиран в диспозитива за тълкуване на
Констит уцията относно съдържанието на
комуникационните права и допустимото им
ограничаване, според който „ограничаването
на тези права е допустимо с цел охраната на
други, също конституционно защитими права
и интереси и може да става единствено на
основанията, предвидени в Конституцията.
Сред тези основания възможността да се
осъществи намеса в правото свободно да
се изразява мнение, когато то се използва
за накърняване на правата и доброто име
на другиго, е най-голяма, тъй като по този
начин се охраняват честта и достойнството
и доброто име на личността съгласно чл. 4,
ал. 2 и чл. 32, ал. 1, изр. 2 от Конституцията.“
По наше мнение разпоредбата на чл. 25з, ал. 2
ЗЗЛД изцяло е съобразена с така установените
от Конституционния съд рамки на допустимо ограничаване на свободата на изразяване
и информация с оглед необходимостта да
се осигури защита на друга, равностойна
конституционна ценност, каквато е личната
неприкосновеност на индивида (част от която
е правото на защита на личните данни), при
отчитане на обществената необходимост публичните фигури да търпят по-високо ниво на
критика, изискваща неизбежно допускане на
компромис с личната им сфера (последното
е намерило отражение в т. 6 на оспорения
чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД).
Накрая, не споделяме становището на мнозинството, че изискването за априорно прилагане на въведените с чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД „неясни
критерии“ би довело до автоцензура, като по
този начин е налице непропорционално ограничаване на правото на свобода на изразяване и
право на информация, с цел опазване на друго,
равностойно от гледна точка на Основния закон
право – неприкосновеността на индивида. За
нетърпима от гледна точка на Основния закон
автоцензура, схващана като самоналагане на
ограничения от отделния журналист или творец
в неговата професионална практика, би могло
да се говори само в случай, че поставените
от закона изисквания, закрепени в оспорената
разпоредба на ЗЗЛД, надхвърлят необходимата мяра за опазването на прокламираното в
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чл. 32, ал. 1 от Конституцията основно право.
По изложените по-горе съображения ние не
смятаме, че в случая ограничаването на комуникационните права е непропорционално
и несъразмерно за постигане на тази цел и
законодателят е намерил точния баланс, при
който свободата на изразяване и правото на
информация се упражняват по начин, съобразен с необходимостта да се гарантират и други
конкуриращи се с тях и еднакво бранени от
Основния закон ценности. Противното, освен
че би извело по конституционно нетърпим
начин комуникационните права на върха на
пирамидата на основните права (в противоречие с проведеното в Решение № 7/1996 г. по
к. д. № 1/1996 г. задължително тълкуване на
Конституцията), би превърнало журналистическата и медийната свобода във възможност
за недопустимо накърняване личната сфера
на гражданите, без това да е необходимо за
реализиране на правата по чл. 39 и 41 от Основния закон.
В заключение, смятаме, че обявената за
противоконституционна разпоредба не противоречи на принципа на правовата държава,
според който ограничаването на правата следва
да е съразмерно, т.е. да бъде „подходящото,
възможно най-мекото и същевременно достатъчно ефективно средство за постигане на
конституционно установената цел“ (Решение
№ 14/2014 г. по к. д. № 12/2014 г.). Това е така,
тъй като установените критерии за постигане
на баланс между свободата на изразяване и
правото на информация и правото на защита
на личните данни в никакъв случай не са
въведени като абсолютни и изчерпателни, а
напротив – на съда, комуто винаги принадлежи крайната преценка за законосъобразно
използване на чужди лични данни, е предоставена широка дискреционна власт да съ
образява относимостта и тежестта на всеки
от тези критерии за конкретния случай, както
и да вземе предвид всякакви други обстоятелства от значение за случая. Игнорирането на
тези критерии, насочени да установят мяра
на правомерно навлизане в чуждата лична
сфера за нуждата да се удовлетвори свободата на изразяване и правото на информация,
рискува в бъдещата съдебна практика да се
накърни тъкмо балансът, с оглед на който
мнозинството формира извода си за противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 ЗЗЛД. Като
краен резултат с решението по настоящото
дело е изведен примат на комуникационните
права над личната неприкосновеност, за което
Конституцията не дава аргумент и което по
наше мнение представлява отстъпление от
досегашната практика на съда.
Конституционни съдии:
Анастас Анастасов
Гроздан Илиев
Павлина Панова
Красимир Влахов
8913
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за чужденците в Ре
публика България, приет с Постановление
№ 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и
110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и
57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от
2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 27 и 47 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11 ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на
Република България и не притежава виза за
дългосрочно пребиваване, дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“
при ОДМВР след предоставянето на писмено
становище от ДАНС и след заплащането на
такса за визата по Тарифа № 3 за таксите,
които се събират за консулско обслужване в
системата на Министерството на външните
работи по Закона за държавните такси, могат да издадат разрешение за пребиваване,
когато държавният интерес налага това или
при извънредни обстоятелства, доказани по
надлежния ред със съответни документи, или
след представяне на регистриран в Националната агенция за приходите (НАП) трудов
договор, сключен за срок минимум шест
месеца. Дирекция „Миграция“ или отдел/
сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР изпращат в ДКО – МВнР документ за платена
такса за визата.“
§ 2. В чл. 12, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1,
т. 5 и 13“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 5, 13
и 22“.
§ 3. В чл. 14, ал. 1, т. 2 след думите „чл. 33г,
ал. 4 от ЗЧРБ“ се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по
електронен път“.
§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ“
се заменят с „чл. 24, ал. 1, т. 13 и 22 от ЗЧРБ“.
2. В ал. 2 след думите „разрешено пребиваване“ се поставя запетая и се добавя
„получена международна закрила, убежище
или временна закрила“.
§ 5. В чл. 28 след думите „по Закона за
държавните такси“ се поставя запетая и се
добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
§ 6. В чл. 29, ал. 1, т. 5 думите „чл. 2,
ал. 6, т. 3, 4 и 5 ЗЧРБ“ се заменят с „чл. 2,
ал. 6, т. 3 и 5 от ЗЧРБ“.
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§ 7. В чл. 29д, ал. 10, изречение второ думите „по чл. 36, ал. 3 от ЗТМТМ“ се заменят
с „дали чужденецът в срок до 7 работни дни
след приключването на научноизследователски проект е подал заявление в Агенцията
по заетостта за регистрация като търсещо
работа лице съгласно Закона за насърчаване
на заетостта“.
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) За студентите от български произход
към документите по ал. 1 се прилага удостоверение за раждане, а в случаите, когато е
невъзможно представянето на удостоверение
за раждане, дирекция „Миграция“ или отдел/
сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР прилагат служебна справка относно българския
произход на чужденеца, ако информацията е
отразена в електронна система, поддържана от
Държавната агенция за българите в чужбина.
До осигуряването на техническа възможност
за достъп до системата чужденецът представя
на ДМ – МВР или на отдел/сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР удостоверението за
български произход, издадено от Държавната
агенция за българите в чужбина.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3, т. 1“ се заменят с „ал. 4, т. 1“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 3, т. 2“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
6. Създава ал. 8:
„(8) След приключване на обучението си
като студент в редовна форма на обучение
във висше училище в Република България
чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване в Република България
на основание чл. 24в от ЗЧРБ, може да получи продължително пребиваване за срок
до 9 месеца, като за целта подава заявление – образец № 3, най-малко 30 дни преди
изтичане на разрешения срок на пребиваване.
Дирекция „Миграция“ или отдел/сектор/
група „Миграция“ при ОДМВР проверяват
служебно обстоятелствата дали чужденецът
в срок до 7 работни дни след приключване
на обучението си във висшето училище е
подал заявление в Агенцията по заетостта
за регистрация като търсещо работа лице
съгласно Закона за насърчаване на заетостта.“
§ 9. В чл. 32а, т. 3 след думите „по Закона
за държавните такси“ се поставя запетая и
се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
§ 10. В чл. 33, т. 1 след думите „по Закона
за държавните такси“ се поставя запетая и
се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
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§ 11. В чл. 35, ал. 2 се създава изречение
второ: „До осигуряването на техническа възможност за достъп до системата чужденецът
представя на ДМ – МВР или на отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от
Държавната агенция за българите в чужбина.“
§ 12. В чл. 43, ал. 1, т. 1 след думите „по
Закона за държавните такси“ се поставя
запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
§ 13. В чл. 44а, ал. 1, т. 5 след думите
„по Закона за държавните такси“ се поставя
запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
§ 14. В чл. 45, т. 1 след думите „по Закона
за държавните такси“ се поставя запетая и
се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
§ 15. В чл. 50а, ал. 1, т. 3 след думите
„по Закона за държавните такси“ се поставя
запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
§ 16. В чл. 55, т. 1 след думите „по Закона
за държавните такси“ се поставя запетая и
се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
§ 17. В чл. 56, ал. 1, т. 1 след думите „по
Закона за държавните такси“ се поставя
запетая и се добавя „когато плащането не е
извършено по електронен път“.
§ 18. В чл. 62 ал. 4 се отменя.
§ 19. В глава втора „а“ се създава се
чл. 63и1:
„Ч л. 63и 1 . (1) За пол у чаване п раво на
п род ъ л ж и телно п ребиваване ч у ж денец с
предоставен статут на лице без гражданство
лично представя в дирекция „Миграция“ или
в сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР
заявление по образец съгласно приложение
№ 3, към което прилага:
1. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните
такси, когато плащането не е извършено по
електронен път;
2. доказателства за осигурено жилище;
3. задължителна медицинска застраховка,
валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по реда
на Закона за здравното осигуряване.
(2) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица изпращат
на директора на дирекция „Миграция“ заявлението по ал. 1 и приложените към него
документи, писмено становище на ДАНС
по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ и тяхно
мотивирано становище.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

(3) Директорът на дирекция „Миграция“
или оправомощено от него длъжностно лице
взема решение по заявлението по ал. 1 в
срок до два месеца от подаването му, като в
случаите на правна и фактическа сложност и
необходимост от представяне на допълнителни документи срокът може да бъде удължен
с още един месец.
(4) За взетото решение чуж денецът се
уведомява писмено по реда на АПК.“
§ 20. В чл. 63к се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Полицейски орган, установил непридружено дете чужденец, уведомява дирекция
„Социално подпомагане“ по местопребиваването на детето, изпраща уведомително писмо
по образец съгласно приложение № 6б и го
предава незабавно на служител от отдел
„Закрила на детето“ или на директора на
дирекцията за предприемане на мярка за
настаняване извън семейството по реда на
Закона за закрила на детето. Само в случаите, когато установяването е настъпило в
почивни и празнични дни, се предприемат
съвместни действия по предоставяне на полицейска закрила и настаняване в социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа. За предаването се изготвя
приемно-предавателен протокол по образец
съгласно приложение № 6в.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато органите на дирекция „Миграция“ установят, че непридружено дете чужденец е настанено в специалните домове за
временно настаняване на чужденци, изпращат
уведомително писмо по образец съгласно
приложение № 6б до дирекция „Социално
подпомагане“ по местопребиваването на детето и го предават незабавно на служител на
отдел „Закрила на детето“ или на директора
на дирекцията. За предаването се изготвя
приемно-предавателен протокол по образец
съгласно приложение № 6в, към който се
прилагат копи я на заповеди за на лагане
на принудителни и обезпечителни мерки,
документ за проведен медицински преглед
и други относими документи, приложени в
личното досие на детето чужденец.“
4. В ал. 5 думите „настаняването му със
заповедта за спешно настаняване извън семейството или за настаняване в социална
услуга – резидентен тип, или специализирана
институция“ се заменят с „предаването му
на дирекция „Социално подпомагане“ по
местопребиваване“.
5. В а л. 6 изречение второ се измен я
така: „Дирекция „Социално подпомагане“ по
местопребиваване определя представител на
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детето чужденец, който участва при провеждане на интервюто и предоставя социален
доклад в 5-дневен срок от провеждането на
интервюто.“
6. В ал. 7 думите „в случай на налагане
на принудителна или обезпечителна административна мярка“ и запетаята пред тях се
заличават.
7. Създават се ал. 9 – 11:
„(9) В срок 3 дни след полу чаване на
социалния доклад по ал. 6 сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР изготвят мотивирано становище относно възможността за
връщане на непридруженото дете чужденец
до страната на произход, страната на транзитно преминаване или до трета сигурна страна
или за издаване на разрешение за пребиваване и незабавно го изпращат на дирекция
„Миграция“, придружено от протокола от
проведеното интервю и социалния доклад.
(10) В срок до един месец от провеждането
на интервюто по ал. 5 компетентните органи
на дирекция „Миграция“ налагат принудителна административна мярка „връщане до
страна на произход, страна на транзитно
преминаване или трета сигурна страна“ на
детето чужденец, когато са установили, че е
възможно връщането му на член на неговото
семейство, на определен настойник или на
подходящи приемни центрове в държавата
му на произход, в трета държава, готова да
го приеме, или в държава, задължена да го
приеме по силата на спогодба за предаване и
обратно приемане с Република България, при
условие че там животът и свободата му не са
застрашени и не е изложено на опасност от
преследване, от изтезание или от нечовешко
или унизително отношение.
(11) Когато връщането на детето чужденец не е възможно, компетентните органи
на дирекция „Миграция“ изготвят обобщено
становище, което изпращат директно или
чрез съответния сектор/група „Миграция“
при ОДМВР до непридруженото дете чужденец чрез определения му представител
от дирекция „Социално подпомагане“ по
местопребиваване, с което се у ведом ява
и относно възможността за започване на
п роизводс т во по п редос та вя не п ра во на
продължително пребиваване. Директорът на
дирекция „Миграция“ или оправомощено от
него длъжностно лице може да разреши на
детето чужденец продължително пребиваване
по чл. 28а от ЗЧРБ.“
§ 21. В глава втора „б“ се създава се чл. 63л:
„Ч л. 63л. (1) За пол у ча ва не п ра во на
продължително пребиваване по чл. 28а от
ЗЧРБ детето чужденец подава лично и чрез
определения му представител от дирекция
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„Социално подпомагане“ в дирекция „Миграция“ или сектори/групи „Миграция“ при
ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:
1. копие от приемно-предавателния протокол по образец съгласно приложение № 6в;
2. копие от социалния доклад по чл.63к,
ал. 6;
3. копие от протокола по чл. 63к, ал. 8;
4. копие от паспорт, ако такъв е наличен;
5. доказателства за адрес на пребиваване.
(2) Към заявлението по ал. 1 служебно се
прилага обобщеното становище по чл. 63к,
ал. 11.
(3) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица в срок 7 дни
от подаването на заявлението за получаване
право на продължително пребиваване по
чл. 28а изпращат документите на дирекция
„Миграция“, придружени от писмено становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, и тяхно мотивирано становище.
(4) Заявлението за предоставяне право
на продължително пребиваване по чл. 28а
от ЗЧРБ се разглежда в срок до 7 работни
дни от получаването му в дирекция „Миграция“. В случаите на правна и фактическа
сложност и необходимост от предоставяне
на допълнителни документи и информация
този срок може да бъде продължен с още
един месец. Детето чужденец чрез определения му представител от дирекция „Социално подпомагане“ се уведомява писмено за
удължения срок, като в писмото се посочва,
че необходимите документи и информация
следва да се представят в 14-дневен срок
о т у ведом я ва не т о. При неп редс та вя не в
срока на документите и на информацията
производството по предоставяне право на
пребиваване се прекратява.
(5) Разрешение за продължително пребиваване на непридружено дете чужденец се
издава съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни,
като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„непридружено дете чужденец“.
(6) Последващо заявление за предоставяне
право на пребиваване се подава не по-късно
от 14 дни преди изтичането на разрешения
срок на пребиваване на непридру женото
дете чужденец на територията на Република България. Към заявлението се прилагат
документите по ал. 1, т. 2 – 5. Органите на
дирекция „Миграция“ или сектори/групи
„Миграция“ при ОДМВР провеждат интервю
с детето в присъствието на определения му
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представител от дирекция „Социално подпомагане“ и при условията на чл. 63к, ал. 7
с цел извършване на повторна преценка за
възможността за връщане на детето чужденец, за което се изготвя протокол по реда
на чл. 63к, ал. 6 – 8.
(7) Директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица в срок до
7 работни дни от подаването на заявление
по ал. 6 изпращат документите на дирекция „Миграция“, придружени от писмено
становище на ДАНС по чл. 41, ал. 1, т. 2 от
Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, и тяхно мотивирано становище.
(8) Когато се установи, че връщането на
детето чужденец не е възможно, компетентните органи на дирекция „Миграция“ изготвят становище относно невъзможността за
връщане на непридруженото дете чужденец
в срок до 5 дни от получаването на документите по ал. 6 и след анализ на допълнително
събрана информация в срока от предходното
интервю.
(9) В случай че не може да бъде наложена
принудителна административна мярка по
чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЧРБ, директорът на
дирекция „Миграция“ или оправомощено
от него длъжностно лице може да разреши
на непридруженото дете чужденец продължително пребиваване по чл. 28а от ЗЧРБ, за
което му се издава документ по ал. 4.
(10) Заявлението по ал. 6 се разглежда и
решава в срок до 14 работни дни от подаването на заявлението. В случаите на правна
и фактическа сложност и необходимост от
предоставяне на допълнителни документи и
информация този срок може да бъде удължен
с още един месец. Детето чужденец чрез
неговия представител от дирекция „Социално подпомагане“ се уведомява писмено
при удължаване на срока, като в писмото се
посочва, че следва да предостави необходимите документи и информация в 14-дневен
срок от получаването на писмото. Когато
допълнителните документи и информация
не бъдат предоставени в посочения срок,
производството по издаване на разрешение за
продължително пребиваване се прекратява.
(11) При подаване на заявление по ал. 1
или 6 на детето чужденец се издава документ,
удостоверяващ обстоятелството, че е подало
заявление за получаване на разрешение за
продължително пребиваване.“
§ 22. В § 3, изречение второ от допълнителните разпоредби думите „до 7 дни“ се
заменят с „до 14 дни“.
§ 23. Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1
се изменя така:
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„Приложение № 2
„Приложение № 2
към чл. към
11,чл.
ал.
11, 1
ал. 1
ДО ДИРЕКТОРА НА/
ТО ТHE DIRECTOR OF
………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ /APPLICATION
за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България/For Granting of a
Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
oт/from ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване/names inscribed in Latin
characters as they appear in the passport or a valid document for travel substituting it
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………..
имена на кирилица/names inscribed in the Cyrillic alphabet
Роден/а/ на/Born on ………………….……..… в град/село in town/village ……….………………
държава/country……………………….. гражданство/Citizenship: …………………………………
Паспорт или заместващ го документ за пътуване, серия, /№/Passport or a valid document for
travel substituting it, series/№ ……………………….…………….., издаден от/ issued by…
………………………, валиден до/valid until …….…..………………………………………….
Адрес в Република България: град/село Address in the Republic of Bulgaria: town/village
……...……………………………………………...област/district…………………….………………
ул./бул./str./blvd…………………………………..………… бл./bl. …………, вх./еntr..…..……….,
ет./fl………, ап./app………., тел. за връзка/contact phone number …………………………………
Адрес на месторабота/address of employment (place of work) .................................................
………………...........................................................................................................................................
Личен номер на чужденец (ЛНЧ)/Personal Foreigner’s Number (PFN):….…………………………
Влязох в Република България на/I entered the Republic of Bulgaria on
/…………………….…………………………………………. през ГКПП/through Border Check
Point/ ………………………………………… с виза тип /with a visa type ………………… за срок
от/for a period of ………………………………………………….. с цел /for the purpose of
…………………………………………………………………………..………………………………
Моля да ми бъде предоставено право на краткосрочно пребиваване в Република България в
съответствие с чл. 27 от Закона за чужденците в Република България поради/I am asking to be
granted a short-term residence status in the Republic of Bulgaria in accordance with Art. 27 of the
Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB), based on:
 _____________________________ причини
от
хуманитарен
характер
/humanitarian reasons
 _____________________________ извънредни обстоятелства /exceptional
circumstances
 _____________________________ наличие на държавен интерес /present
public interest
Допълнителна информация, свързана с настоящото заявление (ако е необходимо)/Additional
information linked to the present application (if necessary):
……………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
мб-ЦД
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Прилагам следните документи / Please, find enclosed the following documents:
…………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Желая връчванетo на съобщенията да се осъществява чрез/for the purposes of correspondence
I would like to receive the notification messages via:
 Персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни
услуги/a personal profile registered in the information system for secure electronic serving
as a module of the Single Gateway to Access to Electronic Administrative Services within
the meaning of the Electronic Government Act, ……………………………………...
....................................................................................................................................................
 електронна поща, която позволява получаване на съобщение, съдържащо информация
за изтегляне на съставения документ/an e-mail address allowing the receipt of messages
containing information to download the compiled document from an electronic serving
system………………………………………………………………………………………..
Декларирам, че в 3-дневен срок от изпращането на електронното съобщението от
дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции
на МВР ще изпратя потвърждение за получаването.
I, the undersigned, declare that I will confirm the receipt of the electronic message from
Migration Directorate or department/units/groups „Migration“ at the Regional Directorates of
the Ministry of Interior within 3 (three) days after the message has been sent.
 факс/fax.......................................................................................................................................
 адрес за кореспонденция/address for the purposes of correspondence and notification on
messages.....................................................................................................................................
Дата/datе: ______________________________
Подпис на заявителя/ Applicant’s signature: …………………………………………………………
Приел заявлението/ Application accepted by :……………………………………………………….
/имената и подпис на служителя/
Служебна информация:
/Official information/
Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България
по чл.………………….. от ЗЧРБ до
дата……………………………………….
Наложени принудителни административни мерки/Coercive administrative measures imposed
……………………………………………………………………………………………………………………
For official use only:
Granted status of prolonged residence to a foreigner in the Republic of Bulgaria under Art……… of
the LFRB till …………….....
Date:………………………...
Събрана такса/Taxe: :……………….
Подпис на служителя: …………………..
/имената и подпис на служителя/
Servant’s signature/Servant’s names and signature.“
мб-ЦД
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§ 24. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 се изменя така:
„Приложение
№ 3
„Приложение
№ 3
къмал.
чл. 1
12, ал. 1
към чл. 12,

ДО ДИРЕКТОРА НА/
ТО ТHE DIRECTOR OF
…………………………………………
………..………………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ/APPLICATION
за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република
България/For Granting of a Prolonged Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
Oт/From ………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………..
имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване /names inscribed in Latin
characters as they appear in the passport or a valid document for travel substituting it
……………………………………………………………………………………………………..……
………..………………………………………………………………………………………………..
имена на кирилица/names inscribed in the Cyrillic alphabet
Роден/а/ на/Born on …………………..…… в град/село in town/village ……….…………………
държава/country……………………….. гражданство/Citizenship: ………………………………..
Паспорт или заместващ го документ за пътуване, серия, №/ Passport or a valid document for
travel substituting it, series, № ……………………….…………….. издаден от/issued by…
………………………, валиден до/valid until …….…..………………………………….……......
Адрес в Република България: град/село / Address in the Republic of Bulgaria: town/village
…………………………………………... област/district …………………………………………….
ул./бул./str./blvd…………………………………………… бл./bl. …………, вх./еntr..…..……….,
ет./fl………, ап./app………., тел. за връзка/ contact phone № ………………………………………
Адрес на месторабота/address of employment (place of work) ........................................................
...................................................................................................................................................................
Личен номер на чужденец (ЛНЧ)/Personal Foreigner’s Number (PFN) .……………………………
Влязох в Република България на/ I entered the Republic of Bulgaria on ………………….………..
през ГКПП/ through Border Check Point …………………………………………………с виза тип/
with a visa type ………………… за срок от/for a period of ………………. с цел/for the purpose of
……………………………………………………………………………………………………...
Моля да ми бъде предоставено право на продължително пребиваване в Република България в
съответствие със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) на основание
притежавана виза по чл. 15, чл. 1 от ЗЧРБ и на едно от следните основания/ I am asking to be
granted a prolonged residence status in the Republic of Bulgaria in accordance with the Law on the
Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB), based on visa under Art. 15, para 1 of the LFRB and
on one of the following grounds:
 работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на
труда и социалната политика - чл. 24, ал. 1, т. 1/work under legal terms of employment
upon permit by the bodies of the Ministry of Labour and Social Policy - Art. 24, para 1,
item 1;
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 търговска дейност в страната, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10
работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на
пребиваването – чл. 24, ал. 1, т. 2/commercial activity in the country and as a result of this
activity at least 10 full-time positions have been opened for Bulgarian citizens and maintained
for the term of stay - Art. 24, para 1, item 2;
 аз съм чуждестранен специалист, пребиваващ в страната по силата на международни
договори, по които Република България е страна - чл. 24, ал. 1, т. 4/ I am а foreign
specialist staying in the country by force of international agreements to which the Republic of
Bulgaria is a party - Art. 24, para 1, item 4;
 аз имам основание да ми бъде разрешено постоянно пребиваване - чл. 24, ал. 1, т. 5/
I have reason to be allowed permanent residence - Art. 24, para 1, item 5;
 аз съм представител на чуждестранно търговско дружество с регистрирано от
Българската търговско-промишлена палата търговско представителство в Република
България - чл. 24, ал. 1, т. 6/I am a representative of a foreign trade company with
commercial representation in the Republic of Bulgaria registered by the Bulgarian Chamber
of Commerce and Industry - Art. 24, para 1, item 6;
 аз съм финансово осигурен родител на български гражданин или на чужденец, който
притежава разрешение за постоянно пребиваване - чл. 24, ал. 1, т. 7/I am financially
ensured parent of a Bulgarian citizen or foreigner who holds a permanent residence permit Art. 24, para 1, item 7;
 аз съм постъпил на продължително лечение в лечебно заведение - чл. 24, ал. 1, т. 8/
I have been admitted to a medical establishment for continuous treatment - Art. 24, para 1,
item 8;
 аз съм кореспондент на чуждестранно средство за масово осведомяване и имам
акредитация в Република България - чл. 24, ал. 1, т. 9/I am a correspondent of foreign
mass media and have accreditation in the Republic of Bulgaria - Art. 24, para 1, item 9;
 аз съм получил право на пенсия съгласно законодателството на Република България,
държавата си на произход или друга държава - чл. 24, ал. 1, т. 10/ I am entitled to
pension pursuant to the legislation of the Republic of Bulgaria, of my home country or
another country - Art. 24, para 1, item 10;
 аз съм член на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за
постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила - чл. 24,
ал. 1, т. 13/ I am a family member of a foreigner, who has received extended or permanent
residence permit, or of a foreigner, who has received international protection - Art. 24,
para 1, item 13;
 аз съм член на домакинството на чужденец по чл. 23а, ал. 3 (персонал на
дипломатически и консулски представителства) или негов частен домашен помощник чл. 24, ал. 1, т. 14/ I am a member of the household of a foreigner under Art. 23a, para 3
(staff of diplomatic or consular representations), or of the foreigner’s private domestic service
staff - Art. 24, para 1, item 14;
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 аз желая да извършвам дейност на свободна практика след разрешение от
Министерството на труда и социалната политика - чл. 24, ал. 1, т. 15/ I wish to carry out
a free-lance practice upon permit by the Ministry of Labour and Social Policy - Art. 24,
para 1, item 15;
 аз желая да извършвам дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството
на правосъдието или съм чуждестранен религиозен служител, поканен от централните
ръководства на регистрираните вероизповедания - чл. 24, ал. 1, т. 16/ I wish to carry out
a non-profit activity upon permit of the Ministry of Justice or I am a foreign religious servant,
invited by the central management of the registered religions - Art. 24, para 1, item 16;
 аз съм получил статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на
хора - чл. 24, ал. 1, т. 17/ I have acquired statute of special protection as per Art. 25 of the
Anti- Human Trafficking Act - Art. 24, para 1, item 17; Не се изисква виза по чл. 15,
ал. 1/No visa requirement under Art. 15, para 1 for this category of persons;
 аз съм член на семейството на български гражданин - чл. 24, ал. 1, т. 18/ I am a family
member of a Bulgarian citizen - Art. 24, para 1, item 18;
 аз съм вложил сума, не по-малка от 600 000 лв., за придобиване на право на
собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или съм
собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество чл. 24, ал. 1, т. 19/I have deposited no less than BGN 600 000 for acquiring ownership of
real estate within the territory of the Republic of Bulgaria or I own more than 50 % of the
share capital of a Bulgarian trade company - Art. 24, para 1, item 19;
 аз съм извършил инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла
на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско
търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв. - чл. 24, ал. 1, т. 20/I have made an
investment in economically disadvantaged regions within the meaning of the Investment
Promotion Act by depositing in the capital of a Bulgarian company not less than
BGN 250 000 - Art. 24, para 1, item 20;
 аз желая да извършвам доброволческа дейност в рамките на Европейската
доброволческа служба - чл. 24, ал. 1, т. 21/I wish to carry out volunteer work within the
European Voluntary Service - Art. 24, para 1, item 21;
 аз съм член на семейството на чужденец с предоставено убежище, временна закрила
или хуманитарен статут - чл. 24, ал. 1, т. 22/I am a member of the family of a foreigner
with granted asylum, temporary protection or humanitarian status - Art. 24, para 1, item 22;
 аз искам да извършвам дейност на свободна практика по смисъла на Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност - чл. 24а/I wish to carry out free-lance
activity pursuant to the Law on Labour migration and labour mobility - Art. 24а;
 аз съм научен работник със сключен договор за разработване на
научноизследователски проект с научноизследователска организация със седалище в
Република България - чл. 24б, ал.1 / I am a researcher with concluded contracts for
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development of a research project with a research organization based in the Republic of
Bulgaria - Art. 24b, para 1;
 аз съм член на семейството на научен работник на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 –
чл. 24б, ал. 6/ I am a member of the family of a researcher on the basis of Art. 24, para. 1,
item 13 - Art. 24b, para 6;
 аз съм приет като научен работник в друга държава - членка на Европейския съюз, и ще
извършвам част от своите научни изследвания в Република България за срок до 180 дни
в рамките на всеки период от 360 дни на основание на договор, сключен с
научноизследователска организация в първата държава членка – чл. 24б, ал. 7/I have
been admitted as a researcher in another Member State of the European Union and will carry
out part of my scientific research in the Republic of Bulgaria for up to 180 days within each
360-day period on the basis of a contract, concluded with a research organization in the first
Member State - Art. 24b, para 7;
 аз притежавам валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава
членка, и възнамерявам да проведа част от научното си изследване в
научноизследователска организация на територията на Република България за срок, подълъг от 180 дни, но не повече от две години – чл. 24б, ал. 9/I have a valid residence
permit issued by the first Member State and intend to carry out part of my scientific research
at a research organization on the territory of the Republic of Bulgaria for a period longer
than 180 days, but not more than two years – Art. 24b, para 9;
 аз съм член на семейство на научен работник по чл. 24б, ал. 7 или 9, който притежава
валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка – чл. 24б,
ал. 12/I am a member of the family of a researcher under Art. 24b, Para. 7 or 9 of the LFRB
who holds a valid residence permit issued by the first Member State – Art.24b, para 12;
 аз съм подал заявление в Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа
лице съгласно Закона за насърчаване на заетостта - в срок до 7 работни дни след
приключване на научноизследователски проект– чл. 24б, ал. 13/I have submitted an
application to the Employment Agency for registration as a jobseeker under the Law on
Promotion of the Employment - within 7 working days after the completion of a research
project – Art. 24b, para 13.
Аз cъм приет като/I have been accepted as:
 1. студент в редовна форма на обучение във висше училище – чл. 24в, ал. 1, т. 1/
a student in full-time instruction at a higher education institution – Art. 24c, para 1, item 1;
 2. ученик за обучение в средната степен на образование в рамките на програма за
обмен – чл. 24в, ал. 1, т. 1/ a secondary education student in an exchange program –
Art. 24c, para 1, item 1;
 3. стажант – чл. 24в, ал. 1, т. 3/ an intern – Art. 24c, para 1, item 3;
 аз ще провеждам част от обучението си в Република България, притежавам валидно
разрешение за пребиваване, издадено от друга държава членка и съм обхванат от
програма на Съюза или от многостранна програма, предвиждаща обучение в повече от
една държава членка, или от споразумение между две или повече висши училища, от
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които поне едното е българско - чл. 24в, ал. 2/I will carry out part of my training in the
Republic of Bulgaria, I hold a valid residence permit issued by another Member State, and I
am covered by a European Union program or by a multilateral program providing for
training in more than one Member State or by an agreement between two or more higher
education institutions, of which at least one is Bulgarian – Art. 24c, para 2;
 след приключване на обучението ми като студент в редовна форма на обучение във
висше училище в Република България в срок до 7 работни дни съм подал заявление в
Агенцията по заетостта за регистрация като търсещо работа лице съгласно Закона за
насърчаване на заетостта – чл. 24в, ал. 6/having finalized my studies as a regular student
in a higher education institution in the Republic of Bulgaria within 7 working days I have
applied before the Employment Agency for registration as a job seeker under the the Low of
Promotion of Employment – Art. 24c, para 6;
 аз съм член на семейство на дългосрочно пребиваващ чужденец – чл. 24е, ал. 1 и ал. 4/
I am a family member of а long-term residing foreigner – Art. 24f, para 1 and 4;
 аз съм участник във висящо административно или наказателно производство,
образувано по чл. 227, ал. 3 и 5 от Наказателния кодекс - чл. 24з/I participate in a
pending administrative or criminal proceedings initiated under Art. 227, para 3 and 5 of the
Penal Code – Art. 24h;
 аз отговарям на условията за получаване на "Единно разрешение за пребиваване и
работа" – чл. 24и/I meet the requirements to be granted with Single Permit for residence
and work – Art. 24i;
 аз отговарям на условията за достъп до пазара на труда като сезонен работник по
смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – чл. 24к/I meet the
requirements for access to the labor market as a seasonal worker pursuant to the Law on
Labour migration and labour mobility - 24j;
 аз съм член на семейството на български гражданин, който е упражнил правото си на
свободно движение – чл. 24м/I am a family member of a Bulgarian citizen who has
exercised his/her right of free movement – Art. 24l Не се изисква виза по чл. 15, ал. 1/No
visa requirement under Art. 15, Para 1 for this category of persons;
 аз имам заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в
областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта или
е налице държавен интерес - чл. 25а/I have contributions to the Republic of Bulgaria in the
public and economic sphere, in the sphere of the national security, science, technology,
culture or sport, or there is state interest at stake – Art. 25a;
 аз съм военнослужещ или член на цивилния компонент на структура на Организацията
на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България/ аз съм
зависимо лице от военнослужещ или член на цивилния компонент на структура на
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) по смисъла на закона –
чл. 25д/I am a servicemen/member of the troops or a member of the civilian component of a
NATO structure located in the Republic of Bulgaria /I am dependent of a servicemаn/member
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of the troops or a member of the civilian component of a NATO structure located in the
Republic of Bulgaria – Art. 25e;
 аз съм непридружено/изоставено дете и не съм поискал/а закрила по Закона за
убежището и бежанците/отказана ми е международна закрила – чл. 28а, ал. 1/I am an
unaccompanied/abandoned child, and I have not applied for protection under the Law on
Asylum and Refugees or the international protection was refused – Art. 28a, para 1;
 аз съм влязъл в Република България като непридружено/изоставено дете и съм над 18
години и не съм поискал/а закрила по Закона за убежището и бежанците/отказана ми е
международна закрила и са налице хуманитарни причини – чл. 28a, ал. 2/I was an
unaccompanied/ abandoned child at the time when I entered the Republic of Bulgaria and
now I am 18 years old and I have not applied for protection under the Law on Asylum and
Refugees or the international protection was refused and there are humanitarian reasons,–
Art. 28a, para 2;
Аз cъм получил разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава - членка на
Европейския съюз, и съм/I have obtained a long-term residence permit in another Member
State of the European Union and:
 работник, служител или самостоятелно заето лице в Република България – чл. 33а,
ал. 1, т. 1/I am a worker, employee or a self-employed person in the Republic of Bulgaria –
Art. 33a, para 1, item 1;
 и искам да пребивавам с цел обучение, включително професионално обучение, в
учебно заведение - чл. 33а, ал. 1, т. 2/I wish to reside for the purpose of education,
including vocational training at an educational institution - Art. 33a, para 1, item 2;
 и искам да пребивавам с друга цел - чл. 33а, ал. 1, т. 3/ I wish to reside with another
purpose - Art. 33a, para 1, item 3;
 аз cъм член на семейство на чужденец, получил разрешение за пребиваване в
Република България въз основа на разрешено дългосрочно пребиваване в друга
държава - членка на Европейския съюз, където семейството ни е създадено – чл. 33г,
ал. 1/I am a family member of a foreigner who have obtained a residence in the Republic of
Bulgaria on the ground of a long-term residence permit in another Member State of the
European Union where our family was set up – Art. 33d, para 1;
 аз искам да получа разрешение за пребиваване и работа тип "синя карта на ЕС" –
чл. 33к, ал. 1/I wish to obtain a residence and work permit of the "EU Blue Card" type –
Art. 33j, para 1;
 аз cъм член на семейството на притежател на синя карта, издадена от Република
България - чл. 33к, ал. 3/I am a family member of a Blue Card holder, issued by the
Republic of Bulgaria - Art. 33j, para 3;
 аз cъм притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на
Европейския съюз/аз съм член на семейство на притежател на синя карта на ЕС,
издадена от друга държава - членка на Европейския съюз – чл. 33л/I am a holder of an
EU Blue Card, issued in another Member State of the European Union/ I am a family member
of a holder of an EU Blue Card, issued in another Member State of the European Union –
Art. 33k;
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 аз cъм преместен при вътрешнокорпоративен трансфер/аз съм член на семейство на
чужденец, преместен при вътрешнокорпоративен трансфер – чл. 33п/I have been
transferred within an intra-corporate transfer/I am a family member of a foreigner who has
been transferred within an intra-corporate transfer – Art. 33o;
 аз cъм лице с предоставен статут на лице без гражданство в Република България, но не
отговарям на условията за разрешаване на постоянно или дългосрочно пребиваване на
територията на Република България – чл. 21и, ал. 4/I have been granted with a status of
statelessness by the Republic of Bulgaria and do not meet the requirements for acquiring a
permanent or long-term residence on the territory of the Republic of Bulgaria – Art. 21i,
para 4.
Допълнителна информация, свързана с настоящето заявление (ако е необходимо)/Additional
information linked to the present application (if necessary):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Прилагам следните документи/ Please, find enclosed the following documents:
1. Копие от паспорт или заместващия го документ за пътуване/A copy of passport or a
valid document substituting it;
2. (Ако е приложимо) Копие от виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ /(If applicable) A copy of
visa under Art. 15, para 1 of the LFRB;
3. (Ако е приложимо) Копие от документ, удостоверяващ заплащането на такса/(If
applicable) A copy of document certifying the executed payment of a tax
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Желая връчванетo на съобщенията да се осъществява чрез/for the purposes of correspondence I
would like to receive the notification messages via:
 Персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни
услуги/a personal profile registered in the information system for secure electronic serving as
a module of the Single Gateway to Access to Electronic Administrative Services within the
meaning of the Electronic Government Act, ............................................................
……………………….................................................................................................................
 електронна поща, която позволява получаване на съобщение, съдържащо информация
за изтегляне на съставения документ/an e-mail address allowing the receipt of messages
containing information to download the compiled document from an electronic serving
system………………………………………………………………………………………
Декларирам, че в 3-дневен срок от изпращането на електронното съобщението от
дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции
на МВР ще изпратя потвърждение за получаването/
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I, the undersigned, declare that I will confirm the receipt of the electronic message from
Migration Directorate or department/units/groups „Migration“ at the Regional Directorates of
the Ministry of Interior within 3 (three) days after the message has been sent;
 факс/fax.................................................................................................................................
 адрес за кореспонденция/address for the purposes of correspondence and notification on
messages.................................................................................................................................
Дата/datе: ______________________________
Подпис на заявителя/Applicant’s signature:…………………………………………………………
Приел заявлението/Application accepted by :………………………………………………………
/имената и подпис на служителя/
Служебна информация:
/Official information/
Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България
по чл. ………………….. от ЗЧРБ до/
дата……………………………………….
Наложени принудителни административни мерки/ Coercive administrative measures imposed
……………………………………………………………………………………………………………………
For official use only:
Granted status of prolonged residence to a foreigner in the Republic of Bulgaria under Art ………of
the LFRB till ……………..……..
Date: ………………………...
Събрана такса/Taxe: ……………….
Подпис на служителя: …………………..
/имената и подпис на служителя/
Servant’s signature/ Servant’s names and signature“
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§ 25. Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:

„Приложение
№
4 4
„Приложение
№
към чл. 34, ал. към
1 чл. 34, ал. 1
ДО ДИРЕКТОРА НА/
ТО ТHE DIRECTOR OF
………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ /APPLICATION
за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България/
For Granting of a Permanent Residence Status to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
oт/from……………………………………………………………………………………………
….…………………………….………………………………………………………………….
имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване/names inscribed in Latin
characters as they appear in the passport or a valid document for travel substituting it
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………..
имена на кирилица/names inscribed in the Cyrillic alphabet
Роден/а/ на /Born on ………………..…… в град/село in town/village ……….………………
държава/country……………………….. гражданство/Citizenship: …………………………………
Паспорт или заместващ го документ за пътуване, серия, №/Passport or a valid document for
travel substituting it, series /№ ……………………….…………….., издаден от/issued by…
………………………,валиден до/valid until …….…..……………………………………………
Адрес в Република България: град/село Address in the Republic of Bulgaria: town/village
………..…………………………………………... област/district ……………………………………
ул./бул./str./blvd…………………………………………… бл./ bl. …………, вх./ еntr
..…..………., ет./fl………, ап./app………., тел. за връзка/ contact phone number
…………………………………
Адрес на месторабота/address of employment (place of work) ...........................................
..................................................................................................................................................................
Личен номер на чужденец (ЛНЧ)/Personal Foreigner’s Number (PFN):….…………………………
Влязох в Република България на/I entered the Republic of Bulgaria on /…………………….….
през ГКПП/ through Border Check Point/……………………………………………………с виза
тип/with visa type ………………… за срок от/for a period of …………………….с цел/for the
purpose of ……………………………………………………………………………………………..
Моля да ми бъде предоставено право на постоянно пребиваване в Република България в
съответствие със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) на едно от следните
основания/I am asking to be granted a permanent residence status in the Republic of Bulgaria in
accordance with the Law on the Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB) on one of the
following grounds:
 аз съм от български произход – чл. 25, ал. 1, т. 1/I have Bulgarian origin – Art. 25,
para 1, item 1;
 сключил съм граждански брак с постоянно пребиваващ в Република България
чужденец преди повече от 5 години и съм пребивавал законно и непрекъснато за
мб-ЦД
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период 5 години на територията на страната - чл. 25, ал. 1, т. 2/I have concluded civil
matrimony with a permanently residing in the Republic of Bulgaria foreigner before more
than 5 years and I have resided legally and uninterruptedly for a period of 5 years on the
territory of the country - Art. 25, para 1, item 2;
 аз съм малолетно или непълнолетно дете на български гражданин или на постоянно
пребиваващ в страната чужденец и не съм встъпил в брак - чл. 25, ал. 1, т. 3/I am a
minor or below age child of a Bulgarian national or of a foreigner with permanent stay in the
country and I have not been married - Art. 25, para 1, item 3;
 аз съм родител на български гражданин и му осигурявам дължимата по закон издръжка
и съм пребивавал законно и непрекъснато за срок три години на територията на
Република България - чл. 25, ал. 1, т. 4/ I am a parent of Bulgarian citizens and provide
the due legally established resources for living and have resided legally and uninterruptedly
for a period of three years within the territory of the Republic of Bulgaria - Art. 25, para 1,
item 4;
 аз съм пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в
рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно
пребиваване и за този период не съм отсъствал повече от 30 месеца - чл. 25, ал. 1, т. 5/
I have resided legally and uninterruptedly on the territory of the Republic of Bulgaria for the
last 5 years prior to submission of the application for permanent residence and I have not
been abroad for more than 30 months during this period - Art. 25, para 1, item 5. Наясно
съм, че при пребиваване за целите на обучение се отчита само половината от времето
на пребиваване/ I am aware of the fact that in cases where the residence has been granted
for the purposes of study only half of the periods of residence are taken into account;
Вложил съм над 1 000 000 лв. или съм увеличил вложението си с този размер чрез
придобиване на/I have invested over BGN 1 000 000 or I have increased my investment by
such an amount through the acquisition of:
 акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар –
чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „а“/shares of Bulgarian companies, traded on a Bulgarian
regulated market – Art. 25, para 1, item 6, letter a;
 облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени
от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6
месеца - чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „б“/debentures and treasury bonds and their
derivatives, issued by the Republic of Bulgaria or by the municipalities with a maturity
date after at least 6 months market – Art. 25, para 1, item 6, letter b;
 право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско
дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по
Закона за приватизация и следприватизационен контрол - чл. 25, ал. 1, т. 6, буква
„в“/ownership in a separate part of the property of a Bulgarian company with at least 50
percent state or municipal share in the capital under the Privatisation and Postprivatisation Control Act - Art. 25, para 1, item 6, letter с;
 дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско
дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол - чл. 25,
ал. 1, т. 6, буква „г“/holdings or shares, owned by the state or the municipalities in a
мб-ЦД
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Bulgarian company under the Privatisation and Post-privatisation Control Act - Art. 25,
para 1, item 6, letter d;
българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му
права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за
услуги и промишлен дизайн - чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „д“/Bulgarian intellectual
property - copyright or related rights subject-matter, patent protected inventions, utility
models, trademarks, service marks or industrial design - Art. 25, para 1, item 6, letter е;
права по концесионни договори на територията на Република България - чл. 25,
ал. 1, т. 6, буква „e”/ rights under concession contracts on the territory of the Republic
of Bulgaria - Art. 25, para 1, item 6, letter f;
вложил съм сумата над 1 000 000 лв. в лицензирана кредитна институция в
България по договор за доверително управление със срок, не по-кратък от 5 години,
като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити
от кредитна институция в България - чл. 25, ал. 1, т. 7/I have invested the amount over
BGN 1 000 000 in a licensed credit institution in Bulgaria under a trust management
agreement for a period of not less than 5 years, provided that for this time period the
deposit is not used to secure loans from other credit institutions in Bulgaria - Art. 25,
para 1, item 7;
вложил съм в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са
търгувани на регулиран пазар, сума, не по-малка от 6 000 000 лв. - чл. 25, ал. 1, т. 8/
I have invested the amount of at least BGN 6 000 000 in the capital of a Bulgarian
company, which shares are not traded on a regulated market Art. 25, para 1, item 8;

 аз не съм лице от български произход, роден съм на територията на Република
България, изгубил съм българското си гражданство по изселнически спогодби или
по собствено желание и желая трайно да се установя на територията на страната чл. 25, ал. 1, т. 9/I am not a person of Bulgarian origin but I was born on the territory of
the Republic of Bulgaria and I lost my Bulgarian citizenship in accordance to emigration
agreements or based on my own wish and I am willing to settle permanently on the
territory of the country - Art. 25, para 1, item 9;
 влязъл съм преди 27 декември 1998 г. на територията на Република България и съм
пребивавал в нея или съм роден и моят родител е сключил граждански брак с
български гражданин - чл. 25, ал. 1, т. 10/I entered the territory of the Republic of
Bulgaria before 1998 December 27 and have stayed in the Republic of Bulgaria or I was
born on the territory of the Republic of Bulgaria and my parent has married a Bulgarian
citizen - Art. 25, para 1, item 10;
 аз съм член на семейството на български гражданин и съм пребивавал непрекъснато
на територията на Република България през последните пет години - чл. 25, ал. 1,
т. 11/I am a member of the family of the Bulgarian citizen and I have resided
uninterruptedly in the territory of the Republic of Bulgaria during the previous five years
- Art. 25, para 1, item 11;
 влязъл съм на територията на Република България преди 27 декември 1998 г,
пребивавам в страната и не съм я напускал или съм роден в Република България и
не съм признат за гражданин на бившите съветски републики - чл. 25, ал. 1, т. 12/
I entered the territory of the Republic of Bulgaria before 1998 December 27, I have
resided in the Republic of Bulgaria and have not left it or I was born on the territory of
мб-ЦД
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the Republic of Bulgaria and I have not been recognized as a citizen of the former Soviet
republics - Art. 25, para 1, item 12;
 аз извършвам дейност и съм сертифициран по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката в съответствие с
чл. 25в - чл. 25, ал. 1, т. 13/I perform activities and I am certified by the Ministry of
Economy under the Investment Promotion Act pursuant to Art. 25c - Art. 25, para 1,
item 13;
 аз съм малолетно или непълнолетно дете, родено и изоставено от родител/и чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България и съм настанен в
социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа като мярка
за закрила - чл. 25, ал. 1, т. 14/I am a minor or underage and I was born and
abandoned by a parent/ parents – foreign citizen(s) on the territory of the Republic of
Bulgaria and I have been accommodated at an institution social or integrated health and
social care services for residential care as a protective measure - Art. 25, para 1, item
14;
 аз съм малолетно или непълнолетно дете, изоставено от родител/и - чужд/и
гражданин/ни, на територията на Република България, и съм настанен в социална
или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа като мярка за
закрила - чл. 25, ал. 1, т. 15/I am a minor or underage and I was abandoned by a
parent/ parents – foreign citizen(s) on the territory of the Republic of Bulgaria and I have
been accommodated at an institution social or integrated health and social care services
for residential care as a protective measure - Art. 25, para 1, item 15;
 извършил съм инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско
търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., съдружник съм или акционер с
поименни акции и притежавам не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството
и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и
нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити наймалко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на
пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката - чл. 25, ал. 1,
т. 16/I have made an investment in the state by depositing in the share capital of a
Bulgarian trade company no less than BGN 500 000 and I am a partner or shareholder
with registered shares and I own more than 50 % of the share capital of the company and
as a result of the investment have been acquired new tangible and intangible assets
amounting to not less than BGN 500 000 and at least 10 new positions are opened for
Bulgarian citizens for the residence period and this is verified by the Ministry of Economy
- Art. 25, para 1, item 16;
 получил съм разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 19 или
20 и съм поддържал вложението в продължение на 5 години - чл. 25, ал. 1, т. 17/
I have been granted prolonged residence permit in accordance to Art. 24, Para. 1, item 19
or 20 and have maintained the investment for 5 years - Art. 25, para 1, item 17;
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 аз имам заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в
областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта
или е налице държавен интерес – чл. 25а/I have contributed to the Republic of
Bulgaria in the public and economic sphere, in the sphere of the national security,
science, technology, culture or sport, or there is state interest at stake – Art. 25a;
 аз съм чужденец, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на
инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен
инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на
инвестициите и следователно мога да получа разрешение на основание чл. 25, ал. 1,
т. 13 – чл. 25в/I am a foreigner who carries out activity related to performance and / or
maintenance of an investment with a certificate for Class A, Class B or for priority
investment project pursuant to Art. 20, para 1, item 1 of the Investment Promotion Act
and consequently I may be granted with a permanent residence permit on the grounds of
Art. 25, para 1, item 13 – Art. 25c;
 аз съм член на семейството на български гражданин, на когото е разрешено
продължително пребиваване по реда на чл. 24м, и законно съм пребивавал
непрекъснато за срок 5 години в Република България заедно с българския
гражданин или законно съм пребивавал непрекъснато за срок 5 години в Република
България в случаите по чл. 24, ал. 9, 10 и 11 – чл. 25г/I am a member of the family of a
Bulgarian citizen, who has been granted a prolonged residence permit under Art. 24l and
I have been residing legally and uninterruptedly for a period of 5 years in the Republic of
Bulgaria together with the Bulgarian citizen, or I have been residing legally and
uninterruptedly for a period of 5 years in the Republic of Bulgaria in the cases under
Art. 24, Para. 9, 10 and 11 – Art. 25d.
Допълнителна информация, свързана с настоящето заявление (ако е необходимо)/ Additional
information concerning the present application (if necessary):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Прилагам следните документи/ Please, find enclosed the following documents:
1. Копие от паспорт или заместващия го документ за пътуване/A copy of passport or a
valid document substituting it;
2. (Ако е приложимо) Копие от виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ/(If applicable) A copy of
visa under Art. 15, para 1 of the LFRB;
3. (Ако е приложимо) Копие от документ, удостоверяващ заплащането на такса/(If
applicable) A copy of document certifying the executed payment of a tax
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Желая връчванетo на съобщенията да се осъществява чрез/ for the purposes of correspondence I
would like to receive the notification messages via:
 Персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни
мб-ЦД
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услуги/a personal profile registered in the information system for secure electronic serving
as a module of the Single Gateway to Access to Electronic Administrative Services within
the meaning of the Electronic Government Act, ..............................................................
…………………………………………………........................................................................
 електронна поща, която позволява получаване на съобщение, съдържащо
информация за изтегляне на съставения документ/an e-mail address allowing the
receipt of messages containing information to download the compiled document from an
electronic serving system…………………………………………………………………
Декларирам, че в 3-дневен срок от изпращането на електронното съобщението от
дирекция „Миграция“ или
отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните
дирекции на МВР ще изпратя потвърждение за получаването/
I, the undersigned, declare that I will confirm the receipt of the electronic message from
Migration Directorate or department/units/groups „Migration“ at the Regional Directorates
of the Ministry of Interior within 3 (three) days after the message has been sent.
 факс/fax.................................................................................................................................
 адрес за кореспонденция/ address for the purposes of correspondence and notification on
messages..........................................................................................................................
Дата/datе: ______________________________
Подпис на заявителя/Applicant’s signature:………………………………………………………
Приел заявлението/Application accepted by :……………………………………………………
/имената и подпис на служителя/
Служебна информация:
/Official information/
Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България
по чл.………………….. от ЗЧРБ до
дата……………………………………….
Наложени принудителни административни мерки/Coercive administrative measures imposed
……………………………………………………………………………………………………………………
For official use only:
Granted status of prolonged residence to a foreigner in the Republic of Bulgaria under Art………of
the LFRB till……………..……..
Date:………………………...
Събрана такса/Taxe: :……………….
Подпис на служителя: …………………..
/имената и подпис на служителя/
Servant’s signature/ Servant’s names and signature“
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§ 26. Приложение № 6 към чл. 51, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 6 към чл.„Приложение
51, ал. 1№ 6
към чл. 51, ал. 1

ДО ДИРЕКТОРА НА/
ТО ТHE DIRECTOR OF
…………………………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ/APPLICATION
за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България/For
Granting a Status of Long-term Residence to a Foreigner in the Republic of Bulgaria
oт/from
………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
имена на латиница по паспорт или заместващ го документ за пътуване/names inscribed in Latin
characters as they appear in the passport or a valid document for travel substituting it
…………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………..……..
имена на кирилица/names inscribed in the Cyrillic alphabet
Роден/а/ на /Born on ………………..……в град/село in town/village ……….………………
държава/country………………………..гражданство/Citizenship: ………………………………….
Паспорт или заместващ го документ за пътуване, серия, №/Passport or a valid document for
travel substituting it, series, № ……………………….…………….. издаден от/issued by…
………………………, валиден до/ valid until ..…….…..………………………………………......
Адрес в Република България: град/село / Address in Republic of Bulgaria: town/village
……………..………………………………………... област/district …………………………………
ул./бул./str./blvd
……………………………………………
бл./
bl.
…………,
вх./
еntr..…..………., ет./fl………, ап./app………., тел. за връзка/ contact phone number
…………………………………
Адрес на месторабота/address of employment (place of work) ...............................................
.................................................................................................................... Личен номер на чужденец
(ЛНЧ)/Personal Foreigner’s Number (PFN):….……………………………
Влязох в Република България на/I entered the Republic of Bulgaria on ………………….…. през
ГКПП/ through Border Check Point/………………………………………………… с виза тип/ with
a visa type ………………… за срок от/for a period of …………………. с цел/for the purpose of
…………………………………………………………………………………………………………..
Моля да ми бъде предоставено право на дългосрочно пребиваване в Република
България в съответствие със Закона за чужденците в Република България на основание/I am
asking to be granted a long-term residence status in the Republic of Bulgaria in accordance with the
Law on the Foreigners in the Republic of Bulgaria (LFRB), based on:

 пребивавал съм законно и без прекъсване на територията на Република България в
рамките на 5 години преди подаването на заявлението за разрешаване на дългосрочно
пребиваване – чл. 24г, ал. 1/I have been residing legally and without interruption on the
territory of the Republic of Bulgaria within 5 years before submission of application for
permission of a long-term stay - Art. 24d, para 1;
мб-ЦД
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 ползвам се от международна закрила – чл. 24г, ал. 4/I have been granted international
protection – Art. 24d, para 4.
Отговарям на условията за възстановяване на правото на дългосрочно пребиваване в
Република България, след като пребиваването ми бе отнето/I meet the requirements for restoring
of the right of long-term residence in the Republic of Bulgaria after my right of residence was
revoked:
 защото съм отсъствал от територията на държавите - членки на ЕС, за период
12 последователни месеца – чл. 24ж, ал. 1, предл. 1/since I was absent from the territory
of the Member States of the European Union for a period of 12 consecutive months –
Art. 24g, para 1, prop. 1;
 съм придобил право на дългосрочно пребиваване във втора държава членка и съм
пребивавал в нея с цел обучение - чл. 24ж, ал. 1, предл. 2/I have been granted a longterm residence in the another Member State - Art. 24g, para 1, prop. 2;
 съм притежател на Синя карта/съм член на семейство на притежател на Синя карта и
пребиваването ми е било отнето, защото съм отсъствал от територията на държавите членки на ЕС, 24 последователни месеца - чл. 24ж, ал. 1, предл. 3/I am a Blue Card
holder/ I am a family member of a Blue Card holder and my residence has been revoked since
I was absent from the territory of the Member States of the European Union for a period of
12 consecutive months - Art. 24g, para 1, prop. 3;
 аз имам заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в
областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта или
е налице държавен интерес - чл. 25а/I have contributions to the Republic of Bulgaria in the
public and economic sphere, in the sphere of the national security, science, technology,
culture or sport, or there is state interest at stake – Art. 25a.
Допълнителна информация, свързана с настоящето заявление (ако е необходимо)/
Additional information linked to the present application (if necessary):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Прилагам следните документи/ Please, find enclosed the following documents:
1.Копие от паспорт или заместващия го документ за пътуване/A copy of passport or a
valid document substituting it;
2.(Ако е приложимо) Копие от виза по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ/(If applicable) A copy of visa
under Art. 15, para 1 of the LFRB;
3.(Ако е приложимо) Копие от документ, удостоверяващ заплащането на такса/(If
applicable) A copy of document certifying the executed payment of a tax
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………….…………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………….
мб-ЦД
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Желая връчванетo на съобщенията да се осъществява чрез/for the purposes of correspondence I
would like to receive the notification messages via:
 Персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно
връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни
услуги/a personal profile registered in the information system for secure electronic serving
as a module of the Single Gateway to Access to Electronic Administrative Services within
the meaning of the Electronic Government Act, .............................................................
…………………………………………....................................................................................
 електронна поща, която позволява получаване на съобщение, съдържащо информация
за изтегляне на съставения документ / an e-mail address allowing the receipt of messages
containing information to download the compiled document from an electronic serving
system………………………………………..………………………………………………
Декларирам, че в 3-дневен срок от изпращането на електронното съобщението от
дирекция „Миграция“ или отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции
на МВР ще изпратя потвърждение за получаването/
I, the undersigned, declare that I will confirm the receipt of the electronic message from
Migration Directorate or department/units/groups „Migration“ at the Regional Directorates
of the Ministry of Interior within 3 (three) days after the message has been sent.
 факс/fax.................................................................................................................................
 адрес за кореспонденция/ address for the purposes of correspondence and notification on
messages..........................................................................................................................
Дата/datе: ______________________________
Подпис на заявителя/Applicant’s signature:…………………………………………………………
Приел заявлението/Application accepted by :……………………………………………………….
/имената и подпис на служителя/
Служебна информация:
/Official information/
Предоставено право на продължително пребиваване на чужденец в Република България
по чл.………………….. от ЗЧРБ до/
дата……………………………………….
Наложени принудителни административни мерки/Coercive administrative measures imposed
……………………………………………………………………………………………………………………
For official use only:
Granted status of prolonged residence to a foreigner in the Republic of Bulgaria under Art………of
the LFRB till……………..……..
Date:………………………...
Събрана такса/Taxe: :……………….
Подпис на служителя: …………………..
/имената и подпис на служителя/
Servant’s signature/ Servant’s names and signature.“
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§ 27. Приложение № 6б към чл. 63к, ал. 1,
т. 1 става приложение № 6б към чл. 63к, ал. 1.
§ 28. Приложение № 6в към чл. 63к, ал. 1,
т. 3 става приложение № 6в към чл. 63к, ал. 1.
Заключителна разпоредба
§ 29. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8993

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г.,
бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86
и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г. и бр. 1
и 2 от 2019 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. На редове 4, 14, 17, 20, 24, 64, 73, 77, 92,
96, 103, 110, 111а, 123, 128, 147, 156, 170, 180,
194, 217, 221, 230, 240, 244 и 250, в колона
„Наименование на длъжността“ думите „в
Комисията за финансов надзор“ и запетаята
след тях се заличават.
2. На редове 4, 14, 17, 20, 24, 64, 73, 77,
92, 96, 103, 110, 111а, 123, 128, 147, 156, 170,
180, 194, 217, 221, 230, 240, 244, 250, в колона „Наименование на длъжността“ думите
„в Комиси ята за отнемане на незаконно
придобито имущество“ се заменят с „в Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество“.
3. Навсякъде в Класификатора думите „в
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“ и запетаята след
тях се заличават.
4. Създава се ред 4а:

„
4а. 2 Ръководно ниво 2 Главен секретар в Комисията за финан- магистър
сов надзор и в Комисията за енергийно и
водно регулиране

8 години

трудово

“
5. На редове 5, 15, 21, 25, 65, 78, 93, 97, 104, 111, 111а, 129, 148, 157, 171, 181, 222, 231, 241, 245,
251, в колона „Наименование на длъжността“ думите „в Комисията за енергийно и водно регулиране и“ се заличават.
6. Създава се ред 14а:
„
14а. 3

„

7 години

трудово

“

7. Създава се ред 14б:

14б. 3

„

Ръководно ниво Директор на дирекция в Комисията за магистър
3Б
финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно регулиране

Ръководно ниво Ръководител на звено към председателя магистър
3Б
на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

7 години

трудово

“

8. На ред 18:
а) в колона „ранг“ думите „V старши“ се заличават;
б) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“.
9. Създава се ред 18в:

18в. 3

Ръководно ниво Главен директор на главна магистър
3Б
дирекция в Националната
агенция за приходите

V старши

7 години

служебно

“
„

10. Създава се ред 19а:

19а. 3

Ръководно ниво Ръководител на инспекторат магистър V старши
3Б
по чл. 46 от Закона за администрацията в министерство

7 години

служебно

“

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

11. На ред 20, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“, а думите „Комисията за защита от
дискриминация“ се заличават.
12. Създава се ред 20а:
„
20а. 3

Ръководно ниво Ръководител на инспекторат магистър
3Б
по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за
финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно
регулиране

7 години

трудово

“
13. На ред 21, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“.
14. На ред 21а, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“.
15. Създава се ред 24а:
„
24а. 3 Ръководно ниво Ръководител на звено за въ- магистър
3Б
трешен одит в Комисията за
финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно
регулиране

7 години

трудово

“
16. На ред 35а, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“.
17. На ред 36, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“.
18. На ред 37, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“.
19. Създава се ред 41а:
„
41а. 4

„

Ръководно ниво Секретар на община с насе- магистър II младши
4А
ление над 50 000 души

5 години

служебно

“

20. Създава се ред 45а:

45а. 4

Ръководно ниво Заместник-директор на ди- магистър
4А
рекция в Комисията за енергийно и водно регулиране

6 години

трудово

Ръководно ниво Д и рек т ор на д и рек ц и я в магистър II младши
5А
териториалните звена на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото
имущество

5 години служебно

“
21. Ред 50 се заличава.
22. На ред 56, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „Ръководител на инспекторат“ се добавя „по чл. 46 от Закона за администрацията“.
23. Създава се ред 56а:
„
56а. 5

„

“

24. Създава се ред 60а:

60а. 5

Ръководно ниво Ръководител на регионален магистър
5А
инспекторат за опазване на
културното наследство

25. Ред 61 се заличава.
26. Създава се ред 61а:

II младши

5 години служебно

“
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„
61а. 5

„

Ръководно ниво Секретар на община с на- магистър
5А
селение до 50 000 души и
на район

IIІ младши

4 години служебно

“

27. Създава се ред 64а:

64а. 5

Ръководно ниво Началник на отдел в Коми- магистър
5Б
сията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно
и водно регулиране

5 години трудово

“
28. На ред 76а:
а) в колона „ранг“ думите „II младши“ се заличават;
б) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“;
в) в колона „Наименование на длъжността“ думите „в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
29. Създава се ред 76б:
„
76б. 5

„

II младши

5 години

служебно

“

Експертно
ниво 1Б

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в
Комисията за регулиране на
съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията,
в Комисията за защита на
личните данни, в Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото
имущество, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

II младши

5 години

служебно

“

31. Създава се ред 77в:

77в. 5

„

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в
министерство

30. Създава се ред 77б:

77б. 5

„

Експертно
ниво 1Б

Експертно
ниво 1Б

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
в Комисията за финансов
надзор и в Комисията за
енергийно и водно рег улиране

5 години

трудово

“

32. Създава се ред 78в:

78в. 5

Експертно
ниво 1Б

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
в Националната агенция
за приходите и в Агенция
„Митници“

33. Създава се ред 84б:

II младши

5 години

служебно

“
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„
84б. 5

„

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в
Държавна агенция „Електронно управление“

II младши

5 години

служебно

“

Експертно
ниво 1Б

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в
Държавен фонд „Земеделие“

II младши

5 години

служебно

“

Експертно
ниво 1Б

Главен счетоводител в Ко- магистър
мисията за финансов надзор
и в Комисията за енергийно
и водно регулиране

5 години

трудово

“

Експертно
ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Коми- магистър
сията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно
и водно регулиране

5 години

трудово

“

Експертно
ниво 1Б

Служител по сигурността на магистър
информацията в Комисията за финансов надзор и в
Комисията за енергийно и
водно регулиране

5 години

трудово

“

40. Създава се ред 111в:

111в. 5

„

Експертно
ниво 1Б

39. Създава се ред 110а:

110а. 5

„

“

38. Създава се ред 103а:

103а. 5

„

5 години служебно

36. На ред 87:
а) в колона „ранг“ думите „II младши“ се заличават;
б) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“.
37. Създава се ред 96а:

96а. 5

„

II младши

35. Създава се ред 85б:

85б. 5

„

Държавен инспектор в ин- магистър
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в
Националния осигурителен
институт и в Националната
здравноосигурителна каса

34. Създава се ред 84в:

84в. 5

„

Експертно
ниво 1Б

Експертно
ниво 1Б

Длъжностно лице по защита магистър
на личните данни в Комисията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно
и водно регулиране

5 години

трудово

“

41. Създава се ред 114к:

114к. 5

Експертно
ниво 1Б

Експерт по мрежова и ин- бакалавър
ф о рм а ц ион н а с и г у рно с т
І степен

ІІ младши

4 години

служебно

“
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„

Р ъ к о в о д н о Началник на регионална ди- магистър
ниво 6А
рекция за национален строителен контрол

IIІ младши

4 години

служебно

“

Ръководно Началник на сектор в Коми- бакалавър
ниво 6А
сията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно и
водно регулиране

4 години

трудово

“

45. Създава се ред 142а:

142а. 6

„

С Т Р. 5 7

44. Създава се ред 128а:

128а. 6

„

ВЕСТНИК

42. Ред 115 се заличава.
43. Създава се ред 120а:

120а. 6

„

ДЪРЖАВЕН

Експер т но Държавен инспектор в ин- магистър
ниво 2
спекторат по чл. 46 от Закона за администрацията в
централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския съвет
и на министерство

IIІ младши

4 години

служебно

“

46. Създава се ред 147а:

147а. 6

Експер т но Главен експерт в Комисията бакалавър
ниво 2
за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно
регулиране

4 години

трудово

“
47. На ред 155а:
а) в колона „ранг“ думите „III младши“ се заличават;
б) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“;
в) в колона „Наименование на длъжността“ думите „в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
48. Създава се ред 155б:
„
155б. 6

„

IIІ младши

4 години

служебно

“

49. Създава се ред 156а:

156а. 6

„

Експер т но Главен инспектор в инспек- магистър
ниво 2
торат по чл. 46 от Закона за
администрацията в министерство

Експер т но Главен инспектор в Коми- бакалавър
ниво 2
сията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно и
водно регулиране

4 години

трудово

“

50. Създава се ред 156б:

156б. 6

Експерт- Главен инспектор в инспекторат магистър
но ниво 2 по чл. 46 от Закона за админист раци ята в Комиси ята за
регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в
Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори и
в Съвета за електронни медии

IIІ младши

4 години

служебно

“

С Т Р.

„
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6

трудово

“

Експертно Главен инспектор в инспек- магистър
ниво 2
торат по чл. 46 от Закона за
администрацията в Националната агенция за приходите и
в Агенция „Митници“

IIІ младши

4 години

служебно

“

Експертно Главен инспектор в инспек- магистър
ниво 2
торат по чл. 46 от Закона за
администрацията в Националния осигурителен институт и
Националната здравноосигурителна каса

IIІ младши

4 години служебно

“

Експертно Главен инспектор в инспек- магистър
ниво 2
торат по чл. 46 от Закона за
администрацията в Държавна
агенци я „Елект ронно у правление“

ІII младши

4 години

служебно

“

55. Създава се ред 162ж:

162ж. 6

„

4 години

54. Създава се ред 162е:

162е.

„

Експертно Главен инспектор в инспекторат магистър
ниво 2
по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за финансов надзор и в Комисията за
енергийно и водно регулиране

53. Създава се ред 161а:

161а. 6

„

БРОЙ 93

52. Създава се ред 157в:

157в.

„

ВЕСТНИК

51. Създава се ред 156в:

156в. 6

„

ДЪРЖАВЕН

Експертно Експерт по мрежова и инфор- бакалавър
ниво 2
мационна сигурност ІІ степен

ІІІ младши

3 години

служебно

“

56. Създава се ред 163а:

163а. 6

Експертно Главен инспектор в инспек- магистър
ниво 2
торат по чл. 46 от Закона за
администрацията в Държавен
фонд „Земеделие“

IIІ младши

4 години

служебно

“
57. Създава се ред 165а:
„
165а. 6

Експертно Държавен инспектор по без магистър
ниво 2
опасност и регулиране в Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“

4 години

трудово

“
58. Създава се ред 170а:
„
170а. 6

Експертно Главен вътрешен одитор в Ко- бакалавър
ниво 2
мисията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно и
водно регулиране

4 години

трудово

“
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59. Създава се ред 180а:
„
180а. 6

Експертно
ниво 2

Финансов контрольор в Коми- магистър
сията за финансов надзор и в
Комисията за енергийно и водно
регулиране

4 години

трудово

“
60. Създава се ред 204а:
„
204а. 7

Експертно Главен инспектор в инспекторат по магистър IV младши
ниво 3
чл. 46 от Закона за администрацията в централна администрация с
изключение на администрацията
на Министерския съвет и на министерство

3 години

служебно

“
61. Създава се ред 210е:
„
210е. 7

Експертно Експерт по мрежова и ин- бакалавър
ниво 3
формационна сигу рност
ІІІ степен

IV младши

2 години

служебно

“
62. Създава се ред 215а:
„
215а.

7

Експертно Главен инспектор по безопас- бакалавър
ниво 3
ност и регулиране в Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“

3 години

трудово

“
63. Създава се ред 221а:
„
221а. 8

Експертно Старши експерт в Комисията бакалавър
ниво 4
за финансов надзор и в Комисията за енергийно и водно
регулиране

2 години

трудово

“
64. На ред 229а:
а) в колона „Длъжностно ниво“ числото „7“ се заменя с „8“;
б) в колона „ранг“ думите „IV младши“ се заличават;
в) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“;
г) в колона „Наименование на длъжността“ думите „в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
65. Създава се ред 229б:
„
229б. 8

„

Експертно Старши инспектор в инспекторат по магистър ІV младши 2 години
ниво 4
чл. 46 от Закона за администрацията
в министерство

служебно

“

66. Създава се ред 230а:

230а. 8

Експертно Старши инспектор в Комисията за бакалавър
ниво 4
финансов надзор и в Комисията за
енергийно и водно регулиране

2 години

трудово

“
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67. Създава се ред 230б:
„
230б. 8

Експертно Старши инспектор в инспекторат магистър
ниво 4
по чл. 46 от Закона за администрацията в Комисията за регулиране
на съобщенията, в Комисията за
защита на конкуренцията, в Комисията за защита на личните данни,
в Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
и в Съвета за електронни медии

IV младши 2 години

слу жебно

“
68. Създава се ред 230в:
„
230в. 8

Експертно Старши инспектор в инспекторат по магистър
ниво 4
чл. 46 от Закона за администрацията
в Комисията за финансов надзор и
в Комисията за енергийно и водно
регулиране

2 години

трудово

“
69. Създава се ред 231в:
„
231в. 8

Експертно Старши инспектор в инспекторат магистър IV младши
ниво 4
по чл. 46 от Закона за администрацията в Националната агенция за
приходите и в Агенция „Митници“

2 години

служебно

“
70. Създава се ред 237б:
„
237б. 8

Експертно Старши инспектор в инспекторат магистър IV младши
ниво 4
по чл. 46 от Закона за администрацията в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

2 години

служебно

“
71. Създава се ред 237в:
„
237в. 8

Експертно Старши инспектор в инспекторат по магистър IV младши 2 години служебно
ниво 4
чл. 46 от Закона за администрацията в Държавна агенция „Електронно
управление“

“
72. Създава се ред 238д:
„
238д. 8

Експертно Старши инспектор в инспекторат по магистър IV младши
ниво 4
чл. 46 от Закона за администрацията
в Държавен фонд „Земеделие“

2 години служебно

“
73. Създава се ред 238е:
„
238е. 8 Експертно
ниво 4

Експерт по мрежова и информаци- бакалавър ІV младши 1 година служебно
онна сигурност ІV степен

“
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74. Създава се ред 240а:
„
240а. 8

Експертно Старши вътрешен одитор в Комисия- бакалавър
ниво 4
та за финансов надзор и в Комисията
за енергийно и водно регулиране

2 години трудово

“
75. Създава се ред 244а:
„
244а. 8

Експертно Старши счетоводител в Комисията бакалавър
ниво 4
за финансов надзор и в Комисията
за енергийно и водно регулиране

2 години трудово

“
76. Създава се ред 250а:
„
250а. 8

Експертно Старши юрисконсулт в Комисията за магистър
ниво 4
финансов надзор и в Комисията за
енергийно и водно регулиране

2 години трудово

“
77. Създава се ред 264б:
„
264б. 9

Експертно Главен инспектор в регионален ин- магистър III младши 2 години служебно
ниво 5
спекторат за опазване на културното
наследство

“
78. Създава се ред 271а:
„
271а. 9

Експертно Старши инспектор в инспекторат магистър IV младши 2 години служебно
ниво 5
по чл. 46 от Закона за администрацията в централна администрация
с изключение на администрацията
на Министерския съвет и на министерство

“
79. Създава се ред 271б:
„
271б. 9

Експертно Старши инспектор по безопасност и бакаланиво 5
регулиране в Изпълнителна агенция вър
„Железопътна администрация“

2 години трудово

“
80. Създава се ред 277г:
„
277г. 9

Експертно Експерт по мрежова и информаци- бакалавър ІV младши 1 година служебно
ниво 5
онна сигурност V степен в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната
администрация, администрациите
на структурите, отчитащи се пред
Народното събрание и Държавен
фонд „Земеделие“

“
81. Създава се ред 284а:
„
284а. 10 Експертно Старши инспектор в регионален ин- бакалавър V младши 1 година служебно
ниво 6
спекторат за опазване на културното
наследство

“
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82. Създава се ред 287в:
„
287в. 10 Експертно Експерт по мрежова и инфор- бакалавър V младши не се изисква служебно
ниво 6
мационна сигурност VІ степен в
териториалната администрация
и в териториалните звена на:
централната администрация, администрациите на структурите,
отчитащи се пред Народното
с ъбра н ие и Държ а вен ф он д
„Земеделие“

„

“

83. Създава се ред 290б:

290б. 11 Експертно Младши експерт в Комисията за професиониво 7
финансов надзор и в Комисията нален база енергийно и водно регулиране калавър
по …

„

“

V младши

не се изисква служебно

“

85. Създава се ред 295б:

295б. 11 Експертно Инспектор по безопасност и регу- бакалавър
ниво 7
лиране в Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“

„

трудово

84. Създава се ред 295а:

295а. 11 Експертно Инспектор в инспекторат по магистър
ниво 7
чл. 46 от Закона за администрацията

„

не се изисква

не се изисква

трудово

“

86. Създава се ред 295в:

295в. 11 Експертно Инспектор в регионален инспек- бакалавър V младши не се изисква служебно
ниво 7
торат за опазване на културното
наследство

“
87. На ред 296а:
а) в колона „ранг“ думите „V младши“ се заличават;
б) в колона „Вид правоотношение“ думата „служебно“ се заменя с „трудово“;
в) в колона „Наименование на длъжността“ думите „в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „във връзка с безопасността на транспорта“.
88. Създава се ред 303а:
„
303а. 11 Експертно Юрисконсулт в Комисията за енер- магистър
ниво 7
гийно и водно регулиране

„

“

89. Създава се ред 304б:

304б. 11 Ниво спе- Инспектор по приходите в Нацио- средно
циалист 1 налната агенция за приходите

„

не се изисква трудово

90. Създава се ред 304в:

304в. 11

Ниво спе- Регионален представител на Коми- средно
циалист 1 сията за защита от дискриминация

не се изисква трудово

“

не се изисква трудово

“
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91. Създава се ред 305а:
„
305а. 11

Ниво спе- Главен специалист по разследва- средно
циалист 1 не във връзка с безопасността в
транспорта

§ 2. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г.,
бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44 от
2017 г. и бр. 1, 2 и 31 от 2019 г. ), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 5 след думата „администрации“ се поставя запетая и се добавя „както и
длъжностите в областта на информационните
технологии по чл. 7а, ал. 1 – 10“.
2. В чл. 7 ал. 14 се изменя така:
„(14) Длъжността „държавен инспектор
в Главния инспекторат“ е свързана с осъществяване на административен контрол по
прилагане на нормативните и вътрешноведомствените актове, изготвяне на предложения за
отстраняване на констатирани нарушения и за
подобряване дейността на администрацията,
извършване на проверки на инспекторатите
по чл. 46 от Закона за администрацията с
цел оценка на дейността им, както и тяхното
методическо подпомагане, координиране и
подпомагане на изпълнението на държавната
антикорупционна политика, осъществяване
на контрол и извършване на проверки по
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, разглеждане на сигнали по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс,
изготвяне на анализи и предложения за усъвършенстване на административния контрол с
цел ефективност, прозрачност в управлението
и предотвратяване на корупцията. Държавният инспектор в Главния инспекторат прави
предложения за търсене на дисциплинарна
отговорност. При констатирани нарушения в
предвидените в нормативен акт случаи съставя акт за установяване на административно
нарушение. Държавният инспектор в Главния
инспекторат носи отговорност за действията
си пред министър-председателя.“
3. В чл. 7а:
а) създава се нова ал. 10:
„(10) Длъжността „експерт по мрежова и
информационна сигурност“ е свързана с наб
людение за спазване на вътрешните правила
за мрежова и информационна сигурност за
дейности, свързани с администриране, експлоатация и поддръжка на хардуер и софтуер,

не се изисква трудово

“
и за прилагането на законите, подзаконовите
нормативни актове, стандартите и политиките
в тази област.“;
б) досегашната ал. 10 става ал. 11;
в) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея:
аа) в т. 2 основният текст се изменя така:
„2. длъжностите „системен администратор
II степен“, „системен администратор III степен“ и „системен администратор IV степен“
се прилагат във:“;
бб) създава се т. 4:
„4. длъжностите „системен администратор
V степен“ и „системен администратор VI
степен“ се прилагат в териториалните звена
на структурите по чл. 38, т. 3 от ЗМВР и по
чл. 84 и 87 от ПУДМВР с район на действие
извън територията на гр. София.“
4. Създава се чл. 7б:
„Чл. 7б. (1) Длъжността „държавен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за
администрацията“ е свързана с осъществяване
на административен контрол по прилагане на
нормативните и вътрешноведомствените актове, изготвяне на предложения за отстраняване
на констатирани нарушения и за подобряване
дейността на администрацията, разглеждане
на сигнали по реда на Административно
процесуалния кодекс, изготвяне на анализи и
предложения за усъвършенстване на контрола, осъществяване на контрол и извършване
на проверки по Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество. Държавният инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона
за администрацията прави предложения за
търсене на дисциплинарна отговорност. При
констатирани нарушения в предвидените в
нормативен акт случаи съставя акт за установяване на административното нарушение.
Държавният инспектор носи отговорност за
действията си пред органа на власт.
(2) Длъжността „главен инспектор в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“
е свързана с осъществяване на административен контрол по прилагане на нормативните и
вътрешноведомствените актове, разглеждане
на сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, осъществяване на контрол
и извършване на проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, изготвяне
на предложения за отстраняване на констатирани нарушения и за подобряване дейността
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на администрацията. Главният инспектор в
инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията прави предложения за търсене на
дисциплинарна отговорност. При констатирани нарушения в предвидените в нормативен
акт случаи съставя акт за установяване на
административно нарушение. Главният инспектор носи отговорност за действията си
пред органа на власт.
(3) Д л ъж нос т та „с тарш и и нспек т ор в
инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“ е свързана с осъществяване на
административен контрол по прилагане на
нормативните и вътрешноведомствените актове. Старшият инспектор в инспекторат по
чл. 46 от Закона за администрацията участва
в разглеждане на сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество, в контрола
по прилагане на антикорупционните мерки
и в проверки като част от проверяващ екип.
Старшият инспектор носи отговорност за
действията си пред органа на власт.
(4) Длъжността „инспектор в инспекторат
по чл. 46 от Закона за администрацията“ е
свързана с осъществяването на административния контрол по прилагане на нормативните
и вътрешноведомствените актове, както и със
събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с контролната
дейност. Инспекторът в инспекторат по чл. 46
от Закона за администрацията участва в екипи
за извършване на планови и извънпланови
проверки, като подпомага инспектори от повисоки длъжностни нива.“
5. Създава се чл. 7в:
„Чл. 7в. (1) Длъжността „държавен инспектор по разследване във връзка с безопасността
в транспорта“ е свързана с организиране и
осъществяване на разследване на транспортни събития, произшествия и инциденти за
установяване на обстоятелства, причини за
възникване, допринасящи фактори и разработване на препоръки за предотвратяване на
възникване на аналогични събития. Държавният инспектор по разследване във връзка
с безопасността в транспорта организира и
ръководи разработването на окончателни
док лади във връзка с предприетите разследвания.
(2) Длъж ност та „главен инспек тор по
разследване във връзка с безопасността в
транспорта“ е свързана с извършване и организиране по направления на разследване на
транспортни събития, произшествия и инциденти за установяване на причините за тяхното
реализиране и разработване на препоръки за
предотвратяване на тяхното възникване по
аналогични причини. Главният инспектор
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по разследване във връзка с безопасността в
транспорта участва в разработване на окончателен доклад от разследването.
(3) Длъжност та „старши инспектор по
разследване във връзка с безопасността в
транспорта“ е свързана с извършване, а при
необходимост – и с организиране по направления на разследване на транспортни събития,
произшествия и инциденти за установяване
на причините за тяхното реализиране и разработване на препоръки за предотвратяване
на тяхното възникване по аналогични причини. Старшият инспектор по разследване във
връзка с безопасността в транспорта участва
в разработване на раздели от окончателен
доклад по разследването.
(4) Длъжността „инспектор по разследване
във връзка с безопасността в транспорта“ е
свързана с извършване по направления на
разследване на транспортни събития, произшествия и инциденти за установяване на
обстоятелствата за тяхното реализиране и
разработване на препоръки за предотвратяване на тяхното възникване по аналогични
причини. Инспекторът по разследване във
връзка с безопасността в транспорта участва
в разработването на раздели от окончателен
доклад по разследването.
(5) Длъжността „инспектор по безопасност и регулиране в Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ е свързана
със: осъществяването на контрол на безопасността в железопътния транспорт; издаването
на разрешения за въвеждане в експлоатация
на обекти от железопътната инфраструктура,
както и на железопътни превозни средства;
извършването на надзор над строителните
обекти при изграждането на железопътната
инфраструктура за спазване на европейските
и националните правила за безопасност и на
изискванията за оперативна съвместимост на
националната жп мрежа и подвижен състав с
европейската жп мрежа; оценка на риска при
съществени промени на обектите на железопътния транспорт и тяхната експлоатация;
надзор върху системите за управление на
безопасността на железопътните предприятия,
проверка на условията за издаване на лицензи
и регулиране на достъпа до железопътния пазар. Длъжността се степенува в четири групи,
подредени в низходящ ред – съответно „държавен инспектор по безопасност и регулиране“,
„главен инспектор по безопасност и регулиране“, „старши инспектор по безопасност и
регулиране“ и „инспектор по безопасност и
регулиране“, като се вземат предвид обхватът
и обемът на изпълняваната от тях дейност.“
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 след думата „управлението“ се
добавя „и изпълнението“;
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б) в ал. 2 думата „управление“ се заменя
с „управлението и изпълнението“;
в) в ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. административните структури, които
изпълняват функциите по управление, мониторинг и контрол на Европейските структурни
и инвестиционни фондове, в т.ч. Централното
координационно звено, Сертифициращите
органи, Одитните органи, управляващите
органи и междинните звена на оперативните
програми на Европейския съюз и Отговорния
орган по Европейския интеграционен фонд
(ЕИФ);“
г) в ал. 5:
аа) в изречение първо думите „Оперативна
програма „Техническа помощ“ и запетаята
пред тях се заличават;
бб) в изречение второ думите „свързани с
организацията и управлението на“ се заменят
с „по“ и запетаята пред тях се заличава;
д) в ал. 6 думите „свързани с организацията и управлението“ и запетаята след тях се
заличават;
е) алинея 7 се изменя така:
„(7) Необходимите щатни бройки за заемане на длъжността по ал. 1 се определят с
устройствените правилници на съответните
администрации, когато функциите на длъжността са свързани с управление и изпълнение
на програми.“
7. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) Длъжността „главен специалист по
разследване във връзка с безопасността в
транспорта“ е свързана със събиране на информация относно обстоятелствата, при които
се реализират произшествия и инциденти, и
информация, свързана с функционирането
на транспортните системи. След обработка
на тази информация главният специалист
по разследване във връзка с безопасността в
транспорта я прилага за определяне на допринасящи фактори, свързани с реализиране
на транспортни събития.“
8. В чл. 11:
а) в ал. 2 думите „В длъжностното разписание“ се заменят с „Длъжностното разписание
отразява утвърдената организационно-управ
ленска структура, като в него“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Определянето на длъжности на непълно работно време при намален обем на
функциите се извършва въз основа на писмен
мотивиран доклад.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) създава се ал. 5:
„(5) За осигуряването на дейностите по
изпълнението и/или управлението на проекти,
финансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове или от
други международни финансови институции

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

и донори, с бенефициент – администрация на
изпълнителната власт, се създава допълнително поименно разписание на длъжностите
за всеки проект съгласно приложение № 3
за назначените служители по срочно трудово правоотношение за срока на съответната
дейност по проекта, ако техните възнаграждения са допустими за финансиране изцяло
със средства от съответния проект.“
9. Създават се чл. 14 и 15:
„Чл. 14. (1) Промени в длъжностното разписание се предлагат само с писмен мотивиран
доклад.
(2) Длъжностите могат да се трансформират в други длъжности чрез изменение на
длъжностното разписание, при обоснована
необходимост, свързана с наличието на едно
или повече от следните условия:
1. адекватно изпълнение на функциите на
административната структура или звено;
2. по-добро изпълнение на целите на административната структура или звено;
3. промяна в организацията и/или в обема
на работа.
(3) Критериите по ал. 2 се прилагат и при
трансформиране на заети длъжности в повисоко длъжностно ниво.
(4) Разпоредбите на ал. 2 и 3 не се прилагат, когато е налице уредба в специален
нормативен акт.
Чл. 15. (1) Определянето на ключови длъжности в административната структура се извършва въз основа на методиката съгласно приложение № 4.
(2) Актуализиране на ключовите длъжности
може да се извършва при:
1. приемане на нови стратегически документи, съдържащи промяна в приоритетите по
отношение на дейността на административната
структура – за всички ключови длъжности;
2. промени в нормативната уредба, водещи
до промяна на функциите на структурните
звена в администрацията и/или структурни промени в администрацията, свързани
с организацията на работа – за ключовите
длъжности в засегнатите звена.“
10. Параграф 7 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Предложенията за изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията се внасят за разглеждане от Министерския съвет от председателя на Съвета за
административната реформа. Предложения
за вк лючване в К ласификатора на длъжностите в администрацията на длъжности,
предвидени в специален закон, се правят
от администрациите в едномесечен срок от
обнародването му.“
11. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
на:
в сила от:
№
по
ред

1

Структурни
звена
и
длъжностни
наименования

Численост
на
персонала
(брой)

Вид
правоотношение

2

3

4

Код
по
НКПД

5

Длъжностно
ниво
от
КДА/
КДД

6

Наименование
на
длъжностното
ниво
от
КДА/
КДД
7

Ниво
на
основната
месечна
заплата

8

Минимални изисквания
за заемане на
длъжността
ОбРанг
Проферасионазолен
ваопит
телна
степен
9
10
11

ДлъжДруги
ността е
предвидена за
заемане
на
пълно/непълно
работно
време

(в часове)

12

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

№
по
ред

Показатели

1.

Общо (численост на персонала,
определена с нормативен акт или с
решение на общинския съвет)

2.

Изборни длъжности и органи по чл.
19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за
администрацията (ЗА), за техните
заместници, а за общинските
администрации - и кметските
наместници

3.

Политически кабинет на министърпредседателя, заместник министърпредседател, министър

4.

Обща численост на персонала,
намалена с изборните длъжности и
органите по чл. 19 от ЗА, техните
заместници, а за общинските
администрации - и кметските
наместници

Численост на
персонала
(брой)

Относителен дял (в %)

13
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Длъжности на пряко подчинение на
органа на власт

6.

Обща администрация

7.

Специализирана администрация

8.

Служители, заемащи ръководни
длъжности

9.

Служители, заемащи експертни
длъжности с аналитични и/или
контролни функции

10.

Служители, заемащи длъжностите
„държавен експерт“ и „държавен
инспектор“

*

**

Забележки: *Изчисляването на относителния дял се извършва съгласно чл. 12, ал. 1,
т. 1 от НПКДА.
**Изчисляването на относителния дял се извършва съгласно чл. 12, ал. 1,
т. 2 от НПКДА.
Ръководител на звеното по човешки
ресурси:

Ръководител на финансовото

звено

Главен секретар/секретар на
община/постоянен секретар на
отбраната/административния секретар на
Министерството на вътрешните
работи/постоянен секретар на Министерството
на външните работи

“

12. Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 4
ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

На …………………….
В сила от ……...

№ Струк- Име, Обра- Длъж- НаимеВид
Работпо
турни прези зова- ност- нование правоно
ред звена и
ме,
телна
но
на
отно- време
длъж- фами- стениво
длъжшение (в чаностни
лия
пен
от
ностсове)
наимеКДА/
ното
новаКДД ниво от
ния
КДА/
КДД
1

1

2

3

4

5

6

7

8

Ранг

9

Код
Ниво
по
на осНКПД новната
месечна
заплата
10

11

Степен
на основната
месечна
заплата
12

Основна месечна заплата
Мини- Максимален мален
размер размер
в стев степента
пента
(в лв.) (в лв.)
13

14

Друг и1

Индивидуална
основна
месечна
заплата
(в лв.)
15

16

В колона 16 „Други“ може да се въвежда информация за размера на допълнителните възнаграждения
с постоянен характер и за брутната месечна заплата на органите на изпълнителната власт или друга
информация, необходима за нуждите на съответната административна структура.
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РЕК АПИТУЛАЦИЯ:
№
по
ред

Показатели

Численост
на персонала
(бр.)

1.

Общо

2.

Изборни длъжности и органи по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона
за администрацията, техните заместници, а за общинските
администрации – и кметските наместници

3.

Политически кабинет на министър-председателя, заместник
министър-председател, министър

4.

Длъжности на пряко подчинение на органа на власт

5.

Обща администрация

6.

Специализирана администрация

Сума на инСума на брутдивидуалните
ната месечна
основни мезаплата
сечни заплати (само за редове
(в лв.)
1, 2 и 3)

Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Ръководител на финансовото звено:
Главен секретар/секретар на община/постоянен секретар на отбраната/административния секретар на Министерството на вътрешните работи/постоянен секретар на Министерството на външните работи

“
13. Създава се приложение № 3 към чл. 11, ал. 5:
„Приложение № 3
към чл. 11, ал. 5
УТВЪРЖДАВАМ:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ИЛИ ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДОНОРИ, С БЕНЕФИЦИЕНТ – АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
на:
в сила от:
№
по
ред

Проект

1

2

Длъжностни наименования

Численост
на персонала
(бр.)

Код по
НКПД

3

4

5

Срок на
трудовото
правоотно
шение

6

Размер на възнаграждението
Основна
заплата
(в лв.)

Допълнително възнаграждение за придобит трудов
стаж и професионален опит
(в лв.)

7

8

Други

9

Ръководител на проект:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Ръководител на финансовото звено:

14. Създава се приложение № 4 към чл. 15, ал. 2:

“
„Приложение № 4
към чл. 15, ал. 2

Методика за определяне на ключови длъжности
Методиката се прилага за определяне на ключовите длъжности в административната структура, за които може да се осъществява споделено изпълнение при условията и по реда на
чл. 84а от Закона за държавния служител. Определянето на ключови длъжности по същество
представлява идентифициране на длъжностите по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител, които оказват значително влияние върху резултатите
и ефективността и за които е необходимо да се осигури приемственост.
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Процесът за определяне на ключовите длъжности в административната структура включва
три етапа:
Етап „Подготвителен“ – идентифицира дейностите в дадено структурно звено, които имат
най-голямо значение за постигането на относимите стратегически цели и възложените функции
на административната структура.
За целта се извършва преглед на съответните документи, например: програмата на правителството в частта є, свързана с ангажиментите на съответната администрация; други относими
стратегически документи; устройствен правилник; функционални характеристики на структурните звена; длъжностни характеристики за длъжностите в съответното звено и др.
Етап „Изследване“ – определят се отговорностите на длъжностите в структурното звено
за изпълнение на дейностите, изведени в предходния етап. Отговорностите се определят на
базата на съдържанието на съответните длъжностни характеристики, а не на длъжностното
наименование.
Изследването се извършва от фокус-групи, включващи ръководители и експерти от структурното звено. Попълва се матрица за определяне на ключовите длъжности, като за всяка
длъжност се посочва на кои критерии отговаря.
Матрица за определяне на ключовите длъжности в дирекция …………………………
Критерии за ключовост

Длъжност 1

Длъжност 2

Длъжност 3

Длъжността е критично важна за постигане на стратегичес
ките цели на администрацията.
Длъжността е критично важна за изпълнението на основните
функции на администрацията.
Длъжността е критично важна за постигането на целите
на структурното звено.
Длъжността е критично важна за изпълнението на функциите на структурното звено.
Длъжността има директно влияние върху резултатите на
структурното звено.
Длъжността е единствена такава в структурното звено.
Длъжността изисква високоспециализирани знания и умения,
които могат да се придобият само чрез продължително учене.
Длъжността трудно може да бъде заета чрез външен подбор.

Етап „Оценка“ – включва количествена оценка на длъжности, определени в етап 2. На базата
на информацията, събрана с попълнените матрици, се изчислява т.нар. „ниво на ключовост“
за всяка от съдържащите се в нея длъжности.
Оценката използва посочените в т. 2 критерии, като всеки от тях има коефициент на тежест:
№
по
ред

Критерии за ключовост

Коефициент
на тежест

1.

Длъжността е критично важна за изпълнението на основните функции на администрацията.

5

2.

Длъжността е критично важна за постигане на стратегическите цели на администрацията.

4

3.

Длъжността е критично важна за изпълнението на функциите на структурното звено.

3

4.

Длъжността е критично важна за постигането на целите на структурното звено.

2

5.

Длъжността има директно влияние върху резултатите на структурното звено.

1

6.

Длъжността е единствена такава в структурното звено.

1

7.

Длъжността изисква високоспециализирани знания и умения, които могат да се
придобият само чрез продължително учене.

1

8.

Длъжността трудно може да бъде заета чрез външен подбор.

1

Нивото на ключовост на длъжността е сумата от оценките по тези критерии, като минималната стойност е 0, а максималната – 18. За да бъде включена в списъка с ключови длъжности,
длъжността трябва да събере минимум 6 точки.
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Оценката се прави от ръководителя на съответното структурно звено. По отношение на
критерии 6, 7 и 8 се провеждат консултации със
звеното по управление на човешките ресурси.
Звеното по управление на човешките ресурси изготвя обобщен списък на ключовите
длъжности, който се утвърждава от органа
по назначаването.“
§ 3. В Наредбата за служебното положение на държавните слу жители, приета
с Постановление № 34 на Министерск и я
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.;
попр., бр. 47 и 90 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 53, 62 и 89 от 2000 г., бр. 28, 35, 54 и 108
от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17,
59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50
и 83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г.,
бр. 46, 64, 92 и 101 от 2008 г., бр. 21, 95
и 106 от 2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г. и
бр. 27 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 5“.
2. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. В споразумението по чл. 16а,
ал. 4 от Закона за държавния служител се
определя кой от органите по назначаване
издава сл у жебната к ни ж ка, коя а дминистрация я съхранява, както и редът за нанасяне на данните в нея и за вписване на
обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, чл. 8 и чл. 9,
ал. 1, когато се отнасят до правоотношението с администрацията, която не съхранява
книжката.“
3. Раздел Va „Ползване на платения годишен
отпуск“ с чл. 26а – 26е се отменя.
4. В чл. 27:
а) създава се нова ал. 6:
„(6) В споразумението по чл. 16а, ал. 4 от
Закона за държавния служител се определя
разпределението на средствата за представително облекло между двете администрации.“;
б) досегашната ал. 6 става ал. 7.
5. В чл. 35, ал. 1 думите „въз основа на
годишен график, утвърден от ръководителя на
приемащата администрация, при спазване на
условията и реда на раздел Vа“ се заменят със
„за срока на командироването в приемащата
администрация“.
6. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1:
а) в образеца на стр. 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 и 22, стр. 24 и стр. 25, в колона 1 „На
именование на администрацията и категория“
думите „и категория“ се заличават;
б) в образеца на стр. 26 думите „чл. 395,
ал. 4“ се заменят с „чл. 512, ал. 5“;
в) в образеца на стр. 32 думите „ал. 1 – 5“
се заменят с „ал. 1 – 7“;
г) в образеца на стр. 34 и 35 думите „категория администрация“ се заменят с „на
именование на администрацията“;
д) създава се образец на стр. 38:
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„стр. 38
име

бащино

Придобитият ранг не се запазва
Основание,
Длъжност
Ранг
Подпис
документ,
и печат
номер, дата
1
2
3
4

“

е) създава се образец на стр. 39:
фамилно

„стр. 39

ЕГН

Придобитият ранг не се запазва
Основание,
Длъжност
Ранг
Подпис
документ,
и печат
номер, дата
1
2
3
4

ж) създава се образец на стр. 40:

“
„стр. 40

Време, което не се признава за професионален опит/служебен стаж
Наименование на Времетраене
Подпис и
администрацията
от – до
печат

“
7. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 2,
в наименованието на колона 2 от образеца
думите „и категорията“ се заличават.
§ 4. В Наредбата за документите за заемане
на държавна служба, приета с Постановление
№ 314 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 106 от
2011 г., бр. 21 и 49 от 2012 г. и бр. 48 от 2018 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 3 думите „по ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 7“
се заменят с „по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6“;
б) в ал. 4 след думите „по чл. 7, ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „3“.
2. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 7, ал. 1 и 4“ се заменят
с „чл. 7, ал. 1, 3 и 4“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец, утвърден от органа по
назначаването, за наличие на обстоятелствата
за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за
държавния служител или по специален закон;“.
3. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 4:
а) точка 5 се изменя така:
„5. Не пол у ча ва м въ зна г ра ж ден ие о т
у частие като представител на държавата
или общината в органи на управление или
контрол на търговски дружества с държавно
или общинско участие в капитала или на
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юридически лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии,
работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и
други, които не са юридически лица, освен в
случаите, предвидени в Закона за публичните
предприятия.“;
б) в текста след т. 5 думите „на основание
чл. 7, ал. 1 и 2“ се заменят с „на основание
чл. 7, ал. 1, 3 и 4“.
4. В приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 думите „документ за самоличност“ се заличават.
§ 5. В Наредбата за условията и реда за
оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация, приета с Поста
новление № 129 на Министерския съвет от
2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 27 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30:
а) в ал. 2 след думите „по-висока“ се добавя
„експертна“, думите „до началник-отдел включително“ се заличават, а думите „минимален
ранг и“ се заменят с „минимален ранг или“;
б) в ал. 3 думата „вакантната“ се заменя
със „свободната“ и се създава изречение
второ: „В случаите на трансформиране на
заета експертна длъжност в по-висока експертна длъжност конкурентният подбор се
ограничава само в рамките на съответното
структурно звено.“
2. В чл. 31, ал. 3 след думите „свободната
длъжност“ се добавя „или заетата експертна
длъжност“.
3. В чл. 32:
а) в ал. 2 в началото се добавя „При конкурентен подбор за свободна длъжност“;
б) създава се ал. 3:
„(3) При конкурентен подбор за заета експертна длъжност, в случай че органът по назначаването не одобри предложения служител
по ал. 1, длъжността не се трансформира.“
§ 6. В Постановление № 67 от 2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г.,
бр. 1, 27, 33, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106
от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 6, 14, 33, 42, 49, 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от
2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г.,
бр. 44 и 85 от 2017 г. и бр. 5 и 23 от 2019 г.),
в чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „в размер на“ се
добавя „25 % от“.
2. В ал. 2 след думите „в размер на“ се
добавя „25 % от“.
§ 7. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
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бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г. и бр. 1 и
5 от 2019 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 6 думите „ал. 1 – 9“ се заменят с „ал. 1 – 10“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 4:
„4. „Последна годишна оценка на изпълнението на длъжността“ е оценката от последното годишно оценяване в администрацията.“
§ 8. В Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по
програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г.
и бр. 2 и 70 от 2018 г.), в чл. 27, ал. 1 след
думите „НАТУРА 2000“ се поставя запетая
и се добавя „Държавна агенция „Електронно
управление“.
§ 9. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30,
39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г.
и бр. 1, 3, 12, 46 и 57 от 2019 г.), в чл. 77а се
създава ал. 7:
„(7) Дирекция „Добро управление“ осъществява функции по програмиране и координиране
на дейностите, свързани с разработването на
Оперативна програма „Електронно управление
и техническа помощ“ за програмен период
2021 – 2027 г.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. На служителите, назначени за първи
път на държавна служба на 1 януари 2020 г.
или по-късно, се издават служебни книжки в
съответствие с измененията и допълненията
в образеца по приложение № 1 към чл. 2,
ал. 1 от Наредбата за служебното положение
на държавните служители, направени с това
постановление.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 11 – 13 и § 3, т. 7, които
влизат в сила от 1 януари 2020 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8936
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за финансиране на разходи за
данък върху добавената стойност на общи
ни по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“
за 2019 г. в общ размер до 28 000 000 лв.
за финансиране на разходи за данък върху
добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и Оперативна програма
„Рибарство“ за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2019 г. по „Политиката
на Министерството на земеделието, храните и
горите в областта на земеделието и селските
райони“, бюджетна програма „Развитие на
селските райони“, с 28 000 000 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 86 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8926
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 10 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2019 г. за финансово обезпечаване на сключени
договори за изпълнение на дейности по Фонд
„Вътрешна сигурност“ и Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ – Спешни мерки.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигу
ряване за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 51 048 700 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за декември 2019 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които
пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември
2019 г. е в размер до 363,00 лв. включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г.

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1
декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финан
сово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за раз
витие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г. в размер 17 860 249 лв. за финансово осигуряване
на дейност и те по Нац иона лна п рог рама
„Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“, одобрена с Решение № 172 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието, разпределени по бюджетите
на общини съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2019 г. – 5 148 049 лв.;
2. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
ж ивот“, бюд жетна програма „Улесн яване
на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. –
4 692 200 лв.;
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3. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г. – 8 020 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и т. 3 от Решение № 172
на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините по Национална програма „Опти
мизиране на вътрешната структура на пер
сонала“ за 2019 г.
Община

Област

Доп ъ л н и т елни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)

Банско

Благоевград

Белица

Благоевград

31 859

Благоевград

Благоевград

255 821

Гоце Делчев

Благоевград

62 235

2 431

С Т Р.
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Област

Доп ъ л н и т е лни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)

Гърмен

Благоевград

72 539

Петрич

Благоевград

188 212

Pазлог

Благоевград

81 987

Cандански

Благоевград

225 939

Cимитли

Благоевград

7 788

Cтрумяни

Благоевград

Xаджидимово
Якоруда
Aйтос
Бургас
Kамено
Kарнобат
Поморие
Pуен
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Област

Доп ъ л н и т елни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)

Cвищов

Bелико
Tърново

Cтражица

Bелико
Tърново

Bидин

Bидин

211 941

Kула

Bидин

4 195

14 253

Бяла Cлатина

Bраца

50 622

Благоевград

22 176

Bраца

Bраца

167 183

Благоевград

11 229

Kозлодуй

Bраца

138 018

Бургас

16 432

Mездра

Bраца

55 618

Бургас

689 051

Mизия

Bраца

30 380

Бургас

23 093

Oряхово

Bраца

34 289

Бургас

67 694

Габрово

Габрово

127 838

Бургас

94 711

Дряново

Габрово

38 817

Бургас

58 936

Cевлиево

Габрово

130 868

Cозопол

Бургас

18 549

Tрявна

Габрово

14 923

Средец

Бургас

6 455

Балчик

Добрич

67 601

Cунгурларе

Бургас

2 893

Генерал Тошево Добрич

38 648

Царево

Бургас

47 530

Добрич

Добрич

137 074

Aврен

Bарна

18 582

Добричка

Добрич

7 619

Aксаково

Bарна

63 862

Kаварна

Добрич

144 367

Белослав

Bарна

15 991

Kрушари

Добрич

5 291

Бяла

Bарна

7 659

Tервел

Добрич

17 538

Bарна

Bарна

1 047 246

Шабла

Добрич

Bетрино

Bарна

14 513

Aрдино

Kърджали

16 712

Bълчи дол

Bарна

24 798

Джебел

Kърджали

16 441

Девня

Bарна

10 618

Kирково

Kърджали

24 124

Долни чифлик Bарна

104 638

Kрумовград

Kърджали

43 441

Kърджали

Kърджали

211 683

24 414
32 690

7 384

Дългопол

Bарна

4 327

Провадия

Bарна

42 473

Mомчилград

Kърджали

14 608

Cуворово

Bарна

29 911

Черноочене

Kърджали

7 001

Bелико
Tърново

Bелико
Tърново

257 710

Бобошево

Kюстендил

1 713

Горна
Oряховица

Bелико
Tърново

Дупница

Kюстендил

186 571

131 606

Kюстендил

Kюстендил

140 769

Eлена

Bелико
Tърново

26 446

Cапарева баня Kюстендил

7 644

Лясковец

Bелико
Tърново

34 091

Павликени

Bелико
Tърново

84 582

Полски
Tръмбеш

Bелико
Tърново

22 931

Летница

Ловеч

14 612

Ловеч

Ловеч

118 064

Луковит

Ловеч

55 645

Tетевен

Ловеч

62 105

Tроян

Ловеч

80 645
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Ябланица

Ловеч

Берковица

Доп ъ л н и т е лни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)
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Община
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Област

Доп ъ л н и т елни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)

115 448

Първомай

Пловдив

67 462

Mонтана

30 563

Pаковски

Пловдив

113 511

Бойчиновци

Mонтана

16 430

„Pодопи“

Пловдив

81 011

Брусарци

Mонтана

24 201

Cадово

Пловдив

61 662

Bълчедръм

Mонтана

19 877

Стамболийски Пловдив

75 560

Bършец

Mонтана

96 825

Xисаря

Пловдив

1 453

Лом

Mонтана

168 876

Куклен

Пловдив

28 330

Mонтана

Mонтана

92 880

Сопот

Пловдив

34 252

Чипровци

Mонтана

13 547

Исперих

Pазград

32 763

Батак

Пазарджик

17 344

Kубрат

Pазград

92 510

Белово

Пазарджик

42 352

Лозница

Pазград

87 839

Bелинград

Пазарджик

138 403

Pазград

Pазград

110 375

Пазарджик

Пазарджик

178 077

Цар Калоян

Pазград

20 737

Панагюрище

Пазарджик

46 717

Бяла

Pусе

29 138

Пещера

Пазарджик

941

Bетово

Pусе

3 144

Pакитово

Пазарджик

27 520

Две могили

Pусе

13 524

Cептември

Пазарджик

160 579

Pусе

Pусе

448 686

Cтрелча

Пазарджик

16 493

Cливо поле

Pусе

40 019

Kовачевци

Перник

15 683

Aлфатар

Cилистра

4 165

Перник

Перник

227 860

Главиница

Cилистра

88 808

Pадомир

Перник

32 357

Дулово

Cилистра

42 867

Долна
Mитрополия

Плевен

62 518

Kайнарджа

Cилистра

2 504

Долни Дъбник Плевен

40 076

Cилистра

Cилистра

111 684

Искър

Плевен

18 277

Cитово

Cилистра

15 481

Левски

Плевен

32 839

Tутракан

Cилистра

58 474

Плевен

Плевен

301 275

Kотел

Cливен

86 083

Пордим

Плевен

1 440

Hова Загора

Cливен

75 392

Червен бряг

Плевен

51 320

Cливен

Cливен

484 953

Kнежа

Плевен

24 430

Tвърдица

Cливен

32 174

Aсеновград

Пловдив

91 174

Девин

Cмолян

53 248

Брезово

Пловдив

1 404

Доспат

Cмолян

31 774

Kалояново

Пловдив

25 758

Златоград

Cмолян

27 956

Kарлово

Пловдив

140 278

Mадан

Cмолян

21 924

Кричим

Пловдив

18 532

Hеделино

Cмолян

15 981

„Mарица“

Пловдив

63 817

Pудозем

Cмолян

48 841

Пловдив

Пловдив

955 392

Cмолян

Cмолян

61 827
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Област

Доп ъ л н и т е лни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)

Чепеларе

Cмолян

28 949

Столична

София-град

Ботевград

София област

65 348

Eлин Пелин

София област

20 579

Eтрополе

София област

73 716

Ихтиман

София област

37 342

Kостинброд

София област

58 659

Пирдоп

София област

32 415

Правец

София област

44 209

Cамоков

София област

74 374

Cвоге

София област

39 360

Братя
Даскалови

Cтара Загора

1 883

Гурково

Cтара Загора

6 480

Гълъбово

Cтара Загора

1 889

Kазанлък

Cтара Загора

122 607

Mъглиж

Cтара Загора

21 408

Oпан

Cтара Загора

15 224

Павел баня

Cтара Загора

56 916

Pаднево

Cтара Загора

81 570

Cтара Загора

Cтара Загора

387 907

Чирпан

Cтара Загора

49 981

Aнтоново

Tърговище

1 646

Oмуртаг

Tърговище

36 020

Oпака

Tърговище

12 418

Попово

Tърговище

53 272

Tърговище

Tърговище

149 188

Димитровград

Xасково

42 768

Ивайловград

Xасково

42 442

Любимец

Xасково

46 403

Cвиленград

Xасково

57 649

Tополовград

Xасково

25 673

Xарманли

Xасково

40 252

Xасково

Xасково

219 282

Велики
Преслав

Шумен

13 466

Bърбица

Шумен

57 782

2 765 191
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Доп ъ л н и т елни трансфери
по бюджетите
на общините
(лв.)

Kаолиново

Шумен

13 670

Kаспичан

Шумен

73 769

Hикола
Kозлево

Шумен

18 300

Hови пазар

Шумен

89 338

Cмядово

Шумен

27 855

Шумен

Шумен

230 076

Eлхово

Ямбол

25 205

Cтралджа

Ямбол

32 878

„Tунджа“

Ямбол

46 444

Ямбол

Ямбол

167 938

Общо средства:

17 860 249
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на здраве
опазването, приет с Постановление № 55 на
Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ,
бр. 26 от 2019 г.; попр., бр. 30 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 31:
„31. осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност,
към който се създава национален компетентен
орган по мрежова и информационна сигурност
за сектор „Здравеопазване“;“.
2. Досегашната т. 31 става т. 32.
§ 2. В чл. 21, ал. 2 се създават т. 16 и 17:
„16. осъществява контрол на изготвянето на
доклада за състоянието на администрацията
на министерството;
17. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.“
§ 3. В чл. 25, ал. 1 се създават т. 15 и 16:
„15. изпълнява функциите на национален
компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Здравеопазване“;
16. изпълнява функциите на секторен екип
за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност за сектор „Здравеопазване“.“
§ 4. В чл. 33 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. разработва и съгласу ва ст ратегии,
програми, планове и концепции в областите
на дейност на дирекцията и координира и
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контролира изпълнението им през периода
на тяхното действие;
3. организира и координира разработването на Националната здравна стратегия и
обобщава годишния доклад за състоянието
на здравето и изпълнението на Националната
здравна стратегия;“.
§ 5. В чл. 34, ал. 1, т. 2 думите „изготвяне
на“ се заменят с „изготвянето на Националната
здравна стратегия и“ и думите „на министъра“
се заличават.
§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „болестите
и зависимостите“ се заменят с „болести и
зависимости“.
2. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. разработва и съгласу ва ст ратегии,
програми, планове и концепции в областите
на дейност на дирекцията и координира и
контролира изпълнението им през периода
на тяхното действие;
3. участва в изготвянето на Националната здравна стратегия и на годишния доклад
за състоянието на здравето на гражданите
и изпълнението на Националната здравна
стратегия;“.
3. Досегашните т. 2 – 32 стават съответно
т. 4 – 34.
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. участва в изготвянето на Националната здравна стратегия и на годишния доклад
за състоянието на здравето на гражданите
и изпълнението на Националната здравна
стратегия;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. разработ ва и съгласу ва ст ратег ии,
програми, планове и концепции в областите
на дейност на дирекцията и координира и
контролира изпълнението им през периода
на тяхното действие;“.
3. Досегашните т. 4 – 17 стават съответно
т. 5 – 18.
§ 8. В чл. 44 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Административните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
(5) Ръководителите на съответните звена
докладват на главния секретар всички въпроси, по които е нужно да се организира обща
координация.“
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8955
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РЕШЕНИЕ № 690
ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооб
лицовъчни материали – гнайси, от находище
„Ореше“, участъци „Северен“ и „Южен“, раз
положено в землището на с. Ореше, община
Гърмен, област Благоевград, на „СТОУН
ФИЛС“ – ООД, с. Гърмен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – гнайси, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Ореше“,
участъци „Северен“ и „Южен“, разположено
в землището на с. Ореше, община Гърмен,
област Благоевград, описано в Акт за изклю
чителна държавна собственост № 1619 от
8 август 2017 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ 28,8 дка,
която съвпада с площта на утвърдените запаси в двата участъка на находище „Ореше“,
участъци „Северен“ и „Южен“, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 21 в Координатна система „1970 г.“ и в
Координатна система „БГС 2005“, зона 35,
съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Участък „Северен“ с площ 11,0 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 8 по външния контур на запасите
в Координатна система „1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър, представляващи
неразделна част от концесионния договор.
2.2. Участък „Южен“ с площ 17,8 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 13 по външния контур на запасите
в Координатна система „1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър, представляващи
неразделна част от концесионния договор.
3. Определя срок на концесията 30 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
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5. Определя пряко за концесионер „СТОУН ФИЛС“ – ООД, с. Гърмен – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 534
от 17 януари 2017 г., издадено от министъра
на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на условията в Решение № БД-68ПР/19.10.2016 г. и Решение № 15/29.11.2016 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка
на директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград. Решенията са приложения – неразделна
част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от
2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), и
да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и забраните
и ограниченията в Планa за управление на
речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Западнобеломорски район около съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване, за които
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няма определена санитарно-охранителна зона
(мярка с код DW_1, действие DW_1 от раздел 7,
приложение 7.2.7);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местни и/или републикански пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Ореше“, участъци „Северен“ и
„Южен“, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
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внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или одобряване на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка, при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Благоевград, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния
проект с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
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представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
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за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 5150 лв. и се предоставя не
по-късно от 14 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4
на сто (за скалнооблицовъчни материали) и
7 на сто (за трошените фракции) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
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№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство по т. 9.3
не може да бъде по-нисък от съответните
стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „в“ – гнайси за добив на плочи, и
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали
за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19
май 1998 г. относно краткосрочната статистика
и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на
Съвета относно краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 450 куб. м/шестмесечие,
и предвидени стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:
9.5.1. 135 куб. м/шестмесечие добити гнайси
за скалнооблицовъчни материали, и
9.5.2. 315 куб. м/шестмесечие (825 тона)
добити гнайси за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на Община Гърмен цялото извършено
концесионно плащане без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на извършване на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключ и кон це с ион н и я дог ов о р с ъ с „С ТОУ Н
ФИЛС“ – ООД, с. Гърмен, в срок до 6 месеца
от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Ореше“,
участъци „Северен“ и „Южен“
Координатна система „1970 г.“, зона К9
№

X, м

Y, м

Контур 1 – участък „Северен“
1.

4484401.0

8545657.0

2.

4484355.0

8545684.0

3.

4484367.0

8545715.0

4.

4484362.0

8545764.0

5.

4484284.0

8545773.0

6.

4484276.0

8545702.0

7.

4484323.0

8545650.0

4484339.0

8545607.0

8.

Контур 1 – участък „Южен“
9.

4484028.0

8545432.0

10.

4484008.0

8545468.0

11.

4483911.0

8545433.0

12.

4483860.0

8545409.0

13.

4483845.0

8545444.0

14.

4483832.0

8545500.0

15.

4483810.0

8545513.0

16.

4483777.0

8545509.0

17.

4483780.0

8545441.0

18.

4483818.0

8545407.0

19.

4483855.0

8545325.0

20.

4483910.0

8545362.0

21.

4483967.0

8545398.0

Координатна система „БГС 2005“, зона 35
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X, м (север)
Y, м (изток)
Контур 1 – участък „Северен“
4612661.0
240883.5
4612613.9
240908.6
4612624.6
240940.1
4612617.6
240988.9
4612539.2
240994.6
4612534.2
240923.3
4612583.3
240873.3
4612601.1

240831.0
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№
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
8949
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X, м (север)
Y, м (изток)
Контур 1 – участък „Южен“
4612297.6
240643.1
4612276.1
240678.3
4612180.6
240639.3
4612130.6
240613.1
4612114.2
240647.5
4612098.8
240702.9
4612076.3
240715.0
4612043.5
240709.6
4612049.3
240641.8
4612088.7
240609.4
4612129.1
240529.0
4612182.5
240568.2
4612238.0
240606.6

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Грузия за регулиране на
трудовата миграция
(Утвърдена с Решение № 642 от 1 ноември
2019 г. на Министерския съвет. В сила от
5 ноември 2019 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Грузия (наричани по-нататък поотделно „Страна“ и заедно „Страните“),
убедени, че трудовата миграция е явление
от взаимен интерес за двете държави и може
да допринесе за икономическото и социалното
развитие, да улесни културното разнообразие
и обмена на технологии,
като признават необходимостта да се осигури спазването на правата, задълженията и
гаранциите в съответствие с националните
законодателства на Страните и съответните
международни споразумения, по които двете
държави са страни,
които имат за цел да задълбочат сътрудничеството и приятелството между Страните в
контекста на външната и на миграционната
им политика,
се споразумяха за следното:
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
1.	Органите на Страните, които отговарят за изпълнението на тази Спогодба
(наричани по-нататък „Упълномощени
органи“), са:
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1) з а Реп ублика Бъ лгари я – Министерството на т руда и социа лната
политика;
2) з а Г р у з и я – М и н и с т е р с т в о т о н а
вътрешно разселените лица от окупираните територии, труда, здравето
и социалните въпроси.
2.	Упълномощените органи по ал. 1 определят за изпълнението на тази Спогодба
следните институции (наричани по-нататък „Компетентни институции“):
1) в Република България – Агенцията
по заетостта към министъра на труда
и социалната политика;
2) в Грузия – Департамента по труда
и социалната политика на Министерството на вътрешно разселените лица
от ок у пираните територии, т руда,
здравето и социалните въпроси.
3. Понятията по тази Спогодба се тълкуват
в съответствие с националното законодателство на съответната Страна, в която
е възникнало правоотношението по Спогодбата, и във връзка с прилагането им.
Член 2
1. С
 погодбата се прилага за следните категории работници, които са граждани на
една от Страните, имат сключен трудов
договор по тази Спогодба и притежават
необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата Страна:
1) р аботници за първоначален период
до една година и с възможност за
последващо разрешаване на пребиваване за общ срок до три години;
2) с езонни работници за период до
девет месеца годишно.
2. З а категориите работници по ал. 1 не се
изисква разрешение за работа.
Член 3
1. В лизането, пребиваването и заетостта
на граждани на Република България и
на Грузия на територията на другата
Страна по тази Спогодба се регламентират от националното законодателство
на приемащата Страна.
2. Н ае т и т е рабо т н и ц и могат да б ъдат
придружавани от членове на техните
семейства в съответствие с националното
законодателство на приемащата Страна.
Г л а в а

в т о р а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО ЗА ЗАЕТОСТ
Член 4
Набирането на работници за на лични
предложения за работа се извършва от Компетентната институция на изпращащата Страна
в съответствие с Процедурите за прилагане
на тази Спогодба.
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Член 5
1. В
 рамките на своя бюджет Компетентните институции извършват следните
дейности по посредничество за заетост:
1) о бмен на информация относно предложен и я за рабо та, пол у чен и о т
работодатели на територията на съответната Страна;
2) п одбор на работници (наричани понататък „Кандидати“) на два етапа:
а) п редварителен подбор – по документи;
б) окончателен подбор – чрез одобрение от работодателите;
3) с ъдействие при трудовото договаряне и при подписването на трудови
договори от одобрените Кандидати;
4) п редоставяне на подписа лите договори работници на необходимата
информация на официалния език на
изпращащата Страна относно условията на пребиваване, труд, социално
и здравно осиг у ряване, ж илищно
настаняване и завръщане.
2. П редложенията за работа са предмет на
Процедурите за прилагане и съдържат
информация относно:
1) и кономическия сектор и географския
регион, в който ще се осъществява
дейността;
2) б роя на работниците, които ще бъдат
наети;
3) п рофесионалната квалификация и
другите изисквания, на които работниците трябва да отговарят за
наемането им;
4) к райния срок за подаване на документи и за подбора на Кандидати;
5) п родължителността на заетостта;
6) о бща информация за условията на
труд, заплащането, жилищното настаняване и други условия на живот;
7) д атата, на която се очаква одобрените
Кандидати да започнат работа;
8) з аплащането на разходите за пътуване
до и от територията на изпращащата
Страна;
9) д ру га информац и я, п редви дена в
Процедурите за прилагане.
3. К омпетентните инстит уции създават
Съвместна комисия за подбор (наричана
по-нататък „Комисията“), която работи
по ред, определен в Процедурите за
прилагане.
4. К омисията е съставена от равен брой
представители на Компетентните институции и има следните функции:
1) о пределя критериите за подбор въз
основа на получените предложения
за работа при спазване на принципа
на равнопоставеност;
2) п редоставя услуги по консултиране и
съдействие на Кандидатите по време
на целия процес на подбор.
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Член 6
1. П
 одборът на Кандидатите според професиона л ната и м к ва л ифи к а ц и я на
основата на представените документи
се извършва от Компетентната институция на изпращащата Страна по реда,
определен в Процедурите за прилагане.
2. К омпетентната институция на изпращащата Страна, по искане и за сметка на
работодателите, организира интервюта
и/или практически изпити за съответната
професия в съответствие с предложението за работа.
3. О кончателният подбор на Кандидатите
се извършва от работодателите по реда,
определен в Процедурите за прилагане.
4. К андидатите, които са преминали окончателния подбор, преминават през медицински преглед за сметка на работодателя
в изпращащата Страна.
Член 7
1. П реди заминаването одобрените Кан
дидати и Компетентните институции
трябва да разполагат с оригинал на
подп исан от работодателя срочен трудов
договор в съответствие с националното
законодателство на приемащата Страна.
2. Пътните разходи на работниците до и
от приемащата Страна са за сметка на
работодателя.
Член 8
1. З аявленията за визи по тази Спогодба се
обработват с предимство от компетентната консулска служба на приемащата
Страна на територията на изпращащата
Страна в съответствие с националното
законодателство на Страните и международните договори, приложими за тях.
Визата включва вида, целта и продължителността на престоя в приемащата
Страна.
2. Р аботниците получават необходимите
разрешения за пребиваване в съответствие с националното законодателство
на приемащата Страна.
3. Компетентната институция на изпращащата Страна информира работниците за
датата и мястото на пристигането им, а
Компетентната институция на приемащата Страна координира с работодателите
организацията на тяхното посрещане и
настаняване.
Г л а в а

т р е т а

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА
ТРУД И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА
Член 9
1. Р
 аботниците имат същите трудови права
и задъл жени я като местните работници и се ползват от еднаква защита
на работното място в съответствие с
националното законодателство на приемащата Страна.
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2. Р
 аботниците се ползват от същата правна
защита като местните граждани относно
техните лични и имуществени права в
съответствие с националното законодателство на приемащата Страна.
3. Компетентната институция на приемащата Страна извършва проверки по жалби
и сигнали на работниците за нарушения
на трудовите им права.
Член 10
Трудовото възнаграждение на работниците
и условията им на труд се определят в сключените трудови договори и са в съответствие
с действащите колективни трудови договори
или, при липсата на такива, с националното
законодателство на приемащата Страна, приложимо към местните работници със същата
професия и квалификация.
Член 11
Страните се споразумяват, че в областта
на социалната сигурност ще се прилага националното законодателство на съответната
приемаща Страна.
Член 12
Споровете, възникнали между работодателите и работниците, се решават в съответствие с националното законодателство на
приемащата Страна.
Г л а в а
ч е т в ъ р т а
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗАВРЪЩАНЕТО
НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ
Член 13
1. П ри подписване на трудовия договор работниците подписват също и декларация,
с която се задължават да се завърнат в
изпращащата Страна след изтичане на
срока на законното им пребиваване и
да представят лично своя международен
паспорт пред консулската служба на
приемащата Страна в едномесечен срок
след завръщането си.
2. Н еизпълнението на задължението по
ал. 1 се взема предвид при разглеждането на ново заявление за получаване
на разрешение за пребиваване, подадено
пред органите на приемащата Страна.
Г л а в а
п е т а
РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО
НА СПОГОДБАТА
Член 14
1. В шестмесечен срок от влизането на Спогодбата в сила Упълномощените органи
подписват Процедури за прилагането є.
2. Упълномощените органи обменят информация за националното си законодателство, както е предвидено в Процедурите
за прилагане.
3. С ъздава се Съвместен комитет за координация, включващ равен брой представители на Страните (наричан по-нататък
„Комитетът“).

ВЕСТНИК

БРОЙ 93

4. К
 омитетът разглеж да и решава след
консултации и преговори спорове и противоречия, възникнали при прилагането
на тази Спогодба.
5. К омитетът се събира не по-малко от
един път годишно, последователно в
Република България и в Грузия, по взаимнодоговорени условия и ред.
Член 15
1. С
 погодбата се сключва за първоначален
срок от пет години, като действието є се
продължава автоматично за последващи
периоди от по три години.
2. С погодбата влиза в сила от датата на
получаване по дипломатически път на
последното уведомление за изпълнението
на процедурите, необходими за нейното
влизане в сила.
Член 16
1. С
 погодбата може да бъде изменяна чрез
взаимно писмено съгласие на Страните.
Измененията се вписват в отделни протоколи и влизат в сила в съответствие с
процедурите по чл. 15, ал. 2. Протоколите са неразделна част от тази Спогодба.
2. С траните се информират по дипломатически път за промени в институциите
по чл. 1, ал. 2. В този случай ал. 1 не
се прилага.
Член 17
1. В сяка от Страните може да спре изцяло или частично действието на тази
Спогодба за определен период, когато
се засягат националната сигурност, общественият ред или общественото здраве.
Спирането на действието влиза в сила
след уведомлението до другата Страна
по дипломатически път.
2. Действието на Спогодбата може да бъде
прекратено от всяка от Страните с писмено уведомление по дипломатически
път. В този случай Спогодбата прекратява действието си след изтичането на 90
дни от получаването на уведомлението
за прекратяване.
3. В случаите по ал. 1 и 2 правата, придобити
от работниците, се запазват по реда и при
условията, предвидени в националното
законодателство на съответната Страна.
Подписана в Тбилиси на 30 септември
2019 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на български, грузински и английски
език. В случай на различия в тълкуването
меродавен ще бъде английският текст.
За правителството на
Република България:
Бисер Петков,
министър на труда и
социалната политика
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За правителството на
Грузия:
Екатерине Тикарадзе,
министър на вътрешно
разселените лица
от окупираните
територии, труда,
здравето и
социалните въпроси
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6092
от 22 април 2019 г.

по административно дело № 9217 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – пето отделение, в съдебно
заседание на трети април две хиляди и деветнадесета година в състав: председател: Здравка
Шуменска, членове: Донка Чакърова, Емил
Димитров, при секретар Мадлен Дукова и с
участието на прокурора Емил Дангов изслуша
докладваното от съдията Донка Чакърова по
адм. дело № 9217/2018.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е оспорване на Сдружение с
нестопанска цел „Синдикалната федерация
на служителите в МВР“, Албена Володиева
Предоева, Нели Благоева Величкова, Маргарита Славчева Макариева, Стефан Ангелов
Йосифов, Ина Георгиева Методиева, Елица
Бож идарова Кузманова, Лил яна Иванова
Спасова, Над я Емилова Рангелова, Цветан Михайлов Нишев, Радослав Николов
Петров, Ирена Петрова Попова, Людмила
И ли янова Йорданова, Николай Маринов
Маринов, Румяна Филипова Колева, Николай Вълчев Георгиев, Кремена Веселинова
Илиева, Ирена Минкова Андреева, Мирослав
Евгениев Йорданов, А нгелина Йорданова
Докова, Виолин Веселинов Цветков, Детелина Людмилова Георгиева, Йордан Георгиев
Далуков, Петко Христов Тодоров, Васил Димитров Бачев, Петко Борисов Попов, Бисер
Александров Димитров, Марияна Маринова Божкова, Ирина Михайлова Миланова,
Йорданка К ирилова Чакърова, А натолий
Иванов Ангелов, Николай Митков Атанасов,
Николай Валентинов Савов, Румяна Тодорова
Траянова, Цанко Лазаров Марков, Живка
Цветанова Иванова, Вера Любчова Джельова,
Васил Радославов Генов, Александър Ангелов
Генчев, Владимир Тотев Тотев, Йорданка
Ст ра х и лова Гу ш лева и Ивай ло Георг иев
Чипински против т. 2 от Заповед № 8121з-319
от 23.03.2018 г. на министъра на вътрешните
работи. Оспорващите твърдят, че тази част от
заповедта е нищожна и незаконосъобразна,
защото е издадена в противоречие на закона
и неговата цел и при нарушаване на административнопроизводствените правила. Искат
да бъде отменена тази точка от заповедта
или да бъде прогласена нейната нищожност
по съображения, изложени в жалбата и в
писмена защита. Не претендират разноски.
Ответникът – министърът на вътрешните
работи, оспорва жалбата по подробни съ
ображения в писмени бележки. Не претендира
разноски.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост и основателност на жалбата.
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Върховният административен съд, пето
отделение, след като прецени доказателствата
по делото и доводите на страните, намира
следното:
По отношение на вида на оспорения акт
С оспорената т. 2 от Заповед № 8121з-319
от 23.03.2018 г. на министъра на вътрешните
работи се създават т. 11а, 11б и 11в в Заповед
№ 8121з-1350 от 6.11.2015 г. на министъра на
вътрешните работи със следното съдържание:
„11а. При определяне на възнаграждение за
явяването му пред съда за изслушване, включително в случаите на отлагане на делото,
определеният за вещо лице служител на МВР
задължително да уведомява съда, че сумата
трябва да се изплати на министерството.
11б. В сл у чаи те по т. 11а сл у ж и тел я т
писмено да уведомява финансовото звено,
обслужващо съответната структура на МВР.
Финансовото звено да изготвя и изпраща на
съответния съд документ, съдържащ реквизитите по чл. 6 от Закона за счетоводството.
11в. Във всяка една от структурите по т. 9
да се въведат дневници за явяване в съда на
служителите, определени като вещи лица, като
се вписват данни за: датата и часа за явяване
на вещото лице, номера на делото по описа
на съответния съд и номера на експертизата.“
Оспорената т. 2 от Заповед № 8121з-319
от 23.03.2018 г. на министъра на вътрешните
работи създава административноправни норми с многократно правно действие спрямо
определяем, но неограничен брой адресати,
което я дефинира като нормативен административен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК.
Установени са задължения, които подлежат на
изпълнение в неограничен брой случаи и без
ограничения във времето. Съдържанието на
акта, а не неговото наименование, определя
неговия характер.
По изложените съображения трябва да бъде
прието, че оспорената разпоредба представлява нормативен административен акт. В този
смисъл е и установената съдебна практика по
сходни казуси (Решение № 1397 от 30.01.2013 г.,
постановено по адм. дело № 12636/2012 г. по
описа на Върховния административен съд,
Решение № 1644 от 17.02.2016 г., постановено
по адм. д. 13709/2015 г. по описа на Върховния
административен съд).
В конкретния случай в подкрепа на извода
относно вида на оспорения акт е и обстоятелството, че с него се създава регулация на
изключително важни обществени отношения
между представители на различни власти, а
не само в системата на МВР. Регламентацията по изслушването (явяването) на вещите
лица в съдебните производства, определянето
и заплащането на тяхното възнаграждение
съставлява неразделна част от нормативното регулиране на съдебните експертизи като
единен институт на правото.
Квалификацията на оспорената част на
Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г. на министъра на вътрешните работи като нормативен
административен акт определя и приложимия
закон.
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По отношение на приложимия закон
Дял втори „Производство пред административни органи“ на АПК е приложим по
отношение производството по издаване на
Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г. на министъра на вътрешните работи за изменение на
Заповед № 8121з-1350 от 6.11.2015 г. относно
създаване на организация на дейностите по
изготвяне на експертизи в Министерството
на вътрешните работи (МВР), определяне
на разходите по изготвянето им и контрол
върху приходите, които следва да постъпват
в бюджета на МВР.
За настоящото съдебно производство е
приложима процедурата по дял трети „Производства пред съд“ на АПК, глава десета, раздел
III „Оспорване на подзаконови нормативни
актове“ на АПК, редакцията преди измененията със Закона за изменение и допълнение
на АПК, обн., ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от
01.01.2019 г., с оглед на обстоятелството, че
настоящото производство е висящо по смисъла
на § 149, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на същия закон. По същите съображения приложима е и нормата на чл. 142,
ал. 1 от АПК във връзка с чл. 196 от АПК, а
не чл. 192а от АПК. В случая съответствието
на подзаконовия нормативен административен
акт с материалния закон трябва да се преценява към момента на издаването му.
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България (Конституцията) всички
нормативни актове се публикуват, което като
принцип определя обнародването в „Държавен
вестник“ като задължителен елемент от фактическия състав по издаване на нормативния
акт, включващ процедура по изготвяне на
проект, оповестяване, съгласуване, внасяне на
предложение за приемане, вземане на решение
за приемане, удостоверяване на съдържанието,
обнародване и влизане в сила.
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗН А) следва да се
извърши по реда на АПК преценка за съответствието на оспорения нормативен акт с
Конституцията и с другите нормативни актове
от по-висока степен (закони), включително и
Договора за функциониране на Европейския
съюз (ЕС) и актовете, приети от институциите
на ЕС, ако е налице регламентация на същите
отношения, които са предмет на оспорения
акт. Преценката относно спазването на ЗНА
и други относими правни норми също следва да е съобразено с редакцията на закона
към датата на издаване на оспорения акт по
изложените вече съображения.
По отношение допустимостта на жалбата
Жалбата е процесуално допустима като
подадена срещу нормативен административен
акт без ограничение във времето и при наличието на пряк и непосредствен личен интерес.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
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Оспорването е обосновано с допуснати
съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречия
с нормативни актове от по-висока степен
и целта на закона. Жалбоподатели са юридическо лице с нестопанска дейност, което
е представило писмени доказателства, че е
регистрирано за защита на права и интереси
на лицата, чиято дейност се регламентира с
оспорения акт, както и физически лица, които
са адресати на акта с оглед осъществяваната
от тях дейност като вещи лица. Новосъздадените разпоредби пораждат пряко задължения за вещите лица – служители на МВР,
но рефлектират и върху правната сфера на
всички потенциални участници в съдебните
производства, като регулират част от съдебните
процеси с участието на вещи лица. Съгласно
Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г.
на Върховния административен съд по т.д.
№ 4/2009 г. юридически лица с нестопанска
цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове при наличието на правен интерес,
обоснован от предмета на дейност и целите, за
които са създадени. Оспорващото сдружение
с нестопанска цел притежава обща процесуална дееспособност, за което следва да има и
правна възможност да реализира признатите
му права в защита на общите интереси на
своите членове и по съдебен ред чрез подаване
на жалби срещу актове, които засягат общи
права и интереси на неговите членове. В тази
правна възможност за реализиране на обща
позиция на засегнатите лица се изразява и
правният интерес от обжалване на административни нормативни актове по смисъла на
чл. 186, ал. 1 АПК. Жалбата е процесуално
допустима като подадена от юридическо лице
с нестопанска цел и физически лица, които
извършват дейност като вещи лица и са служители на МВР.
По изложените съображения следва да се
приеме, че за всеки един от жалбоподателите е налице правен интерес от оспорване на
нормативния акт и подадената от тях жалба
е процесуално допустима.
По отношение основателността на жалбата
Заповедта, част от която е оспорената т. 2,
е издадена на основание чл. 33, т. 9 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР), установяващ общото правомощие на
министъра на вътрешните работи да издава
правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Глава двадесет и първа „Вещи лица и преводачи“ на Закона за съдебната власт (ЗСВ, загл.
доп. – ДВ, бр. 21 от 2014 г.) като устройствен
закон съдържа регламентация на статута на
вещите лица в гражданското, наказателното или административното производства.
Съгласно чл. 403, ал. 1 от ЗСВ министърът
на правосъдието, съгласувано с Пленума на
Висшия съдебен съвет, издава наредба за: 1.
реда и сроковете за предложения за включване
и промени на списъците на специалистите,
утвърдени за вещи лица; 2. условията, на
които трябва да отговарят специалистите,
утвърдени за вещи лица; 3. условията и реда
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за определяне възнагражденията на вещите
лица. На основание чл. 403, ал. 3 от ЗСВ наредбата по ал. 1 се обнародва в „Държавен
вестник“. Въз основа на законовата делегация
министърът на правосъдието издава Наредба
№ 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
(наредбата – обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г.;
изм., бр. 28 от 8.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 82
от 5.10.2018 г.). С § 13 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г.
за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн., ДВ, бр. 50 от
2015 г.; изм., бр. 28 от 2016 г.), издадена от
министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 82
от 5.10.2018 г.), се създава нова ал. 2 на чл. 22
от наредбата, според която определените възнаграждения по чл. 21, ал. 1 и 2 в случаите,
когато вещото лице е служител на МВР, се
заплащат на министерството. Със създаване
на аналогични по съдържание правила преди
изменението на наредбата чрез издаване на
оспорената т. 2 от Заповед № 8121з-319 от
23.03.2018 г. министърът на вътрешните работи
изземва правомощия, които са делегирани
със закон на друг министър – министъра на
правосъдието, след съгласуване с Пленума на
Висшия съдебен съвет.
Следователно министърът на вътрешните
работи е приел т. 2 от оспорената заповед без
законова делегация и извън предоставената
му компетентност. В този смисъл е неоснователно позоваването в писмените бележки
на ответната страна на съществуващата към
настоящия момент правна уредба в подкрепа
на твърдението за действителност на оспорената заповед.
Настоящата инстанция намира, че при издаването на оспорения подзаконов административен акт е допуснато и особено съществено
нарушение на процедурата по издаването му,
водеща до нищожност. Съгласно чл. 5, ал. 5
от Конституцията, чл. 78, ал. 2 от АПК и
чл. 37, ал. 1 от ЗНА нормативните актове се
обнародват в „Държавен вестник“. По делото
няма данни оспорената заповед да е обнародвана, няма и подобни твърдения. Според
установената съдебна практика (Решение
№ 14935 от 2009 г., постановено по адм. дело
№ 12183/2009 г. по описа на Върховния административен съд, Решение № 214 от 9.01.2014 г.,
постановено по адм. дело № 14791/2013 г. по
описа на Върховния административен съд)
обнародването е елемент от фактическия
състав на издаването на нормативния акт,
обуславящ неговата валидност. Липсата на този
елемент от фактическия състав на издаването
на нормативния акт води до опорочаването
му до степен на нищожност. Необнародваният
подзаконов нормативен акт не произвежда
правно действие и при оспорване подлежи
на прогласяване за нищожен.
По изложените съображения оспорената
т. 2 от Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г. на
министъра на вътрешните работи трябва да
бъде обявена за нищожна.
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В жалбата са изложени съображения за
допуснати нарушения на конкретни разпоредби на АПК, регламентиращи процедурата за приемане на общи административни
актове, какъвто според жалбоподателите е
оспореният акт. При приетото за установено
относно характера на оспорения акт настоящият съдебен състав намира, че посочените
в жалбата нарушения на административно
производствените правила не са допуснати,
но неспазването на процедурата за приемане
на нормативни административни актове представлява съществено нарушение. По делото
липсват доказателства, а и твърдения, че са
осъществени всички задължителни етапи по
приемане на нормативни административни
актове, които обуславят основателност на оспорването по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
Жалбоподателите твърдят, че оспорената от
тях заповед противоречи на целта на закона,
като се позовават на чл. 150, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Според
чл. 150, ал. 1, предл. пето от НПК вещото
лице има право да получи възнаграждение за
положения труд и да му се заплатят разходите,
които е направил. Настоящият съдебен състав
намира, че съдържанието на новосъздадените
с оспорената заповед разпоредби смислово
пряко противоречи на цитираната разпоредба
от нормативен акт от по-висш порядък, но
това обуславя основателност на оспорването
по чл. 146, т. 4 от АПК, а не по чл. 146, т. 5 от
АПК. Съответствието на оспорените правила
с чл. 22, ал. 2 от наредбата не е възможно
да бъде възприето като липса на противоречие с акт от по-висока степен както с оглед
йерархията на нормативните актове, така и
с оглед изложените съображения относно
преценката по чл. 142, ал. 1 от АПК, а не по
чл. 192а от АПК.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира жалбата за основателна, поради което установената нищожност на
т. 2 от Заповед № 8121з-319 от 23.03.2018 г. на
министъра на вътрешните работи трябва да
бъде обявена, а мотивите относно наличието
на основания за отмяна са в изпълнение на
задължението по чл. 172, ал. 2 от АПК.
Страните по делото не претендират разноски, поради което такива не следва да бъдат
определяни.
По изложените съображения Върховният
административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Обявява нищожността на т. 2 от Заповед
№ 8121з-319 от 23.03.2018 г. на министъра на
вътрешните работи.
След влизане в сила на настоящото съдебно решение да се изпрати за обнародване в
„Държавен вестник“.
Решението може да бъде обжалвано пред
петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщението до страните, че е обявено.
Председател:
Георги Чолаков
4908
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 857
от 21 октомври 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение
на Комисията по т. 22 съгласно протокол № 21
от 3.10.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5
и чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за
безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2 „Тест за малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на гумички
за триене с форма, цвят, размер и външен вид,
имитиращи храни – френски сладкиш „Макарон“, в опаковка, съдържаща 5 бр. гумички в
различни цветове, с надпис върху нея „Marca“,
„The eraser“, баркод – 6949029914742, произход
Китай, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:1:2014+A1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични
и физични свойства, т. 8.4 „Тест за устойчивост
на опън“, тъй като лесно се отделят малки
части, и т. 8.2 „Тест за малки части“, тъй като
отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра за малки части и съгласно направена
оценка на риска представляват сериозен риск

за здравето на потребителите от задавяне (за
малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
8944

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-35
от 31 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-80062/12.09.2019 г.
на СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Каменар, ЕК АТТЕ
35701, община Варна, одобрени със Заповед
№ РД-18-11 от 13.01.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35701.11.179:
площ: 516 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.97:
площ: 856 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 35701.10.15:
нива, собственост на Генчо Георгиев Жеков,
площ преди промяната: 154 кв. м, площ след
промяната: 15 кв. м;

БРОЙ 93

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 35701.10.19:
нива, собственост на Димитър Георгиев Козарев,
площ преди промяната: 2320 кв. м, площ след
промяната: 186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.20:
нива, собственост на Атанас Георгиев Козарев,
площ преди промяната: 2780 кв. м, площ след
промяната: 433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.21:
нива, собственост на Георги Иванов Димитров,
Димитър Иванов Димитров, Васил Иванов Димитров, площ преди промяната: 2786 кв. м, площ
след промяната: 701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.35: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната:
3529 кв. м, площ след промяната: 36 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.4:
нива, собственост на Яни Филчев Георгиев,
площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след
промяната: 9788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.6:
нива, собственост на Киро Николов Георгиев,
площ преди промяната: 3198 кв. м, площ след
промяната: 3122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.7:
нива, собственост на Недялка Георгиева Петрова,
Васил Цонев Петров, Гани Иванов Драганов, Димитър Георгиев Георгиев, площ преди промяната:
11 998 кв. м, площ след промяната: 11 794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.10:
нива, собственост на Друми Архондиев Щерев,
Христо Димитров Жеков, площ преди промяната:
5000 кв. м, площ след промяната: 4587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.70:
нива, собственост на Иванка Йорданова Иванова,
площ преди промяната: 5002 кв. м, площ след
промяната: 4290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.75:
нива, собственост на Желязка Лефтерова Петрова,
площ преди промяната: 1302 кв. м, площ след
промяната: 1214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.82:
нива, собственост на „А лександър“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3330 кв. м, площ след
промяната: 3176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.92:
нива, собственост на Радка Атанасова Кирова,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.99:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
703 467 кв. м, площ след промяната: 702 158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.101:
иглолистна гора, собственост на Кметство с. Каменар, площ преди промяната: 18 651 кв. м, площ
след промяната: 18 538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.102:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2669 кв. м, площ след промяната:
2630 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35701.11.103:
пасище, собственост на Кметство с. Каменар,
площ преди промяната: 20 143 кв. м, площ след
промяната: 16 601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната: 536 кв. м, площ след промяната: 494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.105:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4002 кв. м, площ след промяната:
3274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.106:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4154 кв. м, площ след промяната:
1735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.108:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната: 640 кв. м, площ след промяната: 604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.109:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3555 кв. м, площ след промяната:
2250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.110:
дере, собственост на Община Варна, площ преди
промяната: 3028 кв. м, площ след промяната:
2212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.111:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3506 кв. м, площ след промяната:
1694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.113:
пасище, собственост на Иван Колев Кондов,
площ преди промяната: 2574 кв. м, площ след
промяната: 2069 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.114:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6914 кв. м, площ след промяната:
5264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.119:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Варна, площ преди
промяната: 3205 кв. м, площ след промяната:
1855 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.122:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Варна, площ преди
промяната: 2845 кв. м, площ след промяната:
2698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.125:
пасище, собственост на Община Варна, площ
преди промяната: 7736 кв. м, площ след промяната: 7666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.177:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната: 406 кв. м, площ след промяната: 367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.68:
за местен път, собственост на Община Варна,
площ преди промяната: 11 797 кв. м, площ след
промяната: 2605 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 35701.31.71:
нива, собственост на Кметство с. Каменар, площ
преди промяната: 3852 кв. м, площ след промяната: 2711 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.38.1:
нива, собственост на Демир Георгиев Добрев,
площ преди промяната: 20 000 кв. м, площ след
промяната: 19 633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.38.57: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната:
5481 кв. м, площ след промяната: 5467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.38.58: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната:
8212 кв. м, площ след промяната: 8194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.38.59:
за местен път, собственост на Община Варна,
площ преди промяната: 27 707 кв. м, площ след
промяната: 23 380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.39.1:
нива, собственост на Мария Илиева Георгиева,
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след
промяната: 3984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.39.66: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната:
8443 кв. м, площ след промяната: 8433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.1:
нива, собственост на Георги Янчев Янчев, площ
преди промяната: 7100 кв. м, площ след промяната: 7082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.3:
нива, собственост на Доника Янкова Горанова,
площ преди промяната: 11 000 кв. м, площ след
промяната: 8924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.4:
нива, собственост на Недялка Георгиева Петрова,
Васил Цонев Петров, Гани Иванов Драганов, Димитър Георгиев Георгиев, площ преди промяната:
19 998 кв. м, площ след промяната: 4122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.13:
нива, собственост на Желязко Мирев Димитров,
площ преди промяната: 9000 кв. м, площ след
промяната: 8481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.14:
нива, собственост на Община Варна, площ преди
промяната: 3000 кв. м, площ след промяната:
2868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.18:
нива, собственост на Руска Великова Димитрова,
площ преди промяната: 5600 кв. м, площ след
промяната: 3820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.73:
нива, собственост на „Бодпие“ – ООД, площ
преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.74:
нива, собственост на Калинка Андонова Великова, площ преди промяната: 6248 кв. м, площ
след промяната: 5825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.87:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 2772 кв. м, площ след промяната:
2646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.88: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната:
6101 кв. м, площ след промяната: 4314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.91: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Варна, площ преди промяната:
2927 кв. м, площ след промяната: 2894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.13:
нива, собственост на „Костофф“ – ЕООД, Тодор
Баев Тодоров, Димитър Иванов Димитров, Ценка
Маркова Димитрова, Венелин Филчев Иванов,
Маргарита Димитрова Димитрова, площ преди
промяната: 3773 кв. м, площ след промяната:
2593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.14:
нива, собственост на Димо Димитров Карачобанов, Ангел Добрев Ангелов, Тодор Баев Тодоров,
площ преди промяната: 3648 кв. м, площ след
промяната: 3581 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.24:
друг вид земеделска земя, ДПФ – МЗГ, площ
преди промяната: 38 270 кв. м, площ след промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.555.1:
с. Каменар, площ преди промяната: 380 910 кв. м,
площ след промяната: 777 505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 35701.556.1:
с. Каменар, площ преди промяната: 171 077 кв. м,
площ след промяната: 202 163 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 35701.10.1:
площ: 4656 кв. м, нива, собственост на Милко
Георгиев Милев, Пенка Иванова Ганева, Ганка
Иванова Наумова, Иван Георгиев Милев, Бистра
Ганева Димитрова, Пенка Иванова Драганова,
Йорданка Ганева Димитрова, Иванка Димитрова
Георгиева, Гергана Иванова Ганева;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.2:
площ: 2536 кв. м, нива, собственост на Милко
Георгиев Милев, Пенка Иванова Ганева, Ганка
Иванова Наумова, Иван Георгиев Милев, Бистра
Ганева Димитрова, Пенка Иванова Драганова,
Йорданка Ганева Димитрова, Иванка Димитрова
Георгиева, Гергана Иванова Ганева;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.3:
площ: 4023 кв. м, нива, собственост на Ивелин
Георгиев Николов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.4:
площ: 2642 кв. м, нива, собственост на Ивелин
Георгиев Николов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.5:
площ: 4286 кв. м, нива, собственост на Ивелин
Георгиев Николов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.6:
площ: 3210 кв. м, нива, собственост на Калоян
Богданов Богданов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.7:
площ: 1990 кв. м, нива, собственост на Сребърна
Томова Стойкова;
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поземлен имот с идентификатор 35701.10.8:
площ: 1445 кв. м, нива, собственост на Сребърна
Томова Стойкова;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.9:
площ: 457 кв. м, нива, собственост на Стана
Димова Михалева, Данаил Атанасов Михайлов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.10:
площ: 1741 кв. м, нива, собственост на Маргаритка Трошева Трошева, Иванчо Панайотов
Жеков, София Иванова Янева, Стоянка Янкова
Сидерова, Йорданка Тодорова Жекова, Пламен
Панайотов Жеков, Виолета Манолова Трошева;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.11:
площ: 2338 кв. м, нива, собственост на Маргаритка Трошева Трошева, Иванчо Панайотов
Жеков, София Иванова Янева, Стоянка Янкова
Сидерова, Йорданка Тодорова Жекова, Пламен
Панайотов Жеков, Виолета Манолова Трошева;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.12:
площ: 995 кв. м, нива, собственост на Елена
Кръстева Калчева, Василка Андонова Йорданова,
Димитра Калчева Димитрова, Веселин Стефанов Стефанов, Светла Бориславова Борисова,
Александра Бориславова Борисова, Антон Янков
Балев, Димитър Янков Балев;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.13:
площ: 3011 кв. м, нива, собственост на Милка
Георгиева Данаилова;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.14:
площ: 5842 кв. м, нива, собственост на Христо
Петков Калоферов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.16:
площ: 331 кв. м, нива, собственост на Генчо
Георгиев Жеков;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.17:
площ: 203 кв. м, нива, собственост на Генчо
Георгиев Жеков;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.18:
площ: 74 кв. м, нива, собственост на Димитър
Георгиев Козарев;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.22:
площ: 3119 кв. м, нива, собственост на Яница
Славейкова Бойчева, Пламен Тодоров Добрев,
Ивилин Тодоров Панайотов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.23:
площ: 2618 кв. м, нива, собственост на София
Иванова Янева;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.27:
площ: 71 кв. м, нива, неустановен собственик;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.28:
площ: 7254 кв. м, нива, собственост на Яница
Славейкова Бойчева, Пламен Тодоров Добрев,
Траян Ивилинов Панайотов;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.33:
площ: 14 958 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.34:
площ: 3563 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.36:
площ: 3185 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.37:
площ: 24 401 кв. м, за друг вид застрояване,
ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 35701.10.38:
п лощ: 5733 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.39:
площ: 217 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.10.40:
площ: 3479 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.68:
площ: 5000 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Бейковци“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.79:
площ: 4967 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ЕТ „Кочо – Костадин Неделчев“;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.87:
площ: 1014 кв. м, нива, собственост на Иван
Илиев Тодоров, Владимир Георгиев Христов;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.107:
площ: 341 кв. м, за складова база, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.118:
площ: 2116 кв. м, пасище, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.120:
площ: 4099 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.121:
п лощ: 5124 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.124:
площ: 1465 кв. м, за складова база, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.127:
площ: 7136 кв. м, за складова база, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.129:
площ: 719 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.130:
площ: 1767 кв. м, за складова база, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.131:
площ: 1071 кв. м, пасище, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.132:
площ: 1500 кв. м, за складова база, собственост
на Цветан Валериев Димов;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.133:
площ: 260 кв. м, за местен път, собственост на
Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.134:
площ: 2467 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.135:
площ: 3596 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.136:
площ: 5055 кв. м, за местен път, собственост на
Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.137:
площ: 11 007 кв. м, за стопански двор, собственост на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.138:
площ: 1924 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.139:
площ: 2244 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
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поземлен имот с идентификатор 35701.11.140:
площ: 3216 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.142:
площ: 679 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.143:
площ: 4429 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.144:
площ: 240 кв. м, за местен път, собственост на
Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.145:
площ: 5212 кв. м, за стопански двор, собственост
на държавата чрез МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.147:
площ: 2156 кв. м, за стопански двор, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.149:
площ: 3763 кв. м, за стопански двор, собственост
на „Черноморско зърно“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.150:
площ: 1060 кв. м, за стопански двор, ДПФ – МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.161:
площ: 1598 кв. м, нива, собственост на Антон
Стоянов Пейков, Христина Георгиева Пейкова;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.162:
площ: 904 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на Антон Стоянов
Пейков, Христина Георгиева Пейкова;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.169:
площ: 2060 кв. м, за складова база, собственост
на „Кочо – Строймаркет“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.11.176:
площ: 3985 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.21:
п лощ: 4 0 0 0 к в. м, н и ва, с обс т венос т на
„Микра – Джус“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.22:
площ: 2000 кв. м, нива, собственост на Станислава Кирилова Станчева;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.23:
площ: 2974 кв. м, нива, собственост на Кметство
с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.45:
площ: 3999 кв. м, нива, собственост на „Пито
кар“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.46:
площ: 4300 кв. м, нива, собственост на „Пито
кар“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.69:
площ: 1502 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.31.70:
площ: 3534 кв. м, нива, собственост на Кметство
с. Каменар;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.6:
площ: 11 999 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на Георги Димитров
Костадинов, Ивайло Янков Димитров;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.7:
площ: 11 999 кв. м, нива, собственост на Недялка
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Георгиева Петрова, Васил Цонев Петров, Гани
Иванов Драганов, Димитър Георгиев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.8:
площ: 2380 кв. м, нива, собственост на Иван
Димитров, Стоянка Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.9:
площ: 2379 кв. м, нива, собственост на ЕТ „Земя2001 – Христо Жеков“, Дечка Иванова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.10:
площ: 1767 кв. м, нива, собственост на Недялко
Николов Неделчев;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.11:
площ: 2380 кв. м, нива, собственост на Димитър
Димитров Иванов;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.12:
площ: 3000 кв. м, нива, собственост на Тодор
Христов Христов;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.78:
площ: 5998 кв. м, нива, собственост на Йорданка
Христова Стойчева, Георги Драганов Стойчев;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.79:
площ: 3500 кв. м, нива, собственост на Радка
Колева Славова;
поземлен имот с идентификатор 35701.40.80:
площ: 4500 кв. м, нива, собственост на Живка
Енева Павлова;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.1:
площ: 1711 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Албена Иванова Атанасова;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.2:
площ: 1049 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николай Иванов Спасов, Стефан
Крумов Кротев;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.3:
площ: 2315 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.4:
площ: 1097 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Симеон Димитров Кюстелов;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.5:
площ: 1639 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Соня Иванова Радева, Ради Пенов
Радев;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.6:
площ: 1831 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Панайот Жеков Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.7:
площ: 668 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Боян Георгиев Николов, Валентин
Георгиев Николов;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.8:
площ: 1838 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мария Янкова Василева, Павлина
Петрова Янкова;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.9:
площ: 757 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.10:
площ: 580 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Лилия Петрова Янчева;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.11:
площ: 1498 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Дарина Тодорова Иванова;
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поземлен имот с идентификатор 35701.42.12:
площ: 568 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.15:
площ: 2004 кв. м, за друг вид производствен,
ск л а дов о б ек т, с о б с т в ено с т н а „ Ау т о Ф инес“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.19:
площ: 1761 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Веселин Радев Радев;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.22:
площ: 1126 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Дойчев Йовев;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.23:
площ: 276 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.25:
площ: 2527 кв. м, нива, неустановен собственик;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.26:
площ: 3761 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Стефан Желязков Шивачев, Калинка
Венчова Коларова;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.27:
площ: 1591 кв. м, нива, собственост на Стефан
Желязков Шивачев, Петър Ненов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.28:
площ: 1871 кв. м, за складова база, собственост
на Ивайло Славчев Йорданов, Росен Атанасов
Пенчев, Антоанета Александрова Шикова;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.29:
площ: 554 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.30:
площ: 78 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.31:
площ: 146 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.42.32:
п лощ: 51 к в. м, д ру г ви д земеделск а зем я,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.1:
площ: 588 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.2:
площ: 1863 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Георги Иванов Димитров, Васил
Иванов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.3:
площ: 1275 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Димитров Иванов;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.4:
площ: 3600 кв. м, гробищен парк, собственост
на Община Варна;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.6:
площ: 1944 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.7:
площ: 404 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.8:
площ: 805 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 35701.43.9:
площ: 647 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Руско Димитров Русев;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.10:
площ: 237 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Станка Иванова Димитрова, Иван
Димитров Иванов;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.11:
площ: 1288 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Стефан Борисов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.12:
площ: 644 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.13:
площ: 520 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.14:
п лощ: 1493 к в. м, за д ру г ви д заст роява не,
ДПФ – МЗГ въз основа на документ;
поземлен имот с идентификатор 35701.43.15:
площ: 5824 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
сграда с идентификатор 35701.11.79.1: площ:
110 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ЕТ „Кочо – Костадин Неделчев“;
сграда с идентификатор 35701.11.79.2: площ:
320 кв. м, складова база, склад, собственост на
ЕТ „Кочо – Костадин Неделчев“;
сграда с идентификатор 35701.11.79.3: площ:
42 кв. м, складова база, склад, собственост на
ЕТ „Кочо – Костадин Неделчев“;
сграда с идентификатор 35701.11.79.4: площ:
39 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ЕТ „Кочо – Костадин Неделчев“;
сграда с идентификатор 35701.11.79.5: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
ЕТ „Кочо – Костадин Неделчев“;
сграда с идентификатор 35701.11.130.1: площ:
349 кв. м, складова база, склад, собственост на
Димо Вълев Вълчев;
сграда с идентификатор 35701.11.130.2: площ:
220 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Димо Вълев Вълчев;
сграда с идентификатор 35701.11.134.1: площ:
472 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.135.1: площ:
667 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.135.3: площ:
17 кв. м, промишлена сграда, собственост на
„СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.137.1: площ:
146 кв. м, складова база, склад, собственост на
„СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.137.2: площ:
694 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.137.3: площ:
743 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.137.4: площ:
98 кв. м, сграда на транспорта, собственост на
„СЕМПЕ 2“ – ООД;
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сграда с идентификатор 35701.11.137.5: площ:
41 кв. м, складова база, склад, собственост на
„СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.138.1: площ:
562 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.139.1: площ:
370 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.140.1: площ:
730 кв. м, складова база, склад, собственост на
„СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.142.1: площ:
140 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.143.1: площ:
23 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост на „СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.143.2: площ:
840 кв. м, складова база, склад, собственост на
„СЕМПЕ 2“ – ООД;
сграда с идентификатор 35701.11.147.1: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „СЕМПЕ 2“ – ООД.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8813
ЗАПОВЕД № РД-18-771
от 1 ноември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ясна пол яна, община Приморско, област
Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.08.2018 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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8814
ЗАПОВЕД № РД-18-772
от 1 ноември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
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за урбанизираната територия в землището на
с. Крушевец, 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.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8815
ЗАПОВЕД № РД-18-773
от 1 ноември 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. Беловица, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8816
ЗАПОВЕД № РД-18-774
от 1 ноември 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. Красново, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8817
ЗАПОВЕД № РД-18-775
от 1 ноември 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. Кръстевич, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8818
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ЗАПОВЕД № РД-18-776
от 1 ноември 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. Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8819

ЗАПОВЕД № РД-18-780
от 1 ноември 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. Паничери, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8823

ЗАПОВЕД № РД-18-777
от 1 ноември 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. Михилци, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8820

ЗАПОВЕД № РД-18-781
от 1 ноември 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. Старо Железаре, община Хисаря, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8824

ЗАПОВЕД № РД-18-778
от 1 ноември 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. Мътеница, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8821
ЗАПОВЕД № РД-18-779
от 1 ноември 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. Ново Железаре, община Хисаря, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8822

ЗАПОВЕД № РД-18-782
от 1 ноември 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. Старосел, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8825
ЗАПОВЕД № РД-18-783
от 1 ноември 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
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8826
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ЗАПОВЕД № РД-18-784
от 1 ноември 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. Черничево, община Хисаря, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8827
ЗАПОВЕД № РД-18-785
от 6 ноември 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. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8829
ЗАПОВЕД № РД-18-786
от 6 ноември 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. Чалъкови, община Раковски, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8830
ЗАПОВЕД № РД-18-787
от 6 ноември 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. Шишманци, община Раковски, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8831
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ЗАПОВЕД № РД-18-788
от 6 ноември 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
гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8832

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-36
от 6 ноември 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка
с чл. 53б, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР), заявления вх. № 01319690/17.07.2019 г., вх. № 01-318904/17.07.2019 г.
от АПИ и приложените към тях документи
и материа ли, определени по чл. 58 и 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. С. Зетьово, ЕКАТТЕ 30819, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед
№ РД-18-561 от 27.02.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 30819.94.492:
площ: 22 467 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.493:
площ: 12 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.494:
площ: 461 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.495:
площ: 283 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30819.118.621:
площ: 9681 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 30819.118.622:
площ: 10 676 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 30819.13.30:
нива, собственост на ЗК „Съгласие“, площ преди
промяната: 5502 кв. м, площ след промяната:
4377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.13.31:
нива, собственост на Христо Иванов Христов,
площ преди промяната: 6492 кв. м, площ след
промяната: 4297 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30819.13.304:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 3511 кв. м, площ след промяната:
3468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.15.18:
пасище, собственост на Кана Господинова Петрова, площ преди промяната: 3005 кв. м, площ след
промяната: 2936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.21.1:
нива, собственост на Ангел Златков Атанасов,
площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след
промяната: 14 781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.18:
пасище, собственост на Тончо Иванов Сребрев,
площ преди промяната: 7945 кв. м, площ след
промяната: 6818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.19:
нива, собственост на Делчо Стоянов Радичев,
площ преди промяната: 29 998 кв. м, площ след
промяната: 27 602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.52:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
26 862 кв. м, площ след промяната: 10 668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.120:
нива, собственост на основното училище, площ
преди промяната: 7106 кв. м, площ след промяната: 6811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.265:
нива, собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 45 591 кв. м, площ след промяната:
44 981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.273:
пасище, собственост на Община Чирпан, площ
преди промяната: 44 535 кв. м, площ след промяната: 44 528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.448:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 1675 кв. м, площ след промяната:
1642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.94.451:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 2843 кв. м, площ след промяната:
2822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.96.1:
нива, собственост на Община Чирпан, площ
преди промяната: 545 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.98.412:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 43 029 кв. м, площ след
промяната: 42 897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.98.650:
за къмпинг, мотел, собственост на „Билдинг
НЛ“ – ЕООД, площ преди промяната: 3201 кв. м,
площ след промяната: 3041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.103.32:
нива, собственост на Ташо Станев Делчев, площ
преди промяната: 3837 кв. м, площ след промяната: 3735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.115.11:
нива, собственост на Димо Младенов Димов,
площ преди промяната: 5021 кв. м, площ след
промяната: 4706 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30819.115.12:
нива, собственост на „Ценово – Запад“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5203 кв. м, площ след
промяната: 5017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.115.13:
нива, собственост на Желязка Димитрова Колева,
площ преди промяната: 7001 кв. м, площ след
промяната: 6747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.115.14:
нива, собственост на Янка Димитрова Апостолова, площ преди промяната: 7000 кв. м, площ
след промяната: 6770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.115.15:
нива, собственост на Калин Николов Калинов,
площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след
промяната: 6820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.115.72:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 1584 кв. м, площ след промяната:
796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.118.90:
пасище, собственост на Община Чирпан, площ
преди промяната: 25 959 кв. м, площ след промяната: 25 279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.118.140:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
30 192 кв. м, площ след промяната: 14 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.118.583:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 2736 кв. м, площ след промяната:
2687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.122.344:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 6199 кв. м, площ след промяната:
6194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.122.352:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 1500 кв. м, площ след промяната:
1482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.122.375:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Чирпан, площ преди
промяната: 6662 кв. м, площ след промяната:
6656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30819.122.413:
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 7222 кв. м, площ след
промяната: 7064 кв. м.
II. С. Скобелево, EK ATTE 66831, община
Димитровград, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-486/11.10.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 66831.11.20:
площ: 266 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.11.21:
площ: 142 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
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поземлен имот с идентификатор 66831.11.22:
площ: 106 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.26.138:
площ: 106 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.26.139:
площ: 1549 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.31.147:
площ: 1097 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.43.435:
площ: 70 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.43.436:
площ: 51 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.43.437:
площ: 1306 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.74.351:
площ: 241 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.78.484:
площ: 27 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.79.427:
площ: 854 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.81.351:
площ: 898 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.83.485:
площ: 606 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.83.486:
площ: 2087 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.93.357:
площ: 3723 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.94.494:
площ: 2082 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.94.495:
площ: 150 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.95.494:
площ: 400 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.494:
площ: 161 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.26:
площ: 2512 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.102.16:
площ: 654 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.103.15:
площ: 1708 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
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поземлен имот с идентификатор 66831.10.19: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 3777 кв. м, площ след промяната: 3714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.10.20: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 5221 кв. м, площ след промяната: 5127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.10.22:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
95 455 кв. м, площ след промяната: 95 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.10.23: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:
1360 кв. м, площ след промяната: 1348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.10.26:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
9563 кв. м, площ след промяната: 9409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.11.3:
нива, собственост на „Амисет“ – ООД, площ
преди промяната: 6499 кв. м, площ след промяната: 6485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.11.4:
нива, собственост на Ганка Пенева Костадинова,
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след
промяната: 9923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.11.5:
нива, собственост на Борис Грозев Терзиев,
площ преди промяната: 18 099 кв. м, площ след
промяната: 18 086 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.11.18:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 1545 кв. м,
площ след промяната: 485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.11.19:
данни преди промяната: за местен път, площ
10 214 кв. м, собственост на Община Димитровград, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ 12 243 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.12.70:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 4230 кв. м,
площ след промяната: 4206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.12.72:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 1085 кв. м,
площ след промяната: 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.12.73:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 385 кв. м, площ след промяната: 377 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.12.99:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6266 кв. м, площ след промяната:
6242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.12.432: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 3286 кв. м, площ след промяната: 3274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.17.35: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 133 383 кв. м, площ след промяната:
133 348 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66831.17.38:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
80 421 кв. м, площ след промяната: 80 231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.17.69:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 29 175 кв. м, площ след промяната:
29 152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.26.16:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 2476 кв. м,
площ след промяната: 1169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.26.17:
данни преди промяната: за местен път, площ
9663 кв. м, собственост на Община Димитровград,
данни след промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 9315 кв. м, собственост на
държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.31.19:
данни преди промяната: за местен път, площ
11 925 кв. м, собственост на Община Димитровград, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ 14 321 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.31.139:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1099 кв. м, площ след промяната:
1075 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.31.140:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 4304 кв. м, площ след промяната:
4143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.31.141:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 3143 кв. м, площ след
промяната: 3104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.31.144:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 2729 кв. м, площ след
промяната: 2647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.33.82:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 6340 кв. м, площ след промяната:
6281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.33.130: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 9144 кв. м, площ след промяната: 9117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.33.149:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 10 630 кв. м, площ след
промяната: 10 600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.33.150:
отводнителен канал, собственост на МЗХ – ХМС,
площ преди промяната: 8529 кв. м, площ след
промяната: 8483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.43.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 33 589 кв. м, площ след промяната:
33 379 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66831.43.17:
данни преди промяната: за местен път, площ
4154 кв. м, собственост на Община Димитровград,
данни след промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 4026 кв. м, собственост на
държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.43.192:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3863 кв. м, площ след промяната: 3781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.43.197: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 4350 кв. м, площ след промяната: 4346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.44.472:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1718 кв. м, площ след промяната:
1334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.45.473:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 4437 кв. м, площ след промяната:
3819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.73.406:
водоем, собственост на Община Димитровград,
площ преди промяната: 1835 кв. м, площ след
промяната: 1774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.73.427:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 1650 кв. м,
площ след промяната: 1223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.74.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 3457 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
3639 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.78.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 5259 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
6829 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.78.482:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 3918 кв. м, площ след промяната:
2968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.79.389:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 2296 кв. м,
площ след промяната: 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.79.402:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1640 кв. м, площ след промяната:
1632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.80.359:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 1259 кв. м,
площ след промяната: 590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.80.401:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 1261 кв. м,
площ след промяната: 1254 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66831.81.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 7974 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
8511 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.83.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 8693 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
6421 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.84.359:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 1524 кв. м,
площ след промяната: 1185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.85.358:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1687 кв. м, площ след промяната:
1674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.85.364:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 2926 кв. м, площ след промяната:
2687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.90.366:
напоителен канал, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 3003 кв. м,
площ след промяната: 2927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.90.367:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Димитровград,
площ преди промяната: 2183 кв. м, площ след
промяната: 2146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.91.4:
нива, собственост на Таня Дойчева Тенева, площ
преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.91.364:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1465 кв. м, площ след промяната:
1167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.92.7:
нива, собственост на Марийка Ангелова Христова,
площ преди промяната: 12 300 кв. м, площ след
промяната: 12 198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.92.8:
нива, собственост на „Амисет“ – ООД, площ
преди промяната: 10 499 кв. м, площ след промяната: 10 428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.92.9:
нива, собственост на Таня Дойчева Тенева и Стойка
Костадинова Цветкова, площ преди промяната:
14 998 кв. м, площ след промяната: 14 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.92.364:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димитровград, площ
преди промяната: 1029 кв. м, площ след промяната: 60 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.92.491:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
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промяната: 1374 кв. м, площ след промяната:
1356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.93.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 8233 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
5250 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.94.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 6340 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
5750 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.94.493:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1266 кв. м, площ след промяната:
1209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.95.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 5118 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
4964 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.95.493:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 3074 кв. м, площ след промяната:
2827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.341:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 2443 кв. м, площ след промяната:
2426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.344:
водно течение, река, собственост на Община Димитровград, площ преди промяната: 3297 кв. м,
площ след промяната: 3259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.345:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2916 кв. м, площ след промяната: 2549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.346:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 651 кв. м, площ след промяната: 625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.350:
данни преди промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, площ 8496 кв. м, собственост на
Община Димитровград, данни след промяната:
за път от републиканската пътна мрежа, площ
9640 кв. м, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 66831.96.493:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 3122 кв. м, площ след промяната:
3029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.97.1:
нива, собственост на „Амисет“ – ООД, площ
преди промяната: 6999 кв. м, площ след промяната: 6988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.98.495:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 2534 кв. м, площ след промяната:
2327 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66831.100.369:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 3867 кв. м, площ след промяната:
3808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.100.370:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 786 кв. м, площ след промяната: 370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.100.371:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 791 кв. м, площ след промяната:
11 752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.100.373:
водно течение, река, Община Димитровград,
площ преди промяната: 4342 кв. м, площ след
промяната: 4300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.1:
нива, собственост на Петър Хубинов Кирков,
площ преди промяната: 12 998 кв. м, площ след
промяната: 12 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.2:
нива, собственост на Кирилка Пенева Кирева,
площ преди промяната: 3500 кв. м, площ след
промяната: 3241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.3:
нива, собственост на Янко Стефанов Ангелов,
площ преди промяната: 4802 кв. м, площ след
промяната: 4512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.4:
нива, собственост на Таня Дойчева Тенева и
Господинка Митева Карабожикова, площ преди
промяната: 2997 кв. м, площ след промяната:
2827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.5:
нива, собственост на Димитър Костов Димитров,
площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след
промяната: 2264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.6:
нива, собственост на Иванка Ангелова Запрянова,
площ преди промяната: 2599 кв. м, площ след
промяната: 2451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.7:
нива, собственост на Таня Дойчева Тенева, площ
преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.8:
нива, собственост на Петю Канев Стоянов, площ
преди промяната: 6004 кв. м, площ след промяната: 5740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 3404 кв. м, площ след промяната:
3066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.101.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димитровград, площ
преди промяната: 397 кв. м, площ след промяната: 183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.102.1:
нива, собственост на Иван Видев Иванов, площ
преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4635 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66831.102.11:
нива, собственост на Георги Петров Славов,
площ преди промяната: 2200 кв. м, площ след
промяната: 2017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.102.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 1325 кв. м, площ след промяната:
1300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.103.1:
нива, собственост на н-ци на Тодор Господинов
Янев, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ
след промяната: 2083 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.103.8:
нива, собственост на ЕТ „Тенчо Илиев – Зорница 3“, площ преди промяната: 10 998 кв. м, площ
след промяната: 9828 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66831.103.13:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димитровград, площ
преди промяната: 275 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м.
3. Заличени обекти в кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 66831.31.18:
площ: 3026 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.94.387:
площ: 37 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община
Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 66831.102.15:
площ: 81 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград.
III. С. Върбица, EKATTE 76087, община Димитровград, област Хасково, одобрени със Заповед
№ РД-18-499 от 12.10.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 76087.22.63:
площ: 70 кв. м, за местен път, собственост на
Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 76087.22.64:
площ: 1939 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.134:
площ: 780 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Димитровград;
поземлен имот с идентификатор 76087.73.377:
площ: 36 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 76087.21.66:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 6969 кв. м, площ след промяната:
6948 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 76087.21.133:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 33 400 кв. м,
площ след промяната: 33 102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.22.1:
нива, собственост на Лидия Въчева Дикова,
площ преди промяната: 13 200 кв. м, площ след
промяната: 12 564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.22.12:
нива, собственост на „Братя Желеви“ – ООД,
площ преди промяната: 6896 кв. м, площ след
промяната: 6891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.22.61:
данни преди промяната: за местен път, площ
18 052 кв. м, собственост на Община Димитровград, данни след промяната: за път от републиканската пътна мрежа, площ 25 824 кв. м,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 76087.22.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 6477 кв. м, площ след промяната:
1061 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.14:
нива, собственост на „Братя Желеви“ – ООД,
площ преди промяната: 3994 кв. м, площ след
промяната: 3952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.53:
нива, собственост на „Братя Желеви“ – ООД,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.57:
нива, собственост на „Братя Желеви“ – ООД,
площ преди промяната: 1998 кв. м, площ след
промяната: 1974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.84:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 4080 кв. м, площ след промяната:
1475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.85:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Димитровград, площ преди
промяната: 2247 кв. м, площ след промяната:
2210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.86:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 24 123 кв. м, площ след промяната:
23 678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.24.133:
дере, собственост на Община Димитровград,
площ преди промяната: 2161 кв. м, площ след
промяната: 2090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.66.83:
дере, собственост на Община Димитровград,
площ преди промяната: 56 587 кв. м, площ след
промяната: 56 524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.73.105:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 15 292 кв. м, площ след промяната:
15 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 76087.73.110:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Димитровград, площ
преди промяната: 1184 кв. м, площ след промяната: 498 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 76087.80.154:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2000 кв. м, площ след промяната:
1942 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8828
ЗАПОВЕД № РД-18-789
от 11 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Падала, община Рила, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8961
ЗАПОВЕД № РД-18-790
от 11 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Рила, община Рила, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8962
ЗАПОВЕД № РД-18-791
от 11 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Смочево, община Рила, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8963
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ЗАПОВЕД № РД-18-792
от 11 ноември 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. Медени поляни, община Сърница,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8964

ЗАПОВЕД № РД-18-796
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Върли дол, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8969

ЗАПОВЕД № РД-18-793
от 11 ноември 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. Побит камък, община Сърница,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8965

ЗАПОВЕД № РД-18-797
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Върлино, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8970

ЗАПОВЕД № РД-18-794
от 11 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Сърница, община Сърница,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8966

ЗАПОВЕД № РД-18-798
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Гърнати, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8971

ЗАПОВЕД № РД-18-795
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бурево, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8968

ЗАПОВЕД № РД-18-799
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Диманово, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8972
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ЗАПОВЕД № РД-18-800
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Еленка, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8973

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-801
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Изгрев, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8974

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-802
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Козарка, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8975

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-803
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кочани, община Неделино,
област Смолян.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8976

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-804
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кундево, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8977

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-805
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Оградна, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8978

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-806
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Средец, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8979

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-807
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-
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менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Тънка бара, община Неделино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8980

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-808
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Вратица, община Камено,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8981

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-809
от 13 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Желязово, община Камено,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8982

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-810
от 13 ноември 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. Полски извор, община Камено,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8983

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 258
от 27 септември 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА
Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен п ла н (П П) за ул и чен
водопровод за за х ранване на имоти в землището на с. Изгрев, община Благоевград, с
т расе, засягащо имоти с № 033.408 (полск и
път – общинска собственост), № 033.419 (трайни
насаждения – общинска собственост), № 505.39
(улица – собственост на „Ели-2002“ – ЕООД),
№ 0.1 54 (по л с к и п ът – о б щ и нс к а с о б с т в е ност), № 506.18 (улица – собственост на „Ели2002“ – ЕООД), № 0.106 (полски път – общинска
собственост), № 0.153 (полски път – общинска
собственост).
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
Р. Тасков
8761

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-53
от 6 ноември 2019 г.
Във връзка със заявление от Консорциум
ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ с вх.
№ 26-00-773/15.07.2019 г., разрешение по чл. 124а,
ал. 3 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), издадено от областния управител на област
Бургас (Заповед № РД-09-28 от 3.07.2018 г.), протокол № 1/20.08.2019 г., съгласувателно писмо от
РИОСВ – изх. № ПД-1339(1)/19.06.2019 г., писмо с
изх. № 53-00-622/5.06.2019 г. от ОПУ – Бургас, с
изразено становище, Решение № 502 от протокол
№ 32/30.05.2018 г. на Общинския съвет – гр. Айтос, Решение № 375 от протокол № 27/10.05.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Карнобат, съгласувателно писмо с изх. № ТД-221-1/13.02.2019 г. от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас,
съгласувателно писмо от Министерството на
земеделието, храните и горите, съгласувателно
писмо с изх. № 8118695-1/31.01.2019 г. от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, КЕЦ – Карнобат,
съгласувателно писмо с изх. № 51/25.01.2019 г.
от „СК АТ ТВ“ – ООД, съгласувателно писмо с
изх. № 92-00-107/12.02.2019 г. от „БТК“ – ЕАД,
и на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за
устройство на територията нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция на участък
от деривация „Камчия-юг“ в района на жп гара
Черноград“ в землищата на с. Кликач, общи-
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на Карнобат, и с. Черноград, община Айтос,
преминаващ през следните имоти:
– на територията на община Айтос: 0.134,
0.136, 0.141, 0.142, 0.144, 0.147, 0.251, 0.256, 0.264,
0.278, 0.325, 0.347, 19.5, 19.6, 19.8, 19.16, 19.15,
19.22, 19.23, 29.19, 30.5, 30.21, 30.22, 30.23, 30.24,
30.29, 31.3, 32.4, 32.20, 32.28, 32.29, 32.30, 32.31,
32.32, 32.33, 32.34, 32.53, 32.55, 32.56, 32.57, 32.58,
по картата на възстановената собственост на
с. Черноград;
– на територи ята на община Карнобат:
37201.3.122, 37201.3.270, 37201.4.25, 37201.4.30,
37201.4.80, 372 01.4.85, 372 01.4.86, 372 01.4.87,
372 01.4.88, 372 01.4.89, 372 01.4.9 0, 372 01.4.91,
372 01.4.92 , 372 01.4.93, 372 01.4.94, 372 01.4.95,
37201.4.115, 37201.4.116, 37201.4.226, 37201.4.218,
37201.5.63, 37201.6.304, по кадастралната карта
на с. Кликач.
Засегнатите имоти представл яват полск и
пътища, общински пътища, отводнителни канали, ниви, ливади, собствеността на които е
публична общинска, публична държавна, частна,
обществени организации.
Настоящата заповед може да се обжалва
от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез областния
управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас.
Областен управител:
В. Чолаков
8845
ЗАПОВЕД № РД-09-54
от 8 ноември 2019 г.
Във връзка с изготвено служебно предложение за ново произнасяне в отменената част на
Заповед № РД-09-24 от 29.05.2018 г. на областния
управител на област Бургас, с която е одобрен
план на новообразуваните имоти и регистъра
към него на земеделски земи, предоставени за
ползване на гражданите въз основа на актовете
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за м. Външната чешма,
землище на гр. Черноморец, община Созопол, в
частта, с която е одобрен регистърът към плана
относно новообразуван поземлен имот № 42.363,
влязло в сила Решение № 9 от 4.10.2018 г. на Районния съд – Бургас, постановено по адм. дело
№ 19/2018 г., на основание чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, протокол
от 18.09.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-155 от 17.09.2019 г. на областния
управител на област Бургас, одобрявам:
Промяна на регистъра към плана на новообразуваните имоти на м. Външната чешма,
землище на гр. Черноморец, община Созопол,
в обхвата на новообразу ван поземлен имот
№ 42.363, състояща се в заличаване от регистъра
за имота на Зафир Атанасов Зафиров и вписване
в регистъра като собственик на Иван Финев
Иванов за 500 кв. м идеални части, съгласно
нотариален акт № 50, том 5, рег. № 7795, дело
№ 737 от 18.11.2003 г., вписан в Службата по
вписванията с № 32, том 27, вх. рег. № 10841,
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дело № 6283 от 18.11.2003 г. и Решение № 9 от
4.10.2018 г. на Районния съд – Бургас, постановено по административно дело № 19/2018 г.,
с което е отменена Заповед № РД- 09-24 от
29.05.2018 г. на областния управител на област
Бургас, в частта, с която е одобрен регистърът
към плана относно новообразуван поземлен
имот № 42.363.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.
Жалби против одобреното изменение могат
да се подават от заинтересованите лица пред Районния съд – Бургас, чрез областния управител
на област Бургас в 14-дневен срок от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Чолаков
8890
ЗАПОВЕД № РД-09-55
от 12 ноември 2019 г.
Във връзка със заявление от Консорциум
ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ с
вх. № 26-00-655/20.06.2019 г. за одобряване на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Главен водопровод, част от съществуващ главен водопровод от НВ „Лъка“, община
Поморие, до разпределителна шахта (РШ) на
кв. Сарафово, община Бургас, в участъка от
точка на водовземане след пресичането на ПИ
57491.3.3 по КК на гр. Поморие до РШ на кв.
Сарафово, гр. Бургас“, разрешение по чл. 124а,
ал. 3 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), издадено от областния управител на област Бургас (Заповед № РД-09-35 от 21.09.2018 г.),
протокол № 1/20.08.2019 г. на Областния експертен съвет по устройство на територията,
съгласувателно писмо от РИОСВ – изх. № ПД9251(1) от 7.06.2019 г., писмо с изх. № 53-00615/3.06.2019 г. от ОПУ – Бургас, със изразено
становище, решение на ОС – гр. Бургас – протокол № 37 от 30.01.2018 г. за предварително
съгласие за преминаване на трасето през имоти – общинска собственост, решение на ОС – гр.
Поморие – протокол № 40 от 13.07.2018 г. за
предварително съгласие за преминаване на
трасето през имоти – общинска собственост,
протокол № 11 от 5.03.2019 г. за съгласуване на
проекта по отношение на пресичане с комуникации, собственост на „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, КЕЦ – Бургас, извършено съгласуване от „ВиК“ – ЕАД, Бургас, с дата 19.12.2018 г.
на графичната част на проекта и на основание
чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на
територията нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Главен водопровод,
част от съществуващ главен водопровод от НВ
„Лъка“, община Поморие, до разпределителна
шахта (РШ) на кв. Сарафово, община Бургас, в
участъка от точка на водовземане след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК на гр. Поморие до
РШ на кв. Сарафово, гр. Бургас“, преминаващ
през следните имоти:
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– на територи ята на община Бургас:
07079.1.348, 07079.1.374, 07079.1.375, 07079.1.376,
07079.1.377, 07079.1.378, 07079.1.379, 07079.1.380,
07079.1.383, 07079.1.384, 07079.1.385, 07079.1.386,
07079.1.387, 07079.1.388, 07079.1.394, 07079.1.395,
07079.1.396, 07079.1.415, 07079.1.445, 07079.1.448,
07079.1.541, 07079.1.610, 07079.1.634, 07079.1.933,
07079.1.1515, 07079.1.1516, по кадастралната карта
на гр. Бургас;
– н а терит ори я т а н а о б щин а Пом орие:
57491.2.160, 57491.3.3, 57491.3.4, 57491.3.5, 57491.3.6,
57491.3.6 0, 57491.3.61, 57491.3.6 4, 57491.3.65,
57491.3.6 6 , 57491.3.67, 57491.3.6 8 , 57491.3.69,
57491.3.70, 57491.3.124, 57491.3.125, 57491.3.126,
57491.3.127, 57491.3.128, 57491.3.129, 57491.3.130,
57491.3.131, 57491.3.150, 57491.3.151, 57491.3.152,
57491.3.181, 57491.3.183, 57491.3.187, 57491.3.190,
57491.3.191, 57491.3.207, 57491.3.208, 57491.3.209,
57491.3.248, 57491.3.249, 57491.3.273, 57491.3.274,
57491.3.280, 57491.3.316, 57491.3.321, 57491.3.619,
57491.3.621, 57491.3.661, 57491.3.663, 57491.3.706,
57491.18.7, 57491.18.9, 57491.18.10, 57491.18.303,
57491.18.332, 57491.18.342, 57491.18.379, 57491.18.426,
57491.18.496, 57491.18.534, 57491.18.538, 57491.18.539,
57491.18.668, 57491.360.3, по кадастралната карта
на гр. Поморие.
Засегнатите имоти представл яват полск и
пътища, общински пътища, път от републиканската пътна мрежа, ниви, лозя, собствеността
на които е публична общинска, публична държавна, частна.
Настоящата заповед може да се обжалва
от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез областния
управител на област Бургас пред Административния съд – Бургас.
Областен управител:
В. Чолаков
8914

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 62-6-2
от 24 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2, чл. 109,
ал. 1, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява:
1. ПУП – ПРЗ за с.о. „Индустриален парк
Равнец“ (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по
КККР на с. Равнец), община Бургас, с който
се обособяват нови обслужващи улици, нови 11
бр. квартали и УПИ, отредени за производствени,
складови и обслужващи дейности, за обекти на
техническата инфраструктура и за озеленяване, с
предвидено ново застрояване с градоустройствени показатели, описани в матрица и таблица,
съгласно червените, сините и черните линии
и надписи и условните цветове върху плана и
схемите към него, които са неразделна част от
настоящото решение.
2. ПУП – ПП за трасе и сервитут на кабелна
мрежа от източник в/с „Равнец“ в ПИ 61145.8.27
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до с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ 61145.80.9
по КК на с. Равнец).
3. ПУП – ПП за трасе и сервитут на главен
водопровод от ПИ 61145.17.9 по КК на с. Равнец до с.о. „Индустриален парк Равнец“ (ПИ
61145.80.9 по КК на с. Равнец).
4. ПУП – ПП за трасе и сервитут на дъждовен
колектор от с.о. „Индустриален парк Равнец“
(ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец) до определена
точка на заустване в съществуващо дере в ПИ
06152.1.87 по КК на с. Братово.
5. ПУП – ПП за трасе и сервитут на канализационен тласкател от с.о. „Индустриален парк
Равнец“ (ПИ 61145.80.9 по КК на с. Равнец)
до ПСОВ – Равнец, в ПИ 61145.9.79 по КК на
с. Равнец.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 о т ЗУ Т ч р е з Общ и нск и я
съвет – г р. Бу ргас, п ред А дминист рат ивни я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков
8781

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 14
от 15 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява представения проект на подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) по чл. 16 от ЗУТ на Промишлена
зона-юг, Девня, във фаза „окончателен проект“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Девня, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков
8871

ОБЩИНА К АЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1157
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 44 от 2013 г.) и своe Решение
№ 998 от 28.03.2019 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.505.363 с площ 173 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, адрес:
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Казанлък, ул. Петьо Ганин, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),
при съседи ПИ с идентификатори: 35167.505.718,
35167.505.17, 35167.505.16, 35167.505.588, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) I-17,
отреден „За обществено делово обслужване“
(ОДО), в кв. 385 по подробния устройствен план
на гр. Казанлък, одобрен с решения № 684 и
№ 777 от 2013 г. на ОбС – гр. Казанлък, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 8980 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба
по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Пол у ча ва не на т р ъ ж на док у мен т ация – стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжната документация в
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков
път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00,
в „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , К а з а н л ък , BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
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9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8898
РЕШЕНИЕ № 1158
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.; изм. и
доп., ДВ, бр. 44 от 2013 г.) и своe Решение
№ 1041 от 22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет –
гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.501.359 с площ 1272 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
изпълнителния директор на АГКК, адрес: Казанлък, ул. Стара планина; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди;
при съседи ПИ с идентификатори: 35167.501.309,
35167.501.293, 35167.501.358, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) III „За спорт и
ОДО“ в кв. 3 по подробния устройствен план
на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 876 от
2009 г. на кмета. Върху имота има тежести: съществуващи паропроводи. Търгът да се проведе
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 114 000 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба
по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4 . По л у ч а в а н е н а т р ъ ж н а д о к у м е н т а ция – стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжната документация в
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или по банков
път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00,
в „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , К а за н л ък , BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
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на предложения за участие. Валидни са такси
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението за вписване в Търговския регистър или
кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 11 ч. в стая 29 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
8899

ОБЩИНА К АРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1563
от 14 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и
чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, предвид изложеното
в предложение № 90-00-2841(5) от 10.10.2019 г.
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за елементи на техничес
ката инфраструктура – водопровод за осигуряване на питейна вода на УПИ-743 – производствено-складова дейност и обществено обслужване
(ПИ с идентификатор 36498.390.743), в местността
Юртовете по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово, община
Карлово.
Подробният устройствен план – парцеларен
план предвижда трасето на водопровод за осигуряване на питейна вода на УПИ-743 – производствено-ск ладова дейност и обществено
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обслужване (ПИ с идентификатор 36498.390.743),
в местността Юртовете по КККР на гр. Карлово да премине през ПИ с идентификатор
36498.340.738 – път от републиканската пътна
мрежа, държавна публична собственост, ПИ с
идентификатор 36498.390.742 – за местен път,
общинска публична собственост, в м. Юртовете
по КККР на гр. Карлово.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общ и н а К арлово п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Пловдив.
Председател:
Т. Шойлеков
8737

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № АК-06-08
от 12 ноември 2019 г.
Във връзка с постановена Заповед № ДС-20251 от 11.10.2019 г. (ДВ, бр. 84 от 2019 г.), с която
е одобрен план на новообразуваните имоти и
регистъра към него за местност Дренов дол в
землището на с. Скриняно, община Кюстендил,
област Кюстендил, е налице очевидна фактическа грешка в изписването на датата на протокол
№ 4, като грешно е изписана дата 11.12.2003 г.
вместо 3.11.2003 г.
Съгласно чл. 62, ал. 2 от А ПК очевидни
фактически грешки, допуснати в административния акт, се поправят от органа, който го е
издал, и след изтичане на срока за обжалване.
За поправката на очевидни фактически грешки
се съобщава на заинтересованите лица. Решението за поправянето подлежи на обжалване
по предвидения в кодекса ред.
Въз основа на гореизложеното и на основание
чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс поправям допусната очевидна фактическа
грешка в Заповед № ДС-20-251 от 11.10.2019 г.,
като вместо „протокол № 4 от 11.12.2003 г.“
следва да се чете: „протокол № 4 от 3.11.2003 г.“.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица чрез обнародване в „Държавен вестник“.
На основание чл. 62, а л. 1 във връзка с
чл. 149 от АПК заинтересованите страни могат
да обжалват решението пред Административния
съд – К юстендил, чрез областния управител
на област Кюстендил по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
8796

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 325
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 62, ал. 9 във връзка
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с чл. 8, т. 1, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108, ал. 5,
чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 1,
т. 2, чл. 131, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и
ал. 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони и Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, предвид
изложените в предложение с вх. № 19ХІ-359 от
25.09.2019 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план за регулация за част от кв. 425 по плана на Русин
махала, Пловдив, като се променя отреждането
на УПИ II-518.1434, КОО и Тп в съответствие с
предвижданията на ОУП и става УПИ II-518.1434,
зеленина и Тп със запазване на съществуващото
застрояване, по зелените зачертавания, линии
и надписи за регулацията.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Централен“, ул. Хр. Г. Данов № 39, Пловдив.
Председател:
С. Петкова
8870
РЕШЕНИЕ № 326
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 61, ал. 2, чл. 103, ал. 3 и 4,
чл. 108, ал. 5, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2,
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 45 от ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 25 от 2019 г.), Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУП,
предвид изложените в предложение с вх. № 19ХІ358 от 25.09.2019 г. фактически основания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП –
ПР) за УПИ I – за озеленяване, общ. обсл., кв. 13,
по плана на ж.к. Отдих и култура, като се обособява нов УПИ І-514.1032 – за озеленяване, кв. 13,
ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив, с промяна
на предназначението и привеждане отреждането
към идентификатора по кадастрална карта по
кафявите зачертавания и надписи за регулацията,
отразени в графичната част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7 стая 5.
Председател:
С. Петкова
8846
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РЕШЕНИЕ № 327
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 61, ал. 2, чл. 103, ал. 3 и 4,
чл. 108, ал. 5, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2,
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 45 от ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 25 от 2019 г.), Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУП,
ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето
с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, решение, взето с протокол
№ 276 от 29.11.2018 г., на комисията по чл. 2,
ал. 3 от НРПУРОИ, Заповед № 19-ОА-583 от
22.03.2019 г. на кмета на община Пловдив, писмо
вх. № 18 ВК2077/1/ от 30.11.2018 г., решение по
т. 19, взето с протокол № 7 от 20.02.2019 г., на
ЕСУТ при Община Пловдив, писмо вх. № 18
ВК 2077 (14)/14.08.2019 г., служебна справка
от 20.08.2019 г. на началник-отдел „ОИЖП“,
Община Пловдив, акт № 1092/11.11.2013 г. за
частна общинска собственост и решение по т. 16,
взето с протокол № 36 от 11.09.2019 г., на ЕСУТ
при Община Пловдив Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП –
ПР) за УПИ I – за озеленяване, общ. обсл., кв. 7,
по плана на ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив,
като се обособява нов УПИ І-514.1015 – за озеленяване, кв. 7, ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив,
с промяна на предназначението и привеждане
отреждането към идентификатора по кадастрална карта по кафявите зачертавания и надписи
за регулацията, отразени в графичната част на
проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез
Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая 5.
Председател:
С. Петкова
8847
РЕШЕНИЕ № 328
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 61, ал. 2, чл. 103, ал. 3 и 4,
чл. 108, ал. 5, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2,
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 45 от ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 25 от 2019 г.), Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУП,
ОУП – Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето
с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, решение, взето с протокол
№ 276 от 29.11.2018 г., на комисията по чл. 2,
ал. 3 от НРПУРОИ, Заповед № 19-ОА-576 от
22.03.2019 г. на кмета на община Пловдив, писмо
вх. № 18 ВК2077/1/ от 30.11.2018 г., решение по
т. 18, взето с протокол № 7 от 20.02.2019 г., на
ЕСУТ при Община Пловдив, писмо вх. № 18 ВК 2077
(19)/4.09.2019 г., служебна справка от 20.08.2019 г. на
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началник-отдел „ОИЖП“, Община Пловдив, акт
№ 1092/11.11.2013 г. за частна общинска собственост и решение по т. 15, взето с протокол № 36
от 11.09.2019 г., на ЕСУТ при Община Пловдив
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за
УПИ I – за озеленяване, общ. обсл., кв. 3, по плана
на ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив, като се обособява нов УПИ І-514.1004 – за озеленяване, кв. 3,
ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив, с промяна на
предназначението и привеждане отреждането към
идентификатора по кадастрална карта по кафявите
зачертавания и надписи за регулацията, отразени
в графичната част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая 5.
Председател:
С. Петкова
8848
РЕШЕНИЕ № 329
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 във връзка с
чл. 8, т. 1, чл. 61, ал. 2, чл. 103, ал. 3 и 4, чл. 108,
ал. 5, чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 45 от ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 25
от 2019 г.), Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУП, ОУП – Пловдив,
одобрен с Решение № 375, взето с протокол № 16
от 5.09.2007 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
решение, взето с протокол № 276 от 29.11.2018 г., на
комисията по чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Заповед
№ 19-ОА-579 от 22.03.2019 г. на кмета на община
Пловдив, писмо вх. № 18 ВК 2077 (15)/14.08.2019 г.,
служебна справка от 20.08.2019 г. на началник-отдел
„ОИЖП“, Община Пловдив, акт № 1089/11.11.2013 г.
за частна общинска собственост и решение по т. 14,
взето с протокол № 36 от 11.09.2019 г., на ЕСУТ
при Община Пловдив Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за
УПИ II – за озеленяване, общ. обсл., кв. 2, по плана
на ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив, като се обособява нов УПИ ІІ-514.1002 – за озеленяване, кв. 2,
ж.к. Отдих и култура, гр. Пловдив, с промяна на
предназначението и привеждане отреждането към
идентификатора по кадастрална карта по кафявите
зачертавания и надписи за регулацията, отразени
в графичната част на проекта.
На основание чл. 215, ал. l и 4 от ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая 5.
Председател:
С. Петкова
8849

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

РЕШЕНИЕ № 331
от 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 125, ал. 1, 2 и 3, чл. 14,
чл. 22, ал. 8, чл. 103, ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108,
чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от
ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, предвид
изложените в предложение с вх. № 19ХІ-371 от
27.09.2019 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация на кв. Северно от панаира, Пловдив, с
правила и нормативи за прилагане на плана и планове-схеми: комуникационно-транспортна схема
и трансформация на собствеността, при граници:
– на север – продължението на бул. Дунав с
целия си габарит от бул. Цар Борис III Обединител
до Северната тангента;
– на изток – Северна тангента с целия си габарит
от бул. България до бул. Дунав;
– на юг – бул. България с целия си габарит от
бул. Цар Борис III Обединител до моста на Адата;
– на запад – бул. Цар Борис III Обединител с
целия си габарит от бул. България до бул. Дунав.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Северен“, бул. Цар Борис III Обединител № 22А,
Пловдив.
Председател:
С. Петкова
8782

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 898
от 18 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява КПИИ по чл. 150 от ЗУТ в част
ПУП – парцеларен план на „Трасе на улични водопроводи“, етап I – питейно-битов водопровод РЕНD 90, етап II – противопожарен водопровод РЕ-НD
200, етап III – питейно-битов водопровод РЕ-НD
200, преминаващи през ПИ 034141 с НТП – полски път; ПИ 034143 с НТП – пасище, мера;
ПИ 034280 с НТП – отводнителен канал; ПИ 034307
с НТП – за движение и транспорт, и ПИ 034344 с
НТП – за движение и транспорт, за захранване на
УПИ-034300 – производствена и складова дейност,
местност Перселик в землището на с. Стряма,
община Раковски (Решение № VIII, взето с протокол № 32 от 4.09.2019 г. на ЕСУТ при Община
Раковски).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
8760
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ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 778
от 10 октомври 2019 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и Решение № І от протокол № 5
от 1.10.2019 г. на ОЕСУТ във връзка с писмо на
МРРБ с вх. № ЕОС-029_001/22.01.2019 г. Общинският съвет – гр. Рила, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Рила във фаза окончателен проект с включени
следните графични и текстови материали:
1. Текстова част – обяснителна записка – 1 бр.
2. Графична част, състояща се от:
Опорен план на община Рила М 1:25 000
Общ ус т ройс т вен п ла н на общ и на Ри ла
М 1:25 000
Схема на селищната структура в община Рила
М 1:50 000
Схема на комуникационно-транспортната система М 1:50 000
Схема на водоснабдяването и канализацията
М 1:50 000
Схема на електроснабдяването М 1:50 000
Сборна схема на техническата инфраструктура
М 1:50 000
Схема на инженерно-геоложките и хидроложките условия в община Рила М 1:50 000
Схема на зелената система в община Рила М
1:50 000
Схема за опазване на обектите на културноисторическото наследство М 1:25 000
Проектно решение – детайл на гр. Рила (помощна схема) М 1:5000
Проектно решение – детайл на с. Смочево
(помощна схема) М 1:5000.
Решението на общинския съвет да се изпрати
на областния управител на област Кюстендил в
седемдневен срок от приемането му.
Настоящият акт може да се върне от областния управител за ново обсъждане на общинския
съвет или да го оспори пред Административния
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от получаването
при условията на чл. 45 от ЗМСМА във връзка с
чл. 127, ал. 6, изр. второ от ЗУТ.
Председател:
Цв. Шушкова
8797
60. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за търсене и проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за търсене
и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Драка“, разположена
в землищата на община Средец, област Бургас,
и община Болярово, област Ямбол, описана със
следните гранични точки в Координатна система
1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4630335
9536230
2.
4630355
9541779
3.
4632571
9542225
4.
4632551
9548017
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№
Х (m)
Y (m)
5.
4626939
9549777
6.
4626256
9559454
7.
4622708
9559501
8.
4622692
9558309
9.
4620825
9558322
10.
4620643
9547941
11.
4615658
9542632
12.
4618940
9540955
13.
4623835
9542361
14.
4623741
9536168
8915
27. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-116 от 22.11.2019 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-53
от 25.06.2015 г. за обект: Път III-5004 – Обход
на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и
етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – Трети
етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – участъци от
км 12+140 до км 13+670, от км 13+750 до км 15+680,
от км 15+780 до км 16+460, от км  17+020 до
км 17+600, от км 17+800 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130, включително
реконструкция на Дюкер ∅ 1400 при км 19+976.80
и реконструкция на деривация „Козята“ ∅ 600 при
км 0+500 на етапна връзка, съответно за: Осветителна уредба за тунел от км 12+420 до км 12+960,
Реконструкция на тръбопроводи към напорен резервоар при км 19+564, Армонасипни стени при
мостове на км 14+660 и км 15+415, Стоманобетонни
джоб стени – от км 14+960 до км 15+120 – лява и
дясна, от км 15+220 до км 0+180 – връзка дясна
и от км 15+862 до км 16+010 лява и Системи
за безопасност и зони за разгръщане пред двата
портала на тунел от км 12+420 до км 12+960, при
условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. 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 заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8995
30. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-115 от 22.11.2019 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-4
от 4.02.2016 г. за обект: Път III-5004 – Обход на
гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – Трети етап от
км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от
км 0+000 до км 3+130 – участъци от 10+940.74
до км 11+475, както и пътни връзки от пътен
възел „Чехлевци“, от км 13+670 до км 13+750,
от км 15+680 до км 15+780, от км 16+460 до
км 17+020 и от км 17+600 до км 17+800, съответно
за: Армонасипни стени при км 11+470 за мост на
км 11+800, при условията на чл. 60 на Админи-
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стративнопроцесуалния кодекс. 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 заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8996
73. – Минис т ърът на рег иона лното разви т и е и б л а г оус т р о й с т в о т о н а о с нов а н ие
чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение
за строеж № РС-109 от 15.11.2019 г. за обект: Изграждане на оптична кабелна свързаност на „А1
България“ – ЕАД, по две независими трасета, до
БС SZR0014 – гр. Чирпан“, на територията на:
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора,
с. Плодовитово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора, и с. Градина, община Първомай,
област Пловдив. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8929
84. – 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-110 от 15.11.2019 г. за обект:
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, подобект:
ОС „Беглеж“, ПИ с идентификатор 36662.156.12 в
землището на с. Катунец, община Угърчин, област
Ловеч. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
8930
86. – 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-114
от 22.11.2019 г. за обект: Път III-5004 – Обход на
гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 – Шумозащитни
съоръжения, при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. 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 съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8987
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75. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С190022-091-0000724/30.09.2019 г. възлага
на „Микър“ – ЕООД, ЕИК 131563040, с адрес за
кореспонденция: Етрополе, ул. Марийка Гаврилова № 64А, следния недвижим имот: 3-ти етаж
от производствено-административна сграда, построена през 1980 г., със застроена площ на етажа
520 кв. м и надстройка над третия етаж с площ
50 кв. м, при съседи на етажа: под етажа – втори
етаж на административната сграда, над етажа
и надстройката – няма, ведно с припадащата се
към гореописания трети етаж част от терен на
УПИ І, кв. 10, гр. Етрополе, с площ 744 кв. м и
изградения в имота УПИ – парцел 1 в квартал 10
басейн с площ 54 кв. м, при граници и съседи на
УПИ: бул. Руски, парцел V-3093, парцел ІV – за
общежитие, столова и клуб от същия квартал,
река Малки Искър, парцел ІІ – НПК „Прогрес“,
парцел ІІІ-116а.
8903
31. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190010-0910000863/25.10.2019 г. възлага на Кирил Кирилов,
адрес за кореспонденция: Кюстендил, ул. М. Грубешлиева № 5, следния недвижим имот: дворно
място, състоящо се от 500 кв. м извън регулационния план на с. Ръсово, община Кюстендил,
област Кюстендил, ведно с построената в имота
едноетажна масивна търговска сграда – магазин
със ЗП (застроена площ) 135 кв. м и складови
помещения. Имотът граничи на изток и север с
асфалтов път, от юг и запад – земеделски имоти.
Недвижимият имот е закупен за сумата 4491 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението за възлагане и същото подлежи па
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
8783
16. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент за цивилен служител в област на
висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност
или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, за преподаване
на учебните дисциплини: „Основи на публичните
комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти
и кризи“ и „Стратегическо лидерство“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им в
регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурсите са определени със Заповед
№ СИ29-РД03-246 от 8.11.2019 г. на началника на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-576.
8893
32. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
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професионално направление 9.2. Военно дело, по
докторска програма „Организация и управление
на въоръжените сили“ за преподаване на учебните
дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на логистиката
в мирновременната дейност на формированията
от Българската армия“, „Снабдяване на войските с
въоръжение и бойни припаси в операциите“ и „Съвременни системи въоръжение и техника“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им
в регистратурата на Военната академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със
Заповед № ОХ-981 от 31.10.2019 г. на министъра на
отбраната на Република България. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
№ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.
8731
19. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за професори по
професионално направление: 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Дигитализация на културно наследство, регионални
информационни системи) – един за нуждите на
ФФ; 4.3. Биологически науки (Генетика – молекулярна генетика, биоинформатика и синтетична
биология) – един за нуждите на БФ; доценти по
професионално направление: 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Теория и
история на връзките с обществеността) – един за
нуждите на ФЖМК; 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Управление на комуникационни ситуации) – един за нуждите на ФЖМК;
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Критика и критически практики) – един за
нуждите на ФЖМК; 2.1. Филология (Славянски
езици – Чешки език) – един за нуждите на ФСлФ;
4.1. Физически науки (Физика на елементарните
частици) – един за нуждите на ФЗФ; 4.1. Физически
науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя) – един за нуждите
на ФЗФ; 3.3. Политически науки (Регионално управление и политика) – един за нуждите на ФФ;
3.8. Икономика (Социоикономика, Икономически
анализ на правото – на български и английски
език) – един за нуждите на СтФ; 1.3. Педагогика
на обучението по математика и информационни
технологии в началните класове – един за нуждите на ФНОИ; 2.2. История и археология (Нова
и съвременна балканска история – Стопанска
история на Балканите) – един за нуждите на ИФ;
главни асистенти по професионално направление:
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Пресжурналистика) – един за нуждите на
ФЖМК, изискване към кандидатите: професионален опит в сферата на журналистиката; 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
(Журналистика – Културна журналистика) – един
на половин щат за нуждите на ФЖМК, изискване
към кандидатите: професионален опит в сферата
на журналистиката; 1.2. Педагогика (Увод в педагогиката) – един за нуждите на ФП; 2.1. Филология (Български език – Съвременен български
език) – един за нуждите на ФСлФ; 2.1. Филология
(Славянски езици – руски език) – един за нуждите
на ФСлФ; 2.1. Филология (Руска литература – Руска
литература на XIX – XX век) – един за нуждите
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на ФСлФ; 3.6. Право (История на българската
държава и право) – един за нуждите на ЮФ; 3.3.
Политически науки (Модерни политически системи и институции) – един за нуждите на ФФ;
4.3. Биологически науки (Обща микробиология и
биология на еукариотни микроорганизми) – един
за нуждите на БФ; 2.2. История и археология
(Стара история и тракология) – един за нуждите
на ИФ, 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 ч. до 17 ч.
8745
30. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доценти: в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология
(испански език) – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм
(човешкият капитал в туризма) – един; в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и архео
логия (история на България) – един; професори:
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Нацио
нална сигурност – един на 1/2 щат; в област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия – един,
всички със срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки
ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.
8791
38. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Методи, преобразуватели и уреди за
измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини“ – един, към катедра „Прецизна
техника и уредостроене“ – МФ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електронизация“ – един,
към катедра „Електронна техника“ – ФЕТТ;
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на текстилните материали“ – един, към катедра „Текстилна
техника“ – ЕМФ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Методи, преобразуватели и уреди за
измерване и контрол на физикохимични и биологични величини“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електрически машини“ – един, към
катедра „Електрически машини“ – ЕФ; доценти
по: професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране
и приложение на математиката“ – един, към
катедра „Математическо моделиране и числени
методи“ – ФПМИ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Приложна електронна и компютър-
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на техника“ – един, към катедра „Електроника и
електроенергетика“ – КЕЕ; главни асистенти по:
професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един, към катедра „Математическо моделиране и числени методи“ – ФПМИ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Електронизация“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Методи, преобразуватели и уреди за
измерване и контрол на физикохимични и биологични величини“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Роботи и манипулатори“ – един,
към катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ – ФА; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложна електронна и компютърна
техника“ – един, към катедра „Електроника и
електроенергетика“ – КЕЕ; професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Икономика и управление“ – един, към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242,
тел. 965 22 88; ФЕТТ – каб. 1355, тел. 965 22 60;
ЕМФ – каб. 2344, тел. 965 32 90; ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;
КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 965 36 43; ФА – каб. 2340,
тел. 965 24 06; СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04.
8875
916. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки
за нуждите на катедра „Библиотечен мениджмънт
и архивистика“ при Университета по библиотекознание и информационни технологии – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 111, тел.
за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
8858
18. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Анестезиология
и интензивно лечение“ за нуждите на Катедрата
по анестезиология и интензивно лечение – един
за база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, и един за база Клиника
по анестезиология и интензивно лечение към
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков
№ 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“,
тел. 02/9230 570.
8799
18а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент и един главен асистент в област на висше
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образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна
специалност „Анатомия, хистология и цитология“
за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология
и ембриология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по анатомия,
хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 – секретар, тел. 02/9172 601.
8800
18б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за база Клиника по ревматология,
кардиология и хематология, един за база Клиника
по детска неврология, един за база Клиника по
ендокринология, диабет и клинична генетика към
СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и един за база
Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
№ 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, тел. 02/81 54 297.
8801
18в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Белодробни болести“ за нуждите на Катедрата
по белодробни болести – един за База 1 – Бронхологично отделение, и един за База 2 – Клиника
по белодробна туберкулоза към МБАЛББ „Света
София“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св.
София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки
ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.
8802
18г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Физиотерапия, курортология и рехабилитация“
за нуждите на Катедрата по физикална медицина
и рехабилитация към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация, тел.: 02/9230 332,
02/9230 638, 02/9230 688.
8803
85. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
следните академични длъжности: професор – на
ОТД в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Вътрешни болести
(Нефрология)“ – един; професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Здравен
мениджмънт)“ – един; доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
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направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, научна специалност „Елементи
и устройства на автоматиката и изчислителната
техника (Сензори и сензорни устройства)“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056/715-725.
8780
80. – Икономическият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
в област на висшето образование: 3. Социални,
стопански и правни науки: главен асистент в
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление“ (Инвестиционен мениджмънт и
Управление на риска) – един, за нуждите на катедра „Управление и администрация“; доцент в
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление“ (Управление на иновациите и Управление на качеството) – един, за нуждите на
катедра „Управление и администрация“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел НИДД, стая 503,
тел. 052/830-813.
8732
95. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главен асистент: в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, учебна дисциплина „Микропроцесорни системи – 1 част“, факултет: ФИТА, катедра
„Електронна техника и микроелектроника“ – един;
в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина
„Обектно-ориентирано програмиране“, факултет:
ФИТА, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един; доцент в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
учебна дисциплина „Преобразувателна техника“,
факултет: ФИТА, катедра „Електронна техника
и микроелектроника“ – един; професор в професионално направление 5.2. „Електротехника,
електроника и автоматика“, научна специалност
„Електротехнологии“, факултет: ЕФ, катедра „Електротехника и електротехнологии“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8740
90. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: професор
по: област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право – търговско право) – един; доценти по: област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – скулптура) – един; област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика – социална педагогика) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Методика на обучението по
„Човек – природа“ и „Човек – общество“), за нуждите на Филиала – Враца – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
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науки, професионално направление 3.4. Социални
дейности (Организация и управление извън сферата
на материалното производство – социална защита),
за нуждите на Филиала – Враца – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика
(Политическа икономия) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление извън сферата на
материалното производство – социална политика
и социална икономика) – един; главни асистенти
по: област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (Маркетинг) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и 305, тел.: 062/618-308
и 062/618-367.
8736
45. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – един в катедра „Анестезиология и интензивно лечение“, факултет „Медицина“, за нуждите
на КАИЛ на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
8753
47. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Нефрология“ – един в сектор „Нефрология“ на катедра „Нефрология, хематология
и гастроентерология“, ФМ, за нуждите на Клиниката по нефрология и диализа на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8754
39. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични
длъжности: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Растениевъдство“ – един;
главен асистент в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита,
научна специалност „Растителна защита (хербология)“ – един. Конкурсите са със срок 2 месеца от
обнародването им в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 032/654 274.
8869
65. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани
и граждани на ЕС, за учебната 2019/2020 г. по
следните специалности:
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Области на висше образование,
професионални направления и
докторски програми

4.4.

6.1.

6.3.

редовна

задочна

1

1

дистанционна самостоятелна

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
1

Аграрни науки и ветеринарна
медицина
Растениевъдство
1

Селекция и семепроизводство
6.2.

Форма на обучение

Икономика

Екология и опазване на екосистемите
6.
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Социални, стопански и правни науки

Организация и управление
4.
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Растителна защита
Растителна защита (Ентомология)

1

Растителна защита (Фитопатология)

1

Животновъдство
1

Овцевъдство и козевъдство
1

Птицевъдство
Общо:
Допускането на кандидатите до конкурса,
организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията
и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ,
ППЗРАСАУ. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за
докторанти подават заявление до ректора на
Аграрния университет – Пловдив, за участие в
конкурса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „Магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата
след проверка на данните); минимален успех от
курса на следване мн. добър 4,50; завършилите в
чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат
да прилагат и други документи, удостоверяващи
техни постижения в съответната научна област;
документ за платена такса – 80 лв.
8892
57. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурси
за: доцент по направление 4.3. Биологически
науки (Вирусология) за нуждите на Департамента
по вирусология; главен асистент по направление 4.3. Биологически науки (Микробиология)
за нуждите на Департамента по инфекциозна
микробиология, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
8746

6

2

0

0

2. – Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се
представят в ЦУ на Селскостопанската академия,
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
Справки – ИРЕМК, Казанлък, тел. 0431/62039.
8733
94. – 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 проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори:
за с. Алваново, община Търговище – 000215.4.19,
000215.18.96, 000215.18.97, 000215.18.98, 000215.18.99,
0 0 0 21 5.18 .10 0 , 0 0 0 21 5.18 .101 , 0 0 0 21 5.18 .10 2 ,
000215.19.29, 000215.24.2, 000215.25.39, 000215.26.10,
0 0 0 21 5. 2 8 . 2 8 , 0 0 0 21 5. 35. 39, 0 0 0 21 5.4 0 .1 ,
000215.4.16, 000215.4.17, 000215.4.21, 000215.4.22,
000215.6.20, 000215.6.21, 000215.6.22, 000215.6.23,
000215.9.1, 000215.9.29, 000215.9.30, 000215.9.31,
000215.9.37, 000215.9.46, 000215.15.27, 000215.17.6,
000215.17.7, 000215.17.55, 000215.18.1, 000215.18.2,
000215.18.4, 000215.18.6, 000215.18.7, 000215.18.8,
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000215.18.9, 000215.18.10, 000215.18.23, 000215.18.24,
0 0 0 21 5.18 .10 3, 0 0 0 21 5.18 .10 5, 0 0 0 21 5.18 .11 2 ,
000215.19.2, 000215.19.12, 000215.19.32, 000215.24.1,
0 0 0 21 5. 2 4 .1 31 , 0 0 0 21 5. 2 4 .1 52 , 0 0 0 21 5. 2 5. 3 8 ,
000215.25.40, 000215.26.11, 000215.26.13, 000215.28.1,
000215.28.2, 000215.28.7, 000215.28.8, 000215.28.10,
0 0 0 2 1 5 . 2 8 .1 8 , 0 0 0 2 1 5 . 2 8 .1 9, 0 0 0 2 1 5 . 2 8 . 2 0 ,
000215.28.23, 000215.28.24, 000215.29.1, 000215.29.18,
000215.33.44, 000215.34.8, 000215.34.10, 000215.35.31,
000215.35.32, 000215.35.35, 000215.35.36, 000215.38.1,
000215.38.8, 000215.40.3, 000215.40.4, 000215.40.6,
000215.40.7, 000215.40.8, 000215.40.9; за с. Бистра, община Търговище – 04159.14.10, 04159.34.15,
04159.3.10, 04159.3.1, 04159.3.2, 04159.3.3, 04159.3.4,
0 41 59. 3. 6 , 0 41 59. 3.7, 0 41 59. 3 4 .1 , 0 41 59. 3 4 . 2 ,
04159.27.86, 04159.11.51, 04159.20.18, 04159.21.55,
04159.21.56, 04159.22.47, 04159.27.1, 04159.3.30;
за с. Буховци, община Търговище – 07154.20.29,
07154.21.107, 07154.31.137, 07154.37.2, 07154.37.4,
07154.37.5, 07154.37.8, 07154.37.9, 07154.37.10,
07154.20.16, 07154.20.17, 07154.20.43, 07154.21.1;
за с. Кралево, община Търговище – 39390.10.18,
39390.20.21, 39390.20.24, 39390.20.26, 39390.20.27,
39390.20.29, 39390.20.30, 39390.20.32, 39390.20.33,
39390.20.35, 39390.20.37, 39390.20.39, 39390.20.41,
39390.20.43, 39390.20.44, 39390.20.46, 39390.22.83,
39390.22.85, 39390.22.87, 39390.22.89, 39390.22.91,
39390.22.93, 39390.22.95, 39390.22.97, 39390.22.99,
39 39 0 . 2 2 .101 , 39 39 0 . 2 2 .10 3 , 39 39 0 . 2 2 .10 4 ,
39390.22.119, 39390.22.121, 39390.23.27, 39390.23.30,
39390.23.33, 39390.23.35, 39390.23.37, 39390.23.39,
39390.23.42, 39390.23.61, 39390.24.6, 39390.24.8,
39390.24.10, 39390.24.11, 39390.24.14, 39390.24.15,
39390.29.34, 39390.30.7, 39390.30.11, 39390.35.78,
39390.35.81, 39390.35.83, 39390.35.89, 39390.37.6,
39390.37.8, 39390.37.11, 39390.37.14, 39390.37.19,
39390.37.20, 39390.38.30, 39390.38.33, 39390.38.36,
39390.38.39, 39390.38.42, 39390.38.45, 39390.38.48,
39390.38.59, 39390.38.60, 39390.52.10, 39390.52.12,
39390.52.16, 39390.52.17, 39390.52.18, 39390.52.19,
39390.53.21, 39390.56.5, 39390.56.11, 39390.76.8,
39390.102.40, 39390.211.8, 39390.211.9, 39390.211.200,
39390.211.201, 39390.211.212, 39390.4.4, 39390.4.5,
39390.12.29, 39390.20.1, 39390.20.22, 39390.21.1,
3939 0.21.2 , 3939 0.21.3, 3939 0.21.4, 3939 0.21.5,
39390.21.6, 39390.21.7, 39390.21.18, 39390.76.9,
39390.76.25, 39390.76.26, 39390.100.5, 39390.100.7,
39390.100.8, 39390.100.9, 39390.100.10, 39390.100.225,
39390.100.226, 39390.104.1, 39390.104.2, 39390.104.3,
39390.211.1, 39390.211.6, 39390.211.7; за с. Ловец, община Търговище – 43935.14.1, 43935.5.19, 43935.5.44,
43935.5.56, 43935.5.58, 43935.8.92 , 43935.8.93,
43935.10.26, 43935.11.89, 43935.7.115, 43935.17.115,
43935.6.121, 43935.6.122, 43935.6.131, 43935.6.132,
43935.6.134, 43935.6.145, 43935.6.146, 43935.6.147,
43935.7.31, 43935.7.129, 43935.7.155, 43935.16.3,
43935.16.144, 43935.17.1; за с. Макариополско, община Търговище – 46190.27.44, 46190.27.45, 46190.9.26,
46190.9.90, 46190.26.5, 46190.26.20, 46190.27.38,
46190.27.42, 46190.27.43, 46190.55.43, 46190.55.45;
за с. Острец, община Търговище – 54345.4.51,
54345.8.57, 54345.9.49, 54345.11.69, 54345.23.7,
54345.11.67, 54345.12.41, 54345.22.4, 54345.14.47,
54345.18.15, 54345.22.3; за с. Пробуда, община Търговище – 58493.3.86, 58493.3.9, 58493.3.12, 58493.3.24,
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58493.3.36, 58493.3.37, 58493.3.85, 58493.8.22 ,
58 493.19.9, 58 493.8.17, 58 493.8.18, 58 493.8.19,
58493.19.5, 58493.19.10, 58493.19.11, 58493.19.12;
за с. Твърдинци, община Търговище – 72148.1.68,
72148.2 .4 0, 72148.2 .49, 72148.3.32 , 72148.4.10,
72148.4.11, 72148.6.22 , 72148.16.16, 72148.1.62 ,
72148.2.1, 72148.2.2, 72148.2.46, 72148.2.47, 72148.2.50,
72148.2.53, 72148.2.56, 72148.3.2, 72148.3.8, 72148.3.12,
72148.3.21, 7214 8.3.29, 7214 8.3.30, 72148.3.31,
72148.4.6, 72148.4.8, 72148.4.9, 72148.4.12, 72148.6.9,
72148.6.24, 72148.6.25, 72148.6.26, 72148.16.14. Проектите за изменение се намират в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Търговище.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
8833
11. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 651 по протокол № 82 от 17.09.2019 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за
изменение на план за улична регулация на район
„Банкя“, м. Кв. Градоман, от о.т. 22 до о.т. 23
(уширение на тротоара) и план за регулация и
застрояване за район „Банкя“, м. Кв. Градоман,
кв. 19а, създаване на УПИ ІІ-37 – „За ЖС“, за
поземлен имот с идентификатор 02659.2260.37
по кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Банкя“. Решението може да
бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
пред А дминистративния съд – София-град, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район
„Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
8747
4. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработена план-схема за изграждане на кабелна линия от УПИ ХV – „за поликлиника и
трафопост“, кв. 25, до УПИ V-1001, 512 в кв. 88
по плана на гр. Аксаково, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, за обект: „Външно
кабелно електрозахранвaне 0,4 kV от ТП 15 до
нов ШК-4А пред УПИ V-1001, 512 в кв. 88 по
плана на гр. Аксаково“, с териториален обхват:
УПИ XV – „за поликлиника и трафопост“ – частна общинска собственост и улици между о.т.
204(66) – 203(65) – 202 и между о.т. 205 – 203(65).
Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, ст. 4. Приемен ден
на техническата служба е всеки вторник от 9
до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до кмета на община Аксаково.
8872
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67. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
е изработен проект на ПУП – ПП за обект на
техническата инфраструктура извън границите на
населеното място за обект: „Електрозахранване
и водоснабдяване на ПИ 69170.77.3 по КК на
с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област
Варна“, с възложител Зеки Джемалов Кадиев.
Проектът се намира в стая № 203 в сградата на
Община Вълчи дол, пл. Христо Ботев № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Вълчи дол в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8792
94. – Община Доспат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че е изработен проект за ПУП – ИПР и ПЗ
за кв. 8, 8Б, 18 и 18А по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Доспат за изграждане на нов градски център. Проектът се
намира в отдел „ОСУТ“ – Община Доспат. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
8734
78. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на всички заинтересовани лица, че е внесен проект с вх. № Юл259/25.09.2019 г. на „БТК“ – ЕАД, за ПУП – ПП
трасе на електропровод към обект: „Външно
електрозахранване за имот 043056 за изграждане
на Базова станция № SО1848 в м. Горубийска
Курия“, землище на с. Белица, ЕК АТТЕ 07960,
община Ихтиман, Софийска област. Трасето на
подземното електрозахранване е проектирано да
тръгва от съществуващ С.Б. стълб, разположен
в населеното място на махала Горобийте, преминава през полски път с № 043056 в землище
с. Белица и стига до нов РТ ппс, намиращо
се в имот № 043056. Дължината на трасето е
140 м. Проектът се намира в дирекция „Специализирана администраци я“ в сградата на
техническата служба на Община Ихтиман. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения
по проекта до общинската администрация на
община Ихтиман.
8891
5. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод – кабелна линия – средно напрежение, която да осъществи връзка
между трансформаторен пост № 3 Шейново и
трансформаторен пост № 2 в землище Шипка.
Същият ще преминава през ПИ със следните
идентификатори: в землище Шейново, ЕКАТТЕ
83106: 41.520 и 43.131 – с начин на трайно ползване
(НТП) – „За селскостопански, горски, ведом-
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ствен път“; 42.513; 42.516 и 44.166 – с НТП – „За
път от републиканска пътна мрежа“; 44.158 с
НТП – „Пасище“; трасето на подземния електропровод в землище Шейново е с обща дължина
546,41 м и с общ сервитут 720 кв. м; в землище
Шипка, ЕКАТТЕ 83199: 216 с НТП – „Пасище,
мера“; 0.217, 0.622 и 0.670 – с НТП – „Полски
път“; 0.225, 0.507 и 0.577 – с НТП – Път I клас;
0.589 – път III клас; 0.206 и 0.215 с НТП – „Местен
път“, и 0.211 с НТП – „Ел. проводи и съоръжения към тях“ – общинска частна собственост;
трасето на подземния електропровод в землище
Шипка е с обща дължина 2344,99 м и общ сервитут 4273,33 кв. м. За същото е приложена и
план-схема за преминаване през урбанизираната
територия на гр. Шипка на основание чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ. 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.
8876
30. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е постъпил проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Склад за съхранение и осоляване
на кожи в УПИ 009355 – скл. съхр. на мокро
осолени кожи, масив 9, местност Хайва чешма
в землището на гр. Куклен, община Куклен“. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, гр. Куклен.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1, в сградата на общинската администрация – гр. Куклен.
8850
3. – Община гр. Лозница, област Разград,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 439 от 25.10.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване
на УПИ № І-101 по предходен план № 000101,
землището на с. Трапище, с предназначение „За
възстановяване и рекултивация“. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението чрез общинския
съвет пред Административния съд – Разград, в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8851
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
а л. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на
гр. Плевен, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на трасе на ел. захранване за ПИ с идентификатор
56722.701.3221, намиращ се в местността Стража
в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на общината и може да бъде
прегледан в дните от понеделник до петък от
9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до информационен център при Община Плевен – зала
„Катя Попова“.
8738
24. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границата на урбанизираната територия – външно ел. захранване с подземен кабел – ниско
напрежение, на строеж „Четири малкоетажни
къщи за настаняване на туристи – къща за настаняване „А“, къща за настаняване „Б“, къща
за настаняване „В“ и къща за настаняване „Г“,
и сг ра да за а дминист рат ивно обсл у ж ване“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
№ 65365.32.160, местност Турски гробища, по
КК на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, от съществуващ трафопост
ТП „БАН“ с № 23110446, KN_7010, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор № 65365.601.1028
по КК на гр. Сапарева баня, със следния териториален обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.186 по КК на гр. Сапарева
баня, с възложители Дончо Методиев Николов
и Стойка Йорданова Николова. Проeктът е изложен в приемната на дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
8882
77. – Община Свиленград на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
обявява, че по реда на чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2
и 3 и чл. 29, ал. 2 от ЗОС е издадена Заповед
№ 1890 от 14.11.2019 г. на кмета на община
Свиленград за отчуждаване на поземлен имот
с идентификатор 65677.701.2875 по КК и КР на
Свиленград, одобрен със Заповед № РД-18-107
от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на
АГКК (с номер по предходен план УПИ ІІ-2875,
кв. 95А), с начин на трайно ползване – ниско
застрояване (до 10 м), целия с площ 512 кв. м,
отреден „За паркинг“, при съседи: 65677.701.9158,
65677.701.6229, 65677.701.9140 и 65677.701.6103, попадащ в обхвата на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на УПИ ІІ-2875 и УПИ ІІІ-6229, отреден „За
паркинг“, в кв. 95А по плана на Свиленград,
одобрен с Решение № 958 от 26.09.2018 г. на
ОбС – Свиленград. Липсват данни за собственика/ците на поземления имот. На основание
чл. 29, ал. 2 от ЗОС паричното обезщетение на
неустановения/те собственик/ци ще бъде вне-
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сено в „Търговска банка Д“ – АД, Свиленград,
по сметка на Община Свиленград.
8916
36. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Кабел
НН за външно електрозахранване на базова
станция № 5173 на „Теленор България“ – ЕАД,
в ПИ 29533.0.121 в землището на с. Жълт бряг,
община Твърдица, ЕК АТТЕ 29533, намиращ се
на територията на община Твърдица и община
Сливен“. Началото на кабелната линия е от
МТТ на стълб № 143, извод СН „Селиминово“,
ПС „Бинкос“. На територията на община Сливен трасето попада в землищата на с. Бяла и
с. Голямо Чочовени, като преминава през ПИ
15936.0.161 с НТП „територии за нуждите на горското стопанство“, землище с. Голямо Чочовени,
и ПИ 07613.96.83 с НТП „дървопроизводителни
горски площи“, землище с. Бяла, и двата държавна собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
8804
41. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване на ПИ с идентификатор
68850.47.3 в местност Каймака по КККР на
гр. Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. 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.
8793
42. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване на ПИ с идентификатор
68850.47.26, 68850.47.27 и 68850.47.42 в местност
Каймака по КККР на гр. Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8,
стая 806. 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.
8794
202. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за линеен
обект „Кабел НН за външно електрозахранване
на базова станция № 5173 на „Теленор България“ – ЕАД, в ПИ № 29533.0.121, землището на
с. Жълт бряг, община Твърдица, област Сливен,
ЕК АТТЕ 29533, намиращ се на територията на
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община Твърдица и община Сливен“. Проектът
е на разположение всеки работен ден в стая
№ 21, ет. 3, в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация – Твърдица.
8877
70. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на водопровод и
водопроводно отк лонение за У ПИ I-376 – за
завод за рециклиране на полиетилен терафталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и
ПИ 87374.42.973, м. Чатал могила. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 302. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8739

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, против т. 3,
буква „ж“ от втория по ред чл. 7 от Наредбата
за рекламната и информационната дейност на
територията на община Велинград, приета с
Решение № 67 от 28.03.2019 г. на Общинския
съвет – Велинград. По протеста е образувано
адм. дело № 1282 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено за
разглеждане на 4.12.2019 г. от 9,45 ч.
8910
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че по жалба
на кмета на район „Витоша“, Столична община, срещу Заповед № РА-50-682 от 21.11.2016 г.
на главния архитект на Столичната община е
образувано адм. дело № 5292/2019 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 48 състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 13.01.2020 г. от
9,30 ч. Заинтересованите страни, които считат,
че актът е благоприятен за тях, могат да поискат
да бъдат конституирани по настоящото дело в
едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“.
8885
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Йордан Недялков Славов
от Стара Загора с оспорване за незаконосъобразност на Решение № 2349 по п ротокол
№ 45 о т з ас еда н ие на Общ и нск и я с ъве т –
гр. Стара Загора, проведено на 27.06.2019 г., с
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което е одобрен проект за ПУП – изменение
на план за регулация и план за застрояване
за новообразуваните имоти от територията на
парк/квартал „Бедечка“ по плана на гр. Стара
Загора, обхващащ кв. 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,
относно УПИ I с отреждане „за парк и открити
спортни обекти“, кв. 810, в частта му, в която
попада имот с идентификатор 68850.513.6969 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VIII-6149 в кв. 821 по плана на
гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора. По оспорването е образувано
адм. д. № 610/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници в производството по
адм. дело № 610/2019 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със
съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
8886
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Господин Ангелов Динев
от Стара Загора с оспорване за нищожност и
незаконосъобразност на Решение № 2349 по
протокол № 45 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора, проведено на 27.06.2019 г.,
с което е одобрен проект за ПУП – изменение
на план за регулация и план за застрояване
за новообразуваните имоти от територията на
парк/квартал „Бедечка“ по плана на гр. Стара
Загора, обхващащ кв. 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, относно УПИ I с отреждане „за парк
и открити спортни обекти“, кв. 810, в частта му, в която попадат: имот с идентификатор
по кадастралната карта на гр. Стара Загора
68850.513.6835, п редставл яващ У ПИ X III-95
в кв. 809 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот
с идентификатор по кадастралната карта на
гр. Стара Загора 68850.513.6836, представляващ
УПИ XIV-95 в кв. 809 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, и имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Стара Загора 68850.513.6837,
представляващ УПИ XV-95 в кв. 809 по плана
на гр. Стара Загора, к в. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е
образувано адм.д. № 652/2019 г. по описа на
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Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 652/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
8887
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Любомир Митев Станков
и Митко Любомиров Станков от Стара Загора
с оспорване за незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол № 45 от заседание на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, проведено на 27.06.2019 г., с което е одобрен проект
за ПУП – изменение на план за регулация и
план за застрояване за новообразуваните имоти
от територията на парк/квартал „Бедечка“ по
плана на гр. Стара Загора, обхващащ кв. 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, относно УПИ I с отреждане
„за парк и открити спортни обекти“, кв. 810, в
частта му, в която попадат: имот с идентификатор 68850.513.6805 по кадастралната карта на
гр. Стара Загора, представляващ УПИ V-109
в кв. 807 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот
с идентификатор 68850.513.6806 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ
УПИ VI-109 в кв. 807 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора; имот с идентификатор 68850.513.6862
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ I-6105 в кв. 812 по плана
на гр. Стара Загора, к в. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор 68850.513.6865 по кадастралната карта на
гр. Стара Загора, представляващ УПИ IV-6105
в кв. 812 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот
с идентификатор 68850.513.6866 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ
УПИ V-6105 в кв. 812 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора; имот с идентификатор 68850.513.6867
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ VI-6105 в кв. 812 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор 68850.513.6872 по кадастралната карта на
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гр. Стара Загора, представляващ УПИ V-6106
в кв. 813 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот
с идентификатор 68850.513.6873 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ
УПИ VI-6106 в кв. 813 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора; имот с идентификатор 68850.513.6879
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ XII-6105 в кв. 813 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор 68850.513.6880 по кадастралната карта на
гр. Стара Загора, представляващ УПИ XIII-6105
в кв. 813 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот с
идентификатор 68850.513.6881 по кадастралната
карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ
XIV-6105, 6106 в кв. 813 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора; имот с идентификатор 68850.513.6882
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ XV-6106 в кв. 813 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора; имот с идентификатор 68850.513.6875 по кадастралната карта на
гр. Стара Загора, представляващ УПИ VIII-6107
в кв. 813 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора; имот
с идентификатор 68850.513.6876 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ
УПИ IX-6107 в кв. 813 по плана на гр. Стара
Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора; имот с идентификатор 68850.513.6975
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ II-6105 в кв. 822 по плана
на гр. Стара Загора, к в. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е
образувано адм. д. № 538/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. д. № 538/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
8888
А дминис т ративни ят с ъд – Шу мен, с ъоб щава, че по жалба срещу Решение № 745 от
30.08.2019 г. на Общинския съвет – гр. Нови
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пазар, е образувано адм. д. № 492/2019 г. по
описа на съда. С оспорваното Решение № 745
по протокол № 60 от 30.08.2019 г. на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Нови пазар, одобрява проект на изменение
на ПУП – ПР и ПЗ в обхват кв. 175, 177, 178, 179
и 180. С проекта УПИ I и II от кв. 177, УПИ I
от кв. 178, УПИ I, II, III и IV от кв. 179 и УПИ
VII от кв. 180 се обединяват ведно с части от
уличната мрежа в един нов проектен УПИ VII275 с отреждане – „За производствени и складови
дейности“, в нов проектен квартал 180. С проекта
за изменение на ПУП – ПР и ПЗ се заличава
част от улична мрежа, съставляваща част от
ПИ с идентификатор 52009.504.25 по КККР на
гр. Нови пазар, или проектни ПИ 52009.504.270;
52009.504.271; 52009.504.272, 52009.504.269. Проектът се одобрява по приложените чертежи,
представляващи неразделна част от решението.
Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от деня на обнародването на настоящото
съобщение в „Държавен вестник“, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
8889
Русенският окръжен съд призовава Шефит
Фетаи Добрев, гражданин на Република Македония, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от
искова молба и доказателствата за отговор по
чл. 131 от ГПК по гр.д. № 571/2019 г. по описа
на РОС на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, заведено от Виктория Пенева Добрева за произход
по чл. 62, ал. 2 от СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай ще му бъде
назначен особен представител.
8904
Районният съд – Казанлък, съобщава на
от вет ницата Оксана Гена диевна Га ленкова,
родена на 3.06.1985 г., за заведеното от ищеца
Румен Стефанов Милев против нея гр. дело
№ 2204/2019 г. по описа на Районния съд – Казанлък, с правно основание чл. 49 от СК и указва,
че книжата са оставени в канцеларията на съда
и могат да бъдат получени оттам в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
както и че ако в този срок не се яви в съда, за
да получи същите, делото ще бъде разгледано
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8911
Кърд жа лийск ият районен съд призовава
Джевдет Бюлент/Ердем, гражданин на Федерална република Германия, роден на 3.03.1965 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България и с неизвестен адрес в
чужбина, като ответник по гр.д. № 1407/2019 г.
по описа на Районния съд – Кърджали, 3 състав, образувано по предявен от Айтен Мурат
Мурат Ердем от Кърджали иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК за прекратяване на
брака, като указва на същия, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Кърджали, за получаване на препис от
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исковата молба и приложенията, както и да
посочи съдебен адрес в седалището на съда,
като при неизпълнение делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8867
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, призовава Горан Трайкович, гражданин на Република Сърбия, роден
на 13.05.1987 г., с неизвестен адрес в чужбина
и в Република България, като ответник по гр.д.
№ 2007 от описа на съда за 2019 г. в двуседмичен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Районния съд – Кюстендил, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея,
депозирана от Виолета Митич, ЕГН 7112222910,
с която против него е предявен иск с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК – за прекратяване на сключения между страните граждански
брак. В едномесечен срок от получаването им
ответникът може да подаде отговор на исковата
молба по реда на чл. 131 от ГПК. Ако лицето
не се яви за получаване на съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител – арг. от разпоредбите на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
8912
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Мехмет Джан Тюре, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 13.01.2020 г. в 13 ч.
като ответник по гр. дело № 14457/2019 г., заведено от Аслихан Фейзи Тюре от с. Нова махала,
община Батак, област Пазарджик, за развод.
Ако въпреки публикацията ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
8868
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 1140/2019 г. по описа на съда по предявено на
31.07.2019 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена
на иска – 580 208,80 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
На основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ от
Иван Стоянов Тенев:
лек автомобил с рег. № А 3009 К X, марка: „Фолксваген“, модел: „ПОЛО 1.9 ТДИ“,
р а м а № W V W Z Z Z 9 N Z 3 Y 0 76 4 8 5 , д в и г а т е л
№ ATD168188, цвят: светлосив металик, дата
на първоначална регистрация – 3.10.2002 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 25.02.2020 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите
заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд в настоящото дело.
8942
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Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 233/2019 г. по предявено на
2.08.2019 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
постоянен адрес Разград, ж.к. Освобождение
№ 66, ет. 2, ап. 5, Янка Рашева Георгиева, ЕГН
7806188279, постоянен адрес Разград, ж.к. Освобождение № 66, ет. 2, ап. 5, и с настоящ адрес
област Търговище, община Попово, с. Звезда,
ул. Ястребино № 5, и Мария Тодорова Георгиева, ЕГН 9507215052, с постоянен адрес Разград,
ж.к. Орел № 25, вх. Е, ет. 1, ап. 2, на стойност
107 868 лв., за което не са установени законни
източници на средства, както следва:
От Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“ с
peг. № РР6506АТ, рама № WAUZZZ8DZYA131753,
двигател № AKN035068, дата на първа регистрация 24.02.2000 г., придобит с декларация от
22.08.2012 г., нотариално заверена в кантората
на нотариус Виолета Тодорова с peг. № 312 в
район Районния съд – Разград.
Пазарна стойност към настоящия момент:
1500 лв.
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № РР3904АХ, рама № WAUZZZ4F55N037195,
двигател № ВМК025123, дата на първа регистрация 4.10.2004 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 13.02.2015 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
8000 лв.
От Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
и Янка Рашева Георгиева, ЕГН 7806188279, на основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“
с peг. № РР0125АН, рама № W0L000051R2572629,
двигател № С18ХЕ14016358, дата на първа регист
рация 1.02.1994 г., придобит с договор за замяна
на МПС от 12.12.2011 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
500 лв.
От Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
и Мария Тодорова Георгиева, ЕГН 9507215052, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 ХД“,
peг. № РР3463ВК, рама № WBANM71070CP14799,
д ви г ат е л № 3 0 6 D32 670 6 4 05, д ат а н а п ърв а
регистр ация 29.12.2005 г., придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 17.10.2017 г. и
фактура № 468 от 17.10.2017 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
7400 лв.
От Янка Рашева Георгиева, ЕГН 7806188279, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във вpъзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
левовата равностойност на 50 дружествени дяла
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от „Рашева – 78“ – ЕООД, ЕИК 202028491, собственост на Янка Рашева Георгиева.
От Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Су мата в размер 15 60 0 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“ с peг. № РР1514ВС,
р а м а № W DD2 211 2 21 A 2 0 0 2 81, д ви г ат е л
№ 64293040653713, дата на първа регистрация
17.01.2008 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 18.01.2016 г., отчужден
с договор за покупко-продажба на МПС от
23.11.2016 г.
Сумата в размер 500,05 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпили средства
по разплащателна сметка с дебитна карта в
левове BG13 RZBB 9155 1007 3414 43, открита на
17.08.2016 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
офис Разград, и закрита на 31.07.2018 г. (след края
на проверявания период), с титуляр Кристиян
Петков Георгиев.
Сумата в размер 5174,47 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпили парични
средства по сметка с дебитна карта в левове BG74
UNCR 7000 1523 0303 67, открита на 4.08.2017 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Кристиян
Петков Георгиев.
От Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
и Янка Рашева Георгиева, ЕГН 7806188279, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на бракуване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 8“,
peг. № РР6155АТ (стар peг. № ТХ3539ХК), рама
№ WAUZZZ4DZSN006573, двигател № ABZ007488,
дата на първа регистрация 1.01.1995 г., придобит
с договор за замяна на МПС от 15.12.2011 г.,
брак у ван пора ди негодност от у пот реба на
30.03.2012 г.
От Кристиян Петков Георгиев, ЕГН 8304045082,
и Мария Тодорова Георгиева, ЕГН 9507215052, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 14 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Порше“, модел „Кайен“,
peг. № РР1600ВК, рама № WP1ZZZ9PZ4LА51530,
двигател № М480081420717, дата на първа регист раци я 26.09.20 04 г., придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 30.10.2017 г.,
отчужден с договор за покупко-продажба на
МПС от 12.01.2018 г. (след проверявания период).
От Янка Рашева Георгиева, ЕГН 7806188279, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 10 820 лв., представляваща
непреобразувани вноски от трети лица за периода 14.08.2009 г. – 16.11.2009 г. по разплащателна
сметка в левове BG24 FTNV 9150 1004 0350 54,
открита на 13.08.2009 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, и закрита на 10.10.2013 г., с титуляр
Янка Рашева Георгиева.
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Сумата в размер 8008 лв., представляваща
неп реобразу ва н и вноск и по разп ла щат ел на
сметка в левове BG48 IABG 7460 1000 3741 00,
о т к ри т а на 11.0 8.2 011 г. в „И н т ернеш ън ъ л
Асет Банк“ – АД, клон Разград, и закрита на
2.12.2014 г., с титуляр Янка Рашева Георгиева.
Сумата в размер 20 575,96 лв., представляваща непреобразувана част от получени преводи
от трети лица по разплащателна сметка в левове BG48 IABG 7460 1000 3741 00, открита на
11.08.2011 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
клон Разград, и закрита на 2.12.2014 г., с титуляр
Янка Рашева Георгиева.
Сумата в размер 2300 лв., представляваща
непреобразувани вноски по депозитна сметка в
левове BG03 IABG 7460 2000 3741 00, открита на
5.03.2012 г. в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
клон Разград, и закрита на 17.04.2012 г., с титуляр
Янка Рашева Георгиева.
Сумата в размер 7717 лв., представляваща
непреобразувана част от постъпилите средства
чрез вноски и входящи преводи за погасяване на
кредитни задължения по разплащателна сметка
в левове BG36 ТВIB 9310 10D1 2911 00, открита
на 20.09.2012 г. в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, с
титуляр Янка Рашева Георгиева.
От Мария Тодорова Георгиева, ЕГН 9507215052,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 472,52 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски и получен превод по картова сметка в левове BG97 PIRB 9170
1604 8550 13, открита на 22.04.2014 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, клон Разград, с титуляр
Мария Тодорова Георгиева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.04.2020 г. от 11,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
8798

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб по Таекуондо „Таекуондо – Класа“ – Софи я, на основание ч л. 26, а л. 1 о т
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2 от устава на сдружението
по своя инициатива свиква общо събрание на
27.12.2019 г. в 19 ч. в София, бул. Дондуков № 57,
вх. Д, ет. 3, ап. 6, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на УС за 2019 г.; 2. план за
работа на спортния клуб за 2020 г.; 3. освобождаване на членове и избор на нови членове на УС;
4. промяна в наименованието на сдружението;
5. промени в устава на сдружението. При липса
на кворум събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
и ще се проведе независимо от броя на явилите
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се членове на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 4 от устава на сдружението.
8902
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Инициативи за младежко и академично развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 14, т. 3 от устава свиква общо събрание
на 27.12.2019 г. в 18,30 ч. в 155 кабинет в ректората на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, 1504 София, бул. Цар Освободител
№ 15, при следния дневен ред: 1. отчет за изпълнението на проект „Международен преводачески
паспорт“ 2018-1-BG01-K A203-047873 по програма
„Еразъм+“ на ЕС; 2. годишен финансов отчет
и отчет на дейността на сдружението; 3. други.
8874
19. – Управителят на сдружение СК „Шун
Джудо Джу-Джуцу“ – София, на основание чл. 22
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 30.12.2019 г. в 10 ч. в София,
ул. Пимен Зографски № 3, НСБ „Дианабад“,
в залата по джудо при следния дневен ред: 1.
взимане на решения за промени и допълнения
в устава на сдружението; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. отчет на сдружението
за календарната 2019 г. При липса на кворум
на основание чл. 26 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8896
12. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по таекуондо „Файър – София“ –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани на
годишно общо събрание всички свои членове
с редовно платен членски внос към датата на
събитието в София, ж.к. Дружба 2, бл. 284, вх. В,
Зала по таекуондо на СКТ „Файър – София“ на
5.01.2020 г. в 10,30 ч. при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на клуба за 2019 г.; 2. цели
и план-програма за постигането им през 2020 г.;
3. други. В случай на липса на наличен кворум
от 50 % или повече от членовете на клуба, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
1 час и ще бъде проведено в 11,30 ч. без значение
от наличността на броя присъстващи. Поради
естеството на събитието всички непълнолетни
членове на клуба могат да бъдат представлявани
от техните родители/настойници.
8939
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Гребен клуб „Електрон“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 6.01.2020 г. в 18 ч. в София,
Спортен комплекс на ТУ, басейн „Октомври“,
при следния дневен ред: 1. предсрочно освобождаване на членове на УС в съответствие с
изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за
физическото възпитание и спорта; 2. избор на
нови членове на УС; 3. приемане на нов устав
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8897
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3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Клуб по конен спорт „Аватар“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.01.2020 г. в 10 ч. в София, район
„Красно село“, ул. Хайдушко изворче № 28, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение функциите на управителен съвет на сдружението да
се изпълняват от управител; предложение за решение – в съответствие с чл. 30, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
ОС взема решение функциите на управителен
съвет на сдружението да се изпълняват от управител; 2. избор на управител; предложение
за решение – ОС избира за управител на сдружението Камелия Петрова Едрева с постоянен
адрес: София, ж.к. Славия, бл. 29, ет. 1, aп. 1;
управителят се избира за срок 5 години считано от датата на решението; 3. приемане на нов
устав на сдружението; предложение за решение:
ОС приема нов устав на сдружението.
8907
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Образование без граници – БГ 2012“ – София,
на основание чл. 9, ал. 9 от устава и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание
на 10.01.2020 г. в 10,30 ч. в офиса на сдружението, София, ул. Ангел Кънчев № 2, при следния
дневен ред: 1. разглеж дане на заявление от
23.05.2019 г. за освобождаване от управителния съвет на сдружението на Мая Йорданова
Славова; 2. приемане на отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за периода
и обсъждане на годишни отчети за 2017, 2018 и
2019 г.; 3. приемане на заявления за приемане
и напускане на членове.
8749
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„К л уб при ятели на Ли х тенщайн“ – Софи я,
ул. Николай Коперник № 25, ет. 2, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението свиква общо събрание на 20.01.2020 г.
в 14 ч. на адреса на управление на сдружението
при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на сдружението; проекторешение:
наименованието на сдружението се променя на
„МоКактус/MoCACTUS“; 2. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението;
проекторешение: седалището и адресът на управление на сдружението се променят, както
следва: София, ул. Пиротска № 88; 3. промяна
предмета на дейност на сдружението; проекторешение: предметът на дейност на сдружението
се промен я, както следва: организиране на
обучения на юноши и младежи за създаване,
оценяване и популяризиране на медийни продукти (аудио, видео, блогове, фото и други);
създаване на авторска медийна продукция за
излъчване по електронен път; участия в семинари, конференции, фестивали, адресирани към
младежката аудитория; създаване, издаване и
разпространение на учебно-помощни средства
в хартиен и електронен вид; популяризиране на
опита за работа с юноши и младежи в областта на медийната грамотност; адаптиране на
чуждестранен опит за използване на медиите
при решаването на проблеми, отнасящи се за
юношите и младежта; участие в европейски
програми и други дейности, които са позволени
в рамките на закона; 4. промяна на целите и
средствата за постигане на целите на сдруже-
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нието; проекторешение: целта на средствата за
постигане на целта се променят, както следва:
цел на сдружението: развитие на медийната
грамотност сред подрастващите и младото поколение чрез активното им включване в процеса
на създаване, оценяване и популяризиране на
медийни продукти; средства за постигане на
целите: организиране на регулярни обучения и
лагер-школи на юноши и младежи за създаване
на медийни продукти; организиране, участие
и провеждане на семинари и конференции за
популяризиране на продукция, създадена и/или
насочена към юношеска и младежка аудитория;
изграждане на партньорски взаимоотношения с
професионални медии за реализиране на менторски програми; създаване и разпространение
на собствена продукция, насочена към юноши и
младежи; 5. разглеждане на постъпили молбите за
членство; проекторешение: приема постъпилите
молби за членство на Петко Кралев, Виктория
Димитрова, Калоян Кирилов; 6. приемане на нов
устав на сдружението; проекторешение: приема
нов устав на сдружението; 7. други. Поканват
се всички членове да присъстват лично или
чрез упълномощени представители. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на адреса на управление на сдружението.
8901
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спор тен к л у б по скокове бат у т – Бу ргас“
(СКСБ – Бургас) – Бургас, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.01.2020 г.
в 19 ч. в Бургас, Спортна зала по скокове на
батут „Нефтохимик“, при следния дневен ред: 1.
промяна в управителния съвет на сдружението;
2. промяна в устава на сдружението; 3. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението
и при поискване ще бъдат предоставени на
заинтересованите.
8906
5. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб на ветераните „Черно море“ – Варна,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.01.2020 г. в 16 ч. в заседателната
зала на НСБ „Спортпалас“ – Варна, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. избор на управителен съвет; 3. разни.
8812
133. – Съветът на Адвокатската колегия –
Враца, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква
редовно отчетно-изборно събрание на колегията
на 25.01.2020 г. от 8,30 ч. в залата на Регионалния
инспекторат по образованието (бившата БЗНС),
Враца, ул. Софроний Врачански № 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2019 г.; 2. отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2019 г.; 3.
доклад за дейността на контролния съвет; 4. отчет
за дейността на дисциплинарния съд; 5. приемане
на бюджета на съвета на колегията за финансовата
2020 г.; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА общото
събрание ще се проведе същия ден от 9,30 ч., на
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същото място и при същия дневен ред. Поканват
се членовете на колегията да участват лично или
чрез писмено упълномощен представител.
8957
8. – Управителният съвет на Бадминтон
клуб – Горна Оряховица, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
14.01.2020 г. в 18 ч. в Горна Оряховица, ул. Филип Тотю № 14, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Бадминтон клуб – Горна
Оряховица, за 2019 г.; 2. приемане на ГФО за
2019 г. и решение за вписването в търговския
регистър; 3. приемане на програма за развитие
и бюджет на клуба за 2020 г.; 4. приемане на
промени в устава на клуба в съответствие с
изискванията на действащия ЗФВС; 5. избор на
нов управителен съвет и председател на УС или
управител; 6. решение за обявяване на промените
в регистъра; 7. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8894
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„КИБИ Френдшип“ – Пирдоп, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 21.01.2020 г. в 17 ч.
на адрес Пирдоп, ул. Панагюрско шосе, бл. 49,
ап. 1, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на УС; 2. приемане на нов член
на УС; 3. приемане на нов устав. Материалите
са на разположение на адреса на управление.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място, при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
8940
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шахмат „Спартак Плевен ХХІ“, Плевен, на
основание чл. 16 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на СКШ „Спартак Плевен
ХХІ“ на 11.01.2020 г. в Спортна зала „Спартак“
на адрес ул. Кала тепе № 3, Плевен, в 10 ч.
при следния дневен ред: 1. промени в състава
на управителния и контролния съвет на СКШ
„Спартак Плевен ХХІ“; 2. промени в устава
на СКШ „Спартак Плевен ХХІ“; 3. приемане
на бюджет на СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ за
2019 и 2020 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание на
СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред в 11 ч.
8707
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква
общо събрание на 28.12.2019 г. в 9 ч. в лекоатлетическото хале на стадион „Локомотив“ при
следния дневен ред: 1. представяне на отчет за
дейността на СКЛА „Локомотив“ – Пловдив,
за 2019 г.; 2. представяне на финансов отчет на
СКЛА „Локомотив“ – Пловдив, за 2019 г.
8878
5. – Управителният съвет на Спортен клуб по
бадминтон „Тракия“ – Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на спортния клуб и поканва членовете на клуба да участват в събранието на 10.01.2020 г. в
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18 ч. в Пловдив, бул. Шести септември № 1, в
залата за бадминтон при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на спортния клуб; 2.
доклад за дейността на управителния съвет на
СКБ „Тракия“ през изминалия 3-годишен мандат
(2016 – 2019 г.); 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през отчетния
период и избор на нов УС и председател; 4.
промяна на устава на спортния клуб; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8879
68. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив,
кани делегираните членове на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ да вземат участие в общото отчетно събрание на сдружение
„Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“,
свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“, което ще се
проведе на 22.02.2020 г. в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“ – зала „Библиотека“,
ет. 2, Пловдив, ул. Димитър Талев № 49, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане
на отчет на управителния съвет за дейността
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“
за 2019 г.; 2. обсъждане и приемане на финансов отчет на контролната комисия и одитен
доклад за 2019 г.; 3. обсъждане и приемане на
календарен план за мероприятията за 2020 г.; 4.
обсъждане и приемане на бюджет за 2020 г.; 5.
разни. Регистрацията на присъстващите започва
в 10,30 ч. на 22.02.2020 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8730
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Училищно настоятелство при ГПЧЕ „Иван
Вазов“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 14.01.2020 г.
в 18 ч. в сградата на ГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смол я н, п ри с лед н и я д невен р ед: 1. о т че т на
управителния и контролния съвет; 2. избор на
председател и нови УС и КС; 3. разни.
8615
5. – С ъв е т ът н а н ас т о я т е л и т е н а С Н Ц
„Училищно настоятелство на ГПЧЕ „Ромен
Ролан“ – Стара Загора, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 14.01.2020 г. в 18,30 ч. в сградата на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на съвета на настоятелите на СНЦ „Училищно
настоятелство на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара
Загора, за периода от декември 2014 г. до момента; 2. освобождаване на членовете на съвета
на настоятелите на „Училищно настоятелство
на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора; 3.
избор на нови членове на СНЦ „Училищно
настоятелство на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара
Загора; 4. избор на нов съвет на настоятелите
на СНЦ „Училищно настоятелство на ГПЧЕ
„Ромен Ролан“ – Стара Загора; 5. прекратяване
на членство в СНЦ „Училищно настоятелство на
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ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се
членове. Събранието е открито.
8719
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб“, Стара Загора,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ кани
всички свои членове на изборно общо събрание
на 20.01.2020 г. в 10 ч. на адрес: Стара Загора,
ул. Цар Калоян № 29, ап. 92, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на управителния съвет
поради изтекъл мандат и избор на нов управителен съвет на сдружението; 2. промяна на адреса
на управление на сдружението; 3. промяна на
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8750
1. – Управителният съвет на СНЦ „Ансамбъл
Загорче“, Стара Загора, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 24, 26 и сл. от устава на сдружението свиква общо събрание на
23.01.2020 г. в 18 ч. в седалището и на адреса
на управление на сдружението: Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис № 94, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад за
дейността на сдружението през 2017 г.; проект за
решение: ОС на сдружението приема отчетния
доклад за дейността на сдружението през 2017 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет с приложенията му за 2017 г., отчета на приходите и
разходите за 2017 г., отчета на паричните потоци
на сдружението за 2017 г.; проект за решение:
ОС на сдружението приема годишния финансов
отчет с приложенията му за 2017 г.; 3. приемане
на отчетния доклад за дейността на сдружението
през 2018 г.; проект за решение: ОС на сдружението приема отчетния доклад за дейността
на сдружението през 2018 г.; 4. приемане на
годишния финансов отчет с приложенията му
за 2018 г, отчета на приходите и разходите за
2018 г., отчета на паричните потоци на сдружението за 2018 г.; проект за решение: ОС на
сдружението приема годишния финансов отчет
с приложенията му за 2018 г.; 5. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2018 г.; проект за
решение: ОС на сдружението освобождава от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2018 г.; 6. избор на нови
членове на управителния съвет и председател
на сдружението; проект за решение: ОС на
сдружението избира предложените членове на
управителния съвет и председател на сдруже-
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нието; 7. промени в устава на СНЦ „Ансамбъл
Загорче“ – Стара Загора; проект за решение: ОС
на сдружението, приема предложените промени
в устава на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
независимо от броя на присъстващите членове,
които се явят.
8807
30. – Управителният съвет на дружество
„Т ра к и я“ – Ямбол, на основа н ие ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
27.02.2020 г. в 17,30 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в Дома на техниката в Ямбол, ул. Джон
Атанасов № 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2019 г.; 2.
счетоводен отчет на дружеството за 2019 г.; 3.
отчет на контролния съвет за 2019 г.; 4. приемане на план за работа на дружеството за
2020 г.; 5. приемане на бюджет на дружеството
за 2020 г.; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред, същия ден, на
същото място в 18,30 ч.
8741
12. – Управителният съвет на сдружение
„ФК „Добруд жанск и спортист“ – с. Стефан
Караджа, област Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.01.2020 г.
в 10 ч. в Младежкия клуб в с. Стефан Караджа,
община Добричка, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на членството в сдружението на Камен Станчев Михайлов и освобождаването му като председател
на сдружението; 2. изискване отчет за дейността
на сдружението от Камен Станчев Михайлов в
качеството му на председател до освобождаването му като такъв, търсене на отговорността
му като председател и освобождаването му от
такава; 3. освобождаване на членове на управителния съвет и от ФК и избиране на други;
4. прекратяване на членство в сдружението и
приемане на нови членове; 5. изменение на устава и вземане на мерки за пререгистрация на
сдружението в регистъра на ЮЛНЦ; 6. разни.
8917
Поправка. Община Велико Търново прави
поправка на техническа грешка в обявление
№ 8464 (ДВ, бр. 88 от 2019 г., стр. 74) относно
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване в обхвата на ПИ
№ 039005, местност Устито, по КВС на землището на гр. Дебелец, община Велико Търново:
След думите „план за застрояване“ се добавя
„и парцеларен план (ПП)“.
8909
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