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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.;
изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.;
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от
2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от
2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15
и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50
от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63,
86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г.,
бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г. и бр. 68 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Устният превод и тълкуването може да
се извършат и чрез видеоконференция, като
преводачът или тълковникът присъстват в
съдебната зала на съда, в който се провежда

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

съдебното заседание, освен ако конкретните
обстоятелства не налагат тяхното присъствие
при изслушваното лице.“
§ 2. Създава се чл. 135а:
„Участие на страните чрез видеоконференция
Чл. 135а. (1) Всяка страна може да поиска
да участва в съдебно заседание чрез видео
конференция, когато тя не е в състояние да
се яви непосредствено пред съда.
(2) При ви деоконференци я та ст раната
присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд,
определен по реда на чл. 156а, ал. 2 – 4, място
за лишаване от свобода или ареста.
(3) Съдът уведомява страните за условията
за провеждане на видеоконференция.“
§ 3. В чл. 136 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 не се допуска разглеждане на делото чрез видеоконференция,
освен при съгласие на страната.“
§ 4. В чл. 143 се създава ал. 4:
„(4) При провеждане на заседание чрез
видеоконференция съдът следи:
1. за спазването на техническите изисквания за извършване на процесуални действия
в електронна форма и начините на извършването им, предвидени в глава осемнадесета
„а“ от Закона за съдебната власт;
2. използваната комуникационна връзка
да позволява едновременното предаване и
приемане на образ и звук;
3. процесуалните действия да се възприемат
от всички участници в заседанието, намиращи
се на различни места;
4. за извършването на запис от видеоконференцията.“
§ 5. В чл. 150 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При провеждане на видеоконференция
в протокола се вписват името и длъжността
на съдебния служител от районния съд или
на началника на затвора или началника на
ареста или определен от тях служител, присъстващ на видеоконференцията.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
3. Създава се ал. 6:
„(6) За извършената видеоконференция,
след уведомяване на участниците в нея, се
изготвя видеозапис върху електронен носител.
Видеозаписът се прилага към делото.“
§ 6. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Когато в заседанието е използвана и видео
конференция, съдът се произнася по искането
за допълване или поправяне и след възпроизвеждане на записа от нея.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Записът на видеоконференцията се
пази до изтичането на срока за съхранение
на делото.“
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§ 7. В чл. 156, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и необходимостта
от видеоконференция за тяхното събиране“.
§ 8. Създава се чл. 156а:
„Събиране на доказателства чрез видео
конференция
Чл. 156а. (1) Събиране на доказателства
чрез видеоконференция може да стане по
искане на страна, а при изслушване на вещо
лице – и служебно от съда.
(2) Разпит на свидетел и обяснения на страна
чрез видеоконференция са допустими, когато
не са в състояние да се явят непосредствено
пред съда по делото и се намират извън съдебния район на районния съд, чието седалище
съвпада със седалището на съда по делото.
(3) Изслушване на вещо лице чрез видео
конференция е допустимо, когато поради
служебна ангажираност или други обективни
обстоятелства вещото лице не може да се яви
пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище
съвпада със седалището на съда по делото.
(4) Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва
видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането є с най-близкия
районен съд по мястото на пребиваване на
страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или
ареста, където се намира лицето.
(5) Свидетелите, страните и вещите лица,
чиито изявления ще бъдат изслушани чрез
видеоконференцията, се призовават за датата и
часа на съдебното заседание, като им се указва
съдът, в който следва да се явят, съответно
мястото за лишаване от свобода или ареста,
където ще се използва видеоконференцията.
(6) Самоличността на лицето, което участва чрез видеоконференция, се проверява от
служителя по чл. 150, ал. 3, който присъства
на видеоконференцията.
(7) Преводачът или тълковникът присъстват
в съдебната зала на съда, в който се провежда
съдебното заседание, освен ако конкретните
обстоятелства не налагат тяхното присъствие
при изслушваното лице.“
§ 9. В чл. 157 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За допускане на събиране на доказателства чрез видеоконференция съдът се
произнася с мотивирано определение, в което
се обосновава необходимостта от провеждане
на видеоконференция.“
§ 10. В чл. 176, ал. 4 накрая се добавя „или
чрез видеоконференция“.
§ 11. След чл. 639 се създава подразделение
„Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Видеоконференция“ по смисъла на
този кодекс е комуникационна връзка чрез
техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между учас-
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тници в процеса, намиращи се на различни
места, позволяваща записване и съхраняване
на информацията на електронен носител.“
§ 12. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.
Заключителни разпоредби
§ 13. В А дминистративнопроцесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59
и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103
от 2017 г., бр. 42 и 77 от 2018 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от
2019 г.; изм., бр. 94 от 2019 г. и бр. 44 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 2 се създава изречение трето:
„Устният превод може да се извършва чрез
видеоконференция.“;
б) в ал. 5 се създава изречение второ: „Правилото на ал. 2, изречение трето се прилага
и по отношение на тълковника.“
2. В чл. 46 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Устното изслушване по ал. 1 може да
бъде извършено и чрез видеоконференция.
(5) За всяко процесуално действие, извършено чрез видеоконференция, водещият производството административен орган съставя
протокол, в който се посочват данните по ал. 2
и се вписват данните на всички участници
във видеоконференцията и на лицето, което
ги е удостоверило.
(6) За извършената видеоконференция, след
уведомяване на участниците в нея, се изготвя
видеозапис върху електронен носител. Видео
записът се прилага към административната
преписка.“
3. В чл. 96:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Заинтересованите страни могат да
бъдат изслушани по реда на чл. 46, ал. 4 – 6.“
4. В чл. 171:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Съдът може да изслушва страна и да
извършва разпит на свидетели и вещи лица
чрез видеоконференция.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
5. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 8:
„8. „Видеоконференция“ е комуникационна
връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук
между участници в процеса, намиращи се на
различни места, позволяваща записване и
съхраняване на информацията на електронен
носител.“
§ 14. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
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от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87
от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г. и бр. 7, 16 и
83 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 65, ал. 3 се създава изречение трето:
„Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие
задържаният обвиняем може да участва в
делото и чрез видеоконференция, като в този
случай самоличността му се удостоверява от
началника на затвора, началника на ареста
или определен от тях служител.“
2. В чл. 139 се създава ал. 11:
„(11) Разпит на защитен свидетел може да
се извърши и чрез видеоконференция.“
3. В чл. 142 се създава ал. 4:
„(4) Разпитът може да бъде извършен и
чрез видеоконференция.“
4. В чл. 143:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Очна ставка може да се направи и
чрез видеоконференция, когато обвиняемият
се намира извън пределите на страната и това
няма да попречи за разкриване на обективната истина.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „Алинеи 1 – 3“ се заменят с „Алинеи
1 – 4“.
5. В чл. 171 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването
може да се извърши и чрез видеоконференция.“
6. Създава се чл. 236а:
„Протоколи за действия по разследването,
извършени чрез видеоконференция
Чл. 236а. (1) За проведените действия по
разследването чрез видеоконференция се изготвя протокол, в който се посочват данните
по чл. 129, ал. 1 и се вписват данните на
всички участници в действието и на лицето,
установило самоличността им. Протоколът се
подписва от разследващия орган и от участниците, намиращи се при него.
(2) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя
видеозапис по реда на чл. 239 и 240, за което
всички участници изрично се уведомяват.“
7. В чл. 239:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който
се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се
намират при него, и датата на проведеното
действие по разследването.“;
б) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
8. В чл. 439:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово
съгласие осъденият може да участва в делото
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чрез видеоконференция, като в този случай
самоличността му се проверява от началника
на затвора или определен от него служител.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
9. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава ал. 5:
„(5) „Видеоконференция“ по смисъла на
този кодекс е комуникационна връзка чрез
техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни
места, позволяваща записване и съхраняване
на информацията на електронен носител.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8596
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Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване
на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.;
изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71 и 92 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 6а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната
епидемична обстановка“, а думата „неговата“
се заменя с „нейната“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думите
„извънредното положение“ се добавя „съответно на извънредната епидемична обстановка“,
думата „неговата“ се заменя с „нейната“ и
след думата „конкуренцията“ се добавя „и на
Комисията за защита от дискриминация“, в
изречение второ накрая се добавя „освен ако
в процесуален закон е предвидено друго“, а
в изречение трето след думата „конкуренцията“ се добавя „или Комисията за защита от
дискриминация“.
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3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) По време на извънредната епидемична
обстановка административните ръководители
на органите на съдебната власт предприемат
необходимите мерки за защита на живота и
здравето на участниците в производствата
и делата, както и на съдиите, прокурорите,
следователите и служителите в съответната
администрация. При усложняване на епидемичната обстановка административните
ръководители на органите на съдебната власт
може да създадат организация за отсрочване
на насрочените производства и дела за нови
дати. Административните ръководители на
органите на съдебната власт може еднократно
за определен период от време, но не по-дълъг
от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат
открити съдебни заседания и насрочените
за този период съдебни заседания да бъдат
отсрочени.
(4) По време на извънредната епидемична
обстановка всички съобщения и книжа се
връчват на посочения от страната електронен
адрес, ако страната е поискала връчването
да става по електронен път. В този случай
връчването се смята за извършено от деня на
изпращане на потвърждение за получаване
на съобщението. Ако потвърждение не бъде
извършено в тридневен срок от изпращане
на съобщението, връчването се извършва по
общия ред.
(5) По време на извънредната епидемична
обстановка съдът може да отложи делото,
ако поради болнично лечение, поставяне
под задължителна карантина, изолация или
прилагане на принудителни административни
мерки по Закона за здравето във връзка със
заболяването COVID-19 страната или нейният
представител не може да се яви в съдебно
заседание, като в срок до 7 дни от отпадане
на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства.“
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган
по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден
случай на COVID-19, преминава към работа от
разстояние или надомна работа, ако работата
позволява това, за определения в акта срок,
като писмено декларира пред работодателя,
съответно органа по назначаване настъпилото
обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят
със заповед на работодателя или органа по
назначаване.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „30 септември“ се
заменят с „31 декември“.
2. В ал. 8 думата „август“ се заменя с
„декември“.
§ 4. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 10:
а) в ал. 1 думите „31 октомври 2020 г.“ се
заменят с „31 януари 2021 г.“;
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б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът на валидност на личните карти
и паспорти, който изтича в периода от 13 март
2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6
месеца. За срока на удължаването личните
карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република
България, а в чужбина – при условията на
реципрочност. По искане на лицето нова
лична карта или паспорт може да се издават
и преди изтичането на удължения срок.“;
в) в ал. 3 в изречение първо думата „октомври“ се заменя с „декември“, думите „с 6
месеца“ се заменят със „със 7 месеца, считано
от датата на изтичане на срока, посочен в
съответното свидетелство“, в изречение второ
думите „само на територията на Република
България“ се заменят с „в съответствие с
Регламент (ЕС) 2020/698 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за
определяне на специални и временни мерки
с оглед на избухването на COVID-19 относно
подновяването или удължаването на някои
удостоверения, свидетелства и разрешителни
и отлагането на някои периодични проверки
и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство (ОВ, L
165/10 от 27 май 2020 г.)“, а в изречение трето
цифрата „6“ се заменя със „7“;
г) създава се ал. 4:
„(4) По време на обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична
обстановка и при условията на реципрочност,
чужденец или гражданин на Европейския съюз,
на държави – страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
Конфедерация Швейцария или на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия, който е влязъл по законоустановения ред на територията на страната, може да
напусне Република България през граничните
контролно-пропускателни пунктове в рамките
на срока, за който държавата, която е издала
паспорта или личната карта, е нотифицирала
Република България, че тяхната валидност е
удължена, както и при условие, че е осигурен
транзит на лицето до държавата на крайната
му дестинация.“
2. Създава се § 10а:
„§ 10а. По време на обявено извънредно
положение, съответно извънредна епидемична обстановка службите за административен
контрол на чужденците може да продължат
пребиваването с три месеца на лицата, които
са влезли на територията на Република България при условията на безвизов режим за
краткосрочно пребиваване, както и на лицата,
които са влезли с виза за краткосрочно пребиваване. Лицата имат право да кандидатстват
за продължаване на разрешения срок на пребиваване с три месеца по хуманитарни причини или поради извънредни обстоятелства.
Заявлението за продължаване на разрешения
срок на пребиваване се подава до службите
за административен контрол на чужденците
по местопребиваване на кандидатите.“
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3. В § 51а в изречение първо цифрите „7, 8“
се заличават, създава се ново изречение второ:
„Разпоредбите на чл. 7 и 8 се прилагат по
време на извънредното положение, съответно
на извънредната епидемична обстановка и два
месеца след нейната отмяна.“, а досегашното
изречение второ става изречение трето.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за българските лични документи
(ДВ, бр. 58 от 2019 г.) в § 29 от заключителните разпоредби думите „1 януари 2021 г.“ се
заменят с „2 август 2021 г.“.
§ 6. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и
103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и
77 от 2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г.
и бр. 17, 28, 44, 60 и 89 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 13:
а) в изречение първо думите „изтича в
срок до три месеца след отмяната на обявено
извънредно“ се заменят с „изтича по време
на обявено извънредно положение или в срок
до 9 месеца след отмяната на извънредното“,
а думата „три“ се заменя с „9“;
б) в изречение второ думите „в срок до
три месеца“ се заменят с „по време на обявено извънредно положение или в срок до
9 месеца“, след думата „виза“ се добавя „за
дългосрочно пребиваване по чл. 15, ал. 1“ и
думата „три“ се заменя с „9“.
2. В чл. 44:
а) създава се нова ал. 14:
„(14) Срокът по ал. 13 за провеждане на
действия по първоначална идентификация,
установяване на самоличност и за предприемане на последващи административни мерки
се удължава с периода, през който чужденецът
е бил поставен в изолация, болнично лечение
или карантина.“;
б) досегашната ал. 14 става ал. 15.
§ 7. Сроковете за провеждане на редовните
общи събрания през 2021 г. по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Закона за
частните съдебни изпълнители се удължават
с три месеца.
§ 8. Параграф 3 влиза в сила от 31 август
2020 г., а § 4, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ влизат
в сила от 31 октомври 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8595
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УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
публичните финанси, приет от 44-то Народно
събрание на 12 ноември 2020 г.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.;
изм., бр. 95 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 91
от 2017 г.)
§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дефицит на сектор „Държавно управ
ление“ на годишна основа, надвишаващ този
по ал. 2, се допуска при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал. 3.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думата „само“
се заменя с „при извънредни обстоятелства
по чл. 24, ал. 3 или“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „а при извънредни обстоятелства по чл. 24, ал. 3 – през годината, следваща отпадането им“.
§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 цифрата „2“ се заменя с „3“.
2. В ал. 5 думите „и при условие, че не се
надвишава максимално допустимият размер
на дефицита на сектор „Държавно управление“
по чл. 25, ал. 2“ се заменят с „по чл. 24, ал. 3“.
§ 4. В чл. 28, ал. 1 се създава изречение
второ: „В обхвата на разходите по изречение
първо не се включват разходите, извършвани
от сметки за средства от Европейския съюз,
както и по други международни програми
и договори, които са с режим на сметки за
средства от Европейския съюз съгласно чл. 8,
ал. 4, включително свързаното с тях наци
онално съфинансиране.“
§ 5. В чл. 37, ал. 1, т. 4 думите „за които
това е предвидено в закон“ се заменят с „които са предвидени в закон или произтичат
от международни задължения на Република
България и/или от правото на Европейския
съюз“.
§ 6. В чл. 79, ал. 5 думите „един месец“ се
заменят със „7 дни“.
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Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100
от 2019 г.; изм., бр. 28, 34 и 60 от 2020 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 68, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „и по инструменти на Европейс
кия съюз“.
2. Създава се чл. 102:
„Чл. 102. Министерският съвет може да
одобрява допълнителни разходи/трансфери
и/или увеличения на показателите по чл. 86,
ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюд жетите на първостепенните
разпоредители с бюджет, в т.ч. по бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
за сметка на икономии на разходи и/или
трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния
бюджет за финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на
COVID-19, лечението на заразените лица или
ограничаване на последствията от COVID-19.“
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8701

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306
ОТ 9 НОЕМВРИ 2020 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за социалните услуги
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за социалните услуги.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,
ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и
112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от
2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г.,
бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26
от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г.,
бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55
от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г.,
бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г.
и бр. 52 и 77 от 2020 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
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а) в ал. 4, т. 6 думите „социален учебнопрофесионален център или“ се заличават;
б) в ал. 9 думите „социални услуги в общността от резидентен тип и специализирани
институции, които са делегирани от държавата
дейности“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, финансирана от държавния бюджет“.
2. В чл. 11, т. 3 думата „социални“ и запетаята след нея се заличават, а след думата
„заведения“ се поставя запетая и се добавя
„и социални и интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа“.
3. В чл. 14, ал. 1 т. 1 се отменя.
4. Глава трета с чл. 36 – 41б се отменя.
5. В заглавието на глава пета думите „и
социалните услуги“ се заличават.
6. В чл. 52:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „и социалните
услуги“ се заличават;
бб) в т. 1 думите „и социалните услуги“
се заличават;
вв) в т. 2 думите „и социалните услуги“
се заличават;
гг) точка 3 се отменя;
дд) точка 4 се отменя;
ее) точка 5 се отменя;
б) в ал. 2 думите „ръководители на социални
услуги, представители на лица по чл. 18, ал. 1,
т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане
и други“ и думите „и социалните услуги“ се
заличават;
в) в ал. 3 думите „потребителите на социални услуги и“ се заличават.
7. В чл. 53 думите „и социалните услуги“
се заличават.
8. В чл. 54 думите „и социалните услуги“
се заличават.
9. Член 54а се отменя.
10. В допълнителните разпоредби:
а) точка 8 се отменя;
б) точки 15 – 36 се отменят;
в) точки 39 – 46 се отменят;
г) в т. 47 ал. 3 се отменя;
д) в § 1а от допълнителните разпоредби
думите „настанени в домове за деца, по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1, както и на децата,
ползващи социална услуга – резидентен тип
по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 4, буква „а“,
подбукви „аа“ и „бб“ и букви „в“ и „г“ се заменят с „ползващи социална или интегрирана
здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, приет с Постановление № 153
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.,
бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от
2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г.,
бр. 89 от 2016 г., бр. 34 и 79 от 2017 г. и бр. 37
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
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1. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
2. В чл. 50:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
от общината или дирекция „Социално подпомагане“, с която приемното семейство е
сключило договор по чл. 27, ал. 5 от Закона
за закрила на детето.“;
б) в ал. 3 думите „които предоставя дирекция „Социално подпомагане“ и запетаята
пред и след тях се заличават;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато договорът по чл. 27, ал. 5 от
Закона за закрила на детето е сключен между община и приемно семейство, средствата
по ал. 1, които предоставя общината, се
осигуряват от държавния бюджет по споразумение между изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане и кмета
на общината.“;
г) сегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя
така:
„(5) В случай че лицензиран доставчик на
социални услуги по чл. 34а от Закона за закрила на детето предоставя средства по ал. 1,
техните размери не могат да бъдат по-ниски
от размерите, определени в ал. 3.“
3. В чл. 57а, ал. 1 думите „между доставчик на социалната услуга „приемна грижа“
по чл. 34а, ал. 4 от Закона за закрила на детето и утвърденото професионално приемно
семейство“ се заличават.
4. Създава се нов чл. 57г:
„Чл. 57г. Когато договорът по чл. 31, ал. 4
от Закона за закрила на детето е сключен
между община и професионално приемно
семейство, средствата по чл. 57в за изплащане
на месечното възнаграждение на професионалното приемно семейство се осигуряват на
общината от държавния бюджет по споразумение между изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане и кмета
на общината.“
§ 3. Право на месечна целева помощ за
заплащане на наем на общински жилища при
условията на чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане имат
сираците до 25-годишна възраст, завършили
социални учебно-професионални центрове по
отменения чл. 36, ал. 2, т. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане
преди тяхното закриване.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 2, който влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за социалните услуги
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. редът за насочване за ползване на социални услуги;
2. редът за отказ за предоставяне на социална услуга, финансирана от държавния
бюджет;
3. редът за изготвяне и актуализиране на
индивидуалната оценка на потребностите и на
индивидуалния план за подкрепа по Закона
за социалните услуги;
4. редът за осъществяване на сътрудничество между доставчиците на социални услуги
при изготвянето на индивидуалната оценка
на потребностите и на индивидуалния план
за подкрепа в случаите, когато лицето ползва
социални услуги от различни доставчици;
5. минималното съдържание на договора за
ползване на социални услуги, както и условията за неговото прекратяване и продължаване;
6. редът за осъществяване на координация
на изготвянето на съвместен план за подкрепа
при интегрирано предоставяне на подкрепа
от различни системи по чл. 132 от Закона за
социалните услуги;
7. редът за управление на случай от доставчик на социална услуга при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи;
8. редът за управление на слу чай при
интегрирано предоставяне на подкрепа чрез
социални услуги от различни доставчици и водещите функции при управлението на случая;
9. условията и редът за ползване на заместваща грижа по чл. 92 от Закона за социалните
услуги;
10. елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните
социални услуги;
11. социалните услуги, за които се разработва допълващ стандарт по чл. 45, ал. 3 от
Закона за социалните услуги;
12. начинът за формиране на размера на
таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
13. случаите, в които лицата не заплащат
пълния размер на таксата за ползване на социални услуги, финансирани от държавния
бюджет;
14. социалните услуги, финансирани от
държавния бюджет, за които не се заплаща
пълният размер на таксата от лицата, които
ги ползват;
15. редът за предварително одобрение от
Агенцията за социално подпомагане за създаване на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги;
16. редът за създаване на социални услуги
съгласно Националната карта на социалните
услуги;
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17. редът за промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на
социалните услуги;
18. редът за прекратяване на предоставянето на социални услуги, създадени съгласно
Националната карта на социалните услуги;
19. редът за провеждане на конкурси по
чл. 64 и 67 от Закона за социалните услуги;
20. основното съдържание на договорите по
чл. 65 и 68 от Закона за социалните услуги и
критериите за оценка на тяхното изпълнение;
21. основното съдържание на договора за
публично-частно партньорство при смесено
финансиране по чл. 69 от Закона за социалните услуги.
Чл. 2. (1) Дирекции „Социално подпомагане“ предоставят информация и консултация по
чл. 74, ал. 2 от Закона за социалните услуги
относно всички социални услуги, включени
в Националната карта на социалните услуги, и услугите в териториалния обхват на
съответната дирекция, които се финансират
от общината, в достъпен за лицата формат и
посредством средства и технологии, улесняващи разбирането на информацията.
(2) Общините предоставят информация
и консултация по чл. 75, ал. 2 от Закона за
социалните услуги относно всички социални
услуги, които предоставят, в достъпен за лицата
формат и посредством средства и технологии,
улесняващи разбирането на информацията.
Г л а в а

в т о р а

НАСОЧВАНЕ, ОЦЕНК А И ПОЛЗВАНЕ
НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Раздел I
Ред за насочване за ползване на социални
услуги
Чл. 3. (1) Насочването от дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на специализирани социални услуги, финансирани от
държавния бюджет, се извършва по желание
на лицето, което то може да заяви в дирекцията по настоящия му адрес устно – на място
или по телефон, или писмено, включително
по електронен път.
(2) Заявените по реда на ал. 1 желания за
ползване на социални услуги, финансирани
от държавния бюджет, се регистрират от дирекция „Социално подпомагане“.
(3) За всяко лице, заявило желание за
ползване на специализирана социална услуга,
финансирана от държавния бюджет, насочването се извършва от определен от директора на
дирекция „Социално подпомагане“ социален
работник в срок до 20 дни от заявяването на
желанието за ползване на социална услуга.
Чл. 4. (1) Социалният работник по чл. 3,
ал. 3 в срок до три работни дни от заявяване на желанието от лицето за ползване на
социална услуга, финансирана от държавния
бюджет, предлага дата и място за провеждане
на среща, като те се съгласуват с лицето.
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(2) Срещата по ал. 1 се провежда в срок до
5 работни дни в дирекция „Социално подпомагане“, синхронно от разстояние в електронна
среда или при желание на лицето – на мястото, където то пребивава, в случай че не може
да бъде организирана среща по друг начин.
(3) Срещата по ал. 1 може да се проведе и
в деня, в който лицето е заявило в дирекция
„Социално подпомагане“ своето желание за
ползване на социална услуга, финансирана
от държавния бюджет.
(4) Информацията по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2
от Закона за социалните услуги се предоставя
на лицето в устен и писмен вид в достъпен за
него формат и посредством средства и технологии, улесняващи разбирането є.
Чл. 5. С цел оказване на ефективно съдейс
твие и консултиране на лицата за избор на
подходящи за тях социални услуги, финансирани от държавния бюджет, социалният
работник по чл. 3, ал. 3 може да поиска
представяне на допълнителна информация
от лицето, заявило желание за ползване на
социална услуга, когато информацията не може
да бъде изискана по реда на чл. 76, ал. 2 от
Закона за социалните услуги или осигурена
по служебен ред.
Чл. 6. (1) В случай че лицето, заявило
желание за ползване на социална услуга, финансирана от държавния бюджет, е поставено
под запрещение, то представя становището
на своя попечител или настойник по чл. 91,
ал. 1 от Закона за социалните услуги.
(2) В случай че лицето, поставено под запрещение, не може да представи становището
по ал. 1, социалният работник, извършващ
насочването, го изисква от попечителя или
настойника.
Чл. 7. (1) Социалният работник по чл. 3,
ал. 3 с участието на лицето изготвя предварителната оценка по чл. 73, ал. 1, т. 3 от Закона
за социалните услуги.
(2) Предварителната оценка по ал. 1 се
изготвя в писмен вид и се подписва от социалния работник и от лицето. При желание
на лицето подписването на предварителната
оценка може да бъде на мястото, където то
пребивава.
(3) Предварителната оценка по ал. 1 се
предоставя на лицето незабавно след подписването є. Оценката може да бъде изпратена
на лицето и по електронен път.
(4) В случай че лицето, заявило желание за
ползване на социална услуга, финансирана от
държавния бюджет, не желае да ползва предложените социални услуги, това се отразява
в предварителната оценка.
(5) Когато предварителната оценка по
ал. 1 не съдържа предложение за ползване
на социални услуги или на социални услуги,
които лицето е заявило желание да ползва,
тя може да се обжалва от лицето по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Чл. 8. (1) Предварителната оценка по чл. 7,
ал. 1 е писмен документ, удостоверяващ извършеното насочване от дирекция „Социално
подпомагане“.
(2) Предварителната оценка по чл. 7, ал. 1
се представя от лицето на ръководителя на
социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от
лицето доставчик.
(3) Когато лицето е избрало да ползва
различни социални услуги, финансирани от
държавния бюджет, предоставяни от един
или няколко доставчици на социални услуги,
то представя оригинал на предварителната
оценка по чл. 7, ал. 1 на ръководителя на
една от социалните услуги, а на ръководителите на останалите услуги предоставя копие
от оценката.
(4) Всички предварителни оценки по чл. 7,
ал. 1 се въвеждат в Интегрираната информационна система на Агенцията за социално
подпомагане след писмено съгласие на лицата.
Чл. 9. (1) Когато заявеното желание за
ползване на социална услуга пред дирекция
„Социално подпомагане“ е от лице в кризисна
ситуация, лице, пострадало от домашно насилие, или лице – жертва на трафик, лицето се
насочва незабавно за ползване на подходящи
социални услуги, финансирани от държавния
бюджет, като социалният работник по чл. 3,
ал. 3 предприема необходимите действия по
чл. 4, 5, 7 и 8. Когато лицето се придружава
от дете и е негов родител или настойник/попечител, услугата се предоставя и на детето.
(2) Когато лицето, пострадало от домашно
насилие или жертва на трафик, заявило желание за ползване на социална услуга пред
дирекция „Социално подпомагане“, е бременна
жена или майка на дете, ненавършило три
години, тя се насочва незабавно за ползване на
подходяща социална услуга, финансирана от
държавния бюджет, заедно с детето. В случай
че майката е придружена от друго свое дете,
навършило три години, социалната услуга се
предоставя и на него.
(3) При непосредствена опасност за живота
на лицата, насочени по реда на ал. 1 и 2, и на
техните деца дирекция „Социално подпомагане“ или доставчикът на социалната услуга,
която лицето е избрало да ползва, уведомява
органите на Министерството на вътрешните
работи по местонахождение на услугата.
Чл. 10. (1) Насочването от общината за
ползване на социални услуги, които се финансират от държавния и/или общинския
бюджет, се извършва по желание на лицето,
което то може да заяви устно – на място или
по телефон, или писмено, включително по
електронен път.
(2) Заявяването по ал. 1 се извършва до
определените от кмета на общината по настоящия адрес на лицето структурни звена
или служители.
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(3) Заявените желания по ал. 1 се регистрират от общината, а когато са за ползване на
социални услуги, финансирани от държавния
бюджет, се регистрират в Интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане от служител на общината,
притежаващ осигурен достъп до системата.
(4) Насочването от общината за ползване
на социални услуги, които се финансират от
държавния и/или общинския бюджет, се извършва от определени със заповед на кмета
на общината служители от общинската администрация, нейни структурни звена и/или
от служители, които осъществяват дейности
по предоставяне на социални услуги, в срок
до 20 дни от заявяването на желанието за
ползване на социална услуга.
(5) В случай че лицето по ал. 1 е лице
в кризисна ситуация, лице, пострадало от
домашно насилие, или лице – жертва на
трафик, структурните звена или служителите по ал. 2 незабавно уведомяват дирекция
„Социално подпомагане“ на територията на
общината за извършване на насочване, а при
непосредствена опасност за живота на лицата
уведомяват органите на Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 11. (1) Служителят по чл. 10, ал. 4 в
срок до три работни дни от заявяване на желанието от лицето за ползване на социална
услуга, която се финансира от държавния и/
или от общинския бюджет, предлага дата и
място за провеждане на среща, като те се
съгласуват с лицето.
(2) Срещата по ал. 1 се провежда в срок
до 5 работни дни в общината, структурните
звена по чл. 10, ал. 2 или в друго, определено
от кмета на общината място за насочване,
синхронно от разстояние в електронна среда
или при желание на лицето – на мястото,
където то пребивава, в случай че не може
да бъде организирана среща по друг начин.
(3) Срещата може да се проведе и в деня,
в който лицето е заявило в общината своето
желание да ползва социална услуга, която се
финансира от държавния и/или общинския
бюджет.
(4) Информацията по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2
от Закона за социалните услуги се предоставя
на лицето в устен и писмен вид в достъпен за
него формат и посредством средства и технологии, улесняващи разбирането є.
Чл. 12. С цел оказване на ефективно съдействие и консултиране на лицата за избор на
подходящи за тях социални услуги служителят
по чл. 10, ал. 4 може да поиска представяне
на допълнителна информация от лицето,
заявило желание за ползване на социална
услуга, която се финансира от държавния и/
или общинския бюджет, когато информацията
не може да бъде изискана по реда на чл. 76,
ал. 2 от Закона за социалните услуги или
осигурена по служебен ред.
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Чл. 13. (1) Служителят по чл. 10, ал. 4 с
участието на лицето изготвя предварителната оценка по чл. 73, ал. 1, т. 3 от Закона за
социалните услуги.
(2) Предварителната оценка по ал. 1 се
изготвя в писмен вид и се подписва от служителя по чл. 10, ал. 4 и от лицето. При желание
на лицето подписването на предварителната
оценка може да бъде на мястото, където то
пребивава.
(3) Предварителната оценка по ал. 1 се
предоставя на лицето незабавно след подписването є. Оценката може да бъде изпратена
на лицето и по електронен път.
(4) В случай че лицето, заявило желание
за ползване на социална услуга, която се
финансира от държавния и/или общинския
бюджет, не желае да ползва предложените
социални услуги, това се отразява в предварителната оценка.
(5) Когато предварителната оценка по
ал. 1 не съдържа предложение за ползване
на социални услуги или на социални услуги,
които лицето е заявило желание да ползва,
тя може да се обжалва от лицето по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 14. (1) Предварителната оценка по
чл. 13, ал. 1 е писмен документ, удостоверяващ
извършеното насочване от общината.
(2) Предварителната оценка по чл. 13, ал. 1
се представя от лицето на ръководителя на
социалната услуга, финансирана от държавния
и/или общинския бюджет и предоставяна от
избрания от лицето доставчик.
(3) Когато лицето е избрало да ползва
различни социални услуги, финансирани от
държавния и/или общинския бюджет, предоставяни от един или няколко доставчици
на социални услуги, то представя оригинал
на предварителната оценка по чл. 13, ал. 1 на
ръководителя на една от социалните услуги,
а на ръководителите на останалите услуги
предоставя копие от оценката.
(4) Вси ч к и п ред вари т ел н и оцен к и по
чл. 13, ал. 1, които съдържат предложение
за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се въвеждат в
Интегрираната информационна система на
Агенцията за социално подпомагане след
писмено съгласие на лицата.
Чл. 15. В случаите по чл. 77, ал. 4 от Закона
за социалните услуги, в които не се извършва насочване и не се изготвя предварителна
оценка, лицето с увреждане представя на
ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна
от избрания от лицето доставчик, издаденото
му направление за предоставяне на социални
услуги и изготвената му индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с
увреждания.
Чл. 16. (1) Предварителните оценки по
чл. 7, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 са валидни:
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1. за социалните услуги, които се ползват
краткосрочно – до един месец от датата на
подписването им;
2. за социалните услуги, които се ползват
средносрочно и дългосрочно, с изключение
на тези за резидентна грижа – до два месеца
от датата на подписването им;
3. за социалните услуги за резидентна
грижа – до три месеца от датата на подписването им.
(2) При изчисляването на сроковете по
ал. 1 не се взема предвид времето, през което:
1. лицето е било на болнично лечение;
2. лицето е включено в списъка на чакащите
лица за ползване на съответната социална услуга по чл. 79 от Закона за социалните услуги;
3. за ползването на съответната социална услуга са въведени ограничения поради
обявено извънредно положение или обявена
извънредна епидемична обстановка;
4. предварителната оценка е била обжалвана от лицето.
Чл. 17. (1) Лицата, желаещи да ползват
социални услуги, които не се финансират от
държавния и/или общинския бюджет, заявяват
желанието си пред избрания от тях частен
доставчик на социални услуги.
(2) Частните доставчици на социални услуги са длъжни:
1. да предоставят информацията, съдействието и консултацията по чл. 73, ал. 1 от
Закона за социалните услуги относно желаната
от лицето услуга в достъпен за него формат
и посредством средства и технологии, улесняващи разбирането на информацията;
2. да водят регистър на заявените желания
за ползване на предоставяните от тях социални услуги.
(3) В случай че лицето по ал. 1 е лице
в кризисна ситуация, лице, пострадало от
домашно насилие, или лице – жертва на
трафик, частният доставчик незабавно уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по
местонахождение на предоставяната от него
социална услуга за извършване на насочване,
а при непосредствена опасност за живота на
лицата уведомява органите на Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 18. (1) Всеки доставчик на социални
услуги, избран по реда на чл. 78 от Закона
за социалните услуги от лице, което желае
да ползва социална услуга, е длъжен да му
предостави информация относно:
1. подробно описание на социалните услуги,
които предоставя;
2. опита на доставчика в предоставянето
на тези социални услуги;
3. служителите, осъществяващи дейността
по предоставянето на социалните услуги, и
тяхната квалификация;
4. условията и правилата за ползване на
услугите;
5. процедурата за подаване на жалби.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на лицето в устен и писмен вид в достъпен
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за него формат и посредством средства и
технологии, улесняващи разбирането є.
Чл. 19. (1) В случаите по чл. 78, ал. 5, т. 1
от Закона за социалните услуги доставчикът
на социалната услуга, която се финансира от
държавния бюджет:
1. информира дирекция „Социално подпомагане“ или общината за избора на лицето
и че не може да му предостави исканите
социални услуги;
2. информира лицето за всички социални услуги, които доставчикът има право да
предоставя;
3. при желание от страна на лицето го
информира за търсените от него социални
услуги, които се предоставят с финансиране
от държавния бюджет.
(2) Когато насочването за ползване на социални услуги се извършва с направление или
заповед, издадени по реда на Закона за закрила
на детето и нормативните актове за неговото
прилагане, доставчиците на тези социални
услуги, когато се финансират от държавния
бюджет и за които е извършено насочването,
нямат право на отказ по чл. 78, ал. 5, т. 1 от
Закона за социалните услуги.
Чл. 20. (1) В случаите по чл. 78, ал. 5, т. 2
от Закона за социалните услуги доставчикът
на социалната услуга, която се финансира от
държавния бюджет, в срок до 5 работни дни
изпраща индивидуалната оценка на потребностите и мотивиран отказ за предоставяне на
услугата на дирекция „Социално подпомагане“
или общината, извършила насочването, и на
лицето, а индивидуален план за подкрепа не
се изготвя.
(2) В случаите по чл. 15 индивидуалната
оценка на потребностите и мотивираният
отказ за предоставяне на социалната услуга
се изпращат на дирекция „Социално подпомагане“, издала направлението за предоставяне
на социални услуги по Закона за хората с
увреждания, и на лицето с увреждане.
(3) Отказът по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс от:
1. лицето;
2. дирекция „Социално подпомагане“, извършила насочването или издала направлението
за предоставяне на социални услуги по Закона
за хората с увреждания;
3. общината, извършила насочването.
(4) До приключване на процедурата по обжалването доставчикът на социалната услуга,
направил отказа по ал. 1, предлага на лицето
тези дейности, чрез които е възможно да бъде
подкрепено в рамките на услугата въз основа
на изготвената му индивидуална оценка на
потребностите.
(5) Алинеи 1, 2, 3 и 4 не се прилагат в
случаите на настаняване по чл. 95 от Закона
за социалните услуги.
Чл. 21. (1) В случаите, в които отказът за
предоставяне на социална услуга не е обжалван
по реда на чл. 20, ал. 3, дирекция „Социално
подпомагане“ или общината до 30 дни от
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изтичането на срока за обжалване на отказа
предприема действия за съдействие на лицето
за избор на подходяща за него социална услуга,
финансирана от държавния бюджет, като до
избора на друга услуга доставчикът, направил
отказа, предлага на лицето тези дейности,
чрез които е възможно да бъде подкрепено в
рамките на услугата въз основа на изготвената
му индивидуална оценка на потребностите.
(2) След избора от лицето на друга социална услуга, финансирана от държавния бюджет, доставчикът на тази услуга организира
изготвянето на нова индивидуална оценка на
потребностите.
(3) Алинея 1 не се прилага в случаите на
настаняване по чл. 95 от Закона за социалните услуги.
Чл. 22. (1) Доставчиците на социални
услуги, финансирани от държавния бюджет,
поддържат информация за отказите по чл. 78,
ал. 5 от Закона за социалните услуги.
(2) Анализът на отказите по чл. 78, ал. 5
от Закона за социалните услуги е част от
мониторинга на дейностите по осигуряване
на достъп до социалните услуги, който се
извършва от кмета на общината, и е част от
ежегодния общински анализ на състоянието
и ефективността на социалните услуги.
Чл. 23. Финансираните от държавния бюджет социални услуги за подкрепа за формиране на родителски умения, за консултиране и
подкрепа на родители по въпросите на ранното
детско развитие и отглеждането на деца и за
ранна интервенция на уврежданията за деца
могат да се ползват от лицата и без насочване
от дирекция „Социално подпомагане“ или от
общината.
Чл. 24. (1) Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, които не
могат по обективни причини да удостоверят
настоящ адрес, както и бездомните лица и
лицата, които поради здравословни и/или
психични проблеми не могат да удостоверят
настоящ адрес, се насочват от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината по
мястото на пребиваването им.
(2) Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, които не могат
по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, както и бездомните лица и лицата,
които поради здравословни и/или психични
проблеми не могат да удостоверят настоящ
адрес, могат да ползват социални услуги по
мястото на пребиваването им.
Раздел II
Ред за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на
индивидуалния план за подкрепа
Чл. 25. (1) Доставчикът на социални услуги,
избран от лицето по реда на чл. 78, ал. 2, 3
или 4 от Закона за социалните услуги, орга-
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низира изготвянето на индивидуална оценка
на потребностите и индивидуален план за
подкрепа на лицето.
(2) Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се
изготвят в срок до 20 дни от заявяването на
желанието на лицето да ползва социалната
услуга от избрания от него доставчик от екипа
по чл. 80, ал. 2 от Закона за социалните услуги и с участието на лицето. Информацията
се представя на лицето в достъпен за него
формат и посредством средства и технологии,
улесняващи разбирането є.
(3) Срокът по ал. 2 е до 30 дни, когато
лицето по обективни причини не може да
участва при изготвянето на индивидуалната
оценка на потребностите и индивидуалния
план за подкрепа или когато лицето писмено
е поискало удължаване на срока.
(4) В екипа по чл. 80, ал. 2 от Закона за
социалните услуги задължително се включват
минимум двама служители, осъществяващи дейност по предоставяне на социалната
услуга, чиято квалификация се определя в
зависимост от изискванията за предлаганата
социална услуга.
(5) В случаите по чл. 79, ал. 1 от Закона за
социалните услуги на лицето не се изготвят
индивидуална оценка на потребностите и
индивидуален план за подкрепа.
Чл. 26. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в съответствие с чл. 6
от Закона за социалните услуги.
(2) Екипът по чл. 80, ал. 2 от Закона за
социалните услуги изготвя индивидуалната
оценка на потребностите, прилагайки правилата и методите на работа при предоставяне
на услугата (интервюта, тестове, срещи и
интервюта с роднини и близки на лицето,
проу чване на документи и становища на
специалисти, анализ на домашната/семейната
среда, наблюдения и/или други методи по
преценка на екипа).
(3) Индивидуалната оценка на потребностите се подписва от членовете на екипа по
чл. 80, ал. 2 от Закона за социалните услуги
и от лицето.
(4) Индивидуалната оценка на потребностите се предоставя незабавно на лицето, а в срок
до 5 работни дни се предоставя на дирекция
„Социално подпомагане“ или на общината,
когато изборът по реда на чл. 78, ал. 2, 3
или 4 от Закона за социалните услуги е след
насочване от дирекцията или от общината.
(5) В случаите по чл. 15 индивидуалната
оценка на потребностите се предоставя на
дирекция „Социално подпомагане“, издала
направлението за предоставяне на социални
услуги по Закона за хората с увреждания, и
на лицето с увреждане.
Чл. 27. (1) Индивидуалният план за подкрепа се изготвя въз основа на индивидуалната
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оценка на потребностите от екипа по чл. 80,
ал. 2 от Закона за социалните услуги, изготвил
оценката, и с участието на лицето.
(2) Индивидуалният план за подкрепа се
подписва от членовете на екипа по чл. 80, ал. 2
от Закона за социалните услуги и от лицето.
(3) Индивидуалният план за подкрепа се
предоставя незабавно на лицето, а в срок до
5 работни дни се предоставя на дирекция
„Социално подпомагане“ или на общината,
когато изборът по реда на чл. 78, ал. 2, 3
или 4 от Закона за социалните услуги е след
насочване от дирекцията или от общината.
(4) В случаите по чл. 15 индивидуалният
план за подкрепа се предоставя на дирекция
„Социално подпомагане“, издала направлението за предоставяне на социални услуги по
Закона за хората с увреждания, и на лицето
с увреждане.
Чл. 28. (1) Индивидуалният план за подкрепа включва:
1. целите, които трябва да се постигнат за
удовлетворяване на потребностите на лицето;
2. конкретните дейности съобразно вида и
профила на социалната услуга за постигане
на целите за удовлетворяване на потребностите на лицето, тяхната продължителност
и периодичност, както и лицата, включени в
изпълнението им;
3. препоръки за дейности за подкрепа с
участието на семейството и близките в домашна среда (в случай на необходимост);
4. мерки за извеждане от социална услуга
за резидентна грижа (в случай че лицето
ползва социална услуга за резидентна грижа);
5. резултатите, които следва да се постигнат;
6. сроковете за изпълнение на дейностите;
7. други предложения на екипа.
(2) В зависимост от конкретните индивидуални потребности на лицето и вида и
профила на социалната или интегрираната
здравно-социална услуга за резидентна грижа в дейностите по ал. 1, т. 2 се включват
дейности за задоволяване на всички или част
от следните потребности:
1. ежедневни потребности;
2. здравни потребности;
3. образователни потребности;
4. рехабилитационни потребности;
5. потребности в свободното време;
6. потребности от контакти със семейството,
приятелите, близки и други лица;
7. други потребности в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите.
Чл. 29. За задовол яване на здравните
потребности на лице, ползващо социална
или интегрирана здравно-социална услуга за
резидентна грижа или интегрирана здравносоциална услуга в домашна среда, в индивидуалния план за подкрепа задължително се
включва план за здравни грижи, изготвен от
лице с подходящо медицинско образование,
който включва:
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1. медицинска история;
2. необходими превантивни мерки;
3. наличие на алергии;
4. потребности от зъболечение;
5. потребности от лечение или оздравителни програми;
6. имунизации и наблюдение;
7. хранене и диети;
8. рехабилитация;
9. лична хигиена.
Чл. 30. (1) В зависимост от конкретните
потребности на лицето и при негово желание
в индивидуалния план за подкрепа могат да
бъдат включени препоръки за интегрирано
предоставяне на подкрепа от различни системи
по чл. 131 от Закона за социалните услуги.
(2) В зависимост от конкретните потребности на лицето и неговото семейство и близки
и при писмено желание от тяхна страна в
индивидуалния план за подкрепа се включват и дейности за подкрепа на семейството
и близките на лицето.
Чл. 31. (1) В случаите по чл. 81, ал. 3 от
Закона за социалните услуги индивидуалната
оценка на потребностите и индивидуалният
план за подкрепа се изготвят в съответствие
с чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и чл. 30 от екип
от служители, определени от доставчиците
на всички социални услуги, които лицето е
избрало да ползва, и с участието на лицето.
(2) Координацията при изготвянето на
индивидуалната оценка на потребностите и
индивидуалния план за подкрепа се осъществява от определен от екипа по ал. 1 доставчик
на една или повече от избраните от лицето
социални услуги.
(3) Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа
се изготвят в срока по чл. 25, ал. 2, като при
избор на допълнителна социална услуга от
лицето оценката и планът се актуализират в
същия срок.
(4) Доставчикът по ал. 2 предоставя индивидуалната оценка на потребностите и
индивидуалния план за подкрепа на дирекция
„Социално подпомагане“ или на общината,
когато изборът по реда на чл. 78, ал. 2, 3 или
4 от Закона за социалните услуги е след насочване от дирекцията или общината.
(5) В случаите по чл. 15 индивидуалната
оценка на потребностите и индивидуалният
план за подкрепа се предоставят на дирекция
„Социално подпомагане“, издала направлението за предоставяне на социални услуги по
Закона за хората с увреждания.
Чл. 32. (1) В случаите по чл. 81, ал. 3 от
Закона за социалните услуги всеки доставчик, който предоставя социални услуги на
лицето, определя служител, който отговаря
за изпълнението на плана по чл. 28.
(2) Координацията на изпълнението на индивидуалния план за подкрепа се осъществява
от доставчика по чл. 31, ал. 2.
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Чл. 33. (1) Индивидуалната оценка на
потребностите и индивидуалният план за
подкрепа се актуализират по реда за изготвянето им.
(2) Всяко лице, което ползва социална
услуга, може да поиска актуализиране на
своите индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа, като
доставчикът е длъжен да изготви актуализирана оценка и в зависимост от изводите да
изготви актуализиран план за подкрепа или
да потвърди съществуващия план.
(3) Искането по ал. 2 може да бъде направено:
1. не по-рано от два месеца от подписване
на договора за ползване на социалната услуга
или от последната актуализация на оценката
и плана – при краткосрочно и средносрочно
ползване на социални услуги;
2. не по-рано от 4 месеца от подписване
на договора за ползване на социалната услуга
или от последната актуализация на оценката
и плана – при дългосрочно ползване на социални услуги.
Чл. 34. (1) В случай че лицето, което ползва
социална услуга, не е поискало актуализиране по реда на чл. 33, ал. 2 и 3, доставчикът
на социалната услуга е длъжен да изготви
актуализирана индивидуална оценка на потребностите и актуализиран индивидуален
план за подкрепа:
1. не по-късно от 3 месеца от подписване
на договора за ползване на социалната услуга – при краткосрочно ползване на социална
услуга;
2. не по-късно от 4 месеца от подписване
на договора за ползване на социалната услуга – при средносрочно ползване на социална
услуга;
3. не по-късно от 6 месеца от подписване
на договора за ползване на социалната услуга
или от последната актуализация на оценката
и плана – при дългосрочно ползване на социална услуга;
4. не по-късно от 12 месеца от подписване
на договора за ползване на социалната услуга
или от последната актуализация на оценката
и плана – при ползване на социална услуга за
резидентна грижа за пълнолетни лица.
(2) В случай че преди изтичането на сроковете по ал. 1 лицето е прекратило ползването
на социалната услуга, не се изготвя актуализация на оценката и плана.
Чл. 35. (1) Извън случаите по чл. 34, ал. 1
индивидуалната оценка на потребностите и
индивидуалният план за подкрепа могат да
се актуализират и при необходимост.
(2) В случаите по чл. 81, ал. 3 от Закона
за социалните услуги всеки доставчик, който
предоставя социални услуги на лицето, може
да инициира актуализиране на оценката и
плана при необходимост.

ВЕСТНИК

БРОЙ 98

Чл. 36. (1) Актуализираната индивидуална
оценка на потребностите и актуализираният
индивидуален план за подкрепа се предоставят
на дирекция „Социално подпомагане“ или на
общината, когато изборът по реда на чл. 78,
ал. 2, 3 или 4 от Закона за социалните услуги
е след насочване от дирекцията или общината.
(2) В случаите по чл. 15 актуализираната
индивидуална оценка на потребностите и
актуализираният индивидуален план за подкрепа се предоставят на дирекция „Социално
подпомагане“, издала направлението за предоставяне на социални услуги по Закона за
хората с увреждания.
Чл. 37. (1) В случай че след актуализиране
на индивидуалната оценка на потребностите
и индивидуалния план за подкрепа лицето
желае да прекрати ползването на социалната
услуга, доставчикът е длъжен да предостави
актуализираните оценка и план, заедно с
препоръки, на лицето и на дирекция „Социално подпомагане“ или на общината, когато
изборът по реда на чл. 78, ал. 2, 3 или 4 от
Закона за социалните услуги е след насочване
от дирекцията или общината.
(2) В случаите по чл. 15 оценката, планът
и препоръките по ал. 1 се предоставят на
дирекция „Социално подпомагане“, издала
направлението за предоставяне на социални
услуги по Закона за хората с увреждания.
Чл. 38. (1) До 30 дни преди изтичане на
срока на договора за ползване на социална
услуга доставчикът на услугата изготвя доклад за оценка, с която се установява дали са
постигнати резултатите, включени в индивидуалния план за подкрепа на лицето.
(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на:
1. лицето;
2. ди рек ци я „Социа лно подпомагане“,
извършила насочването или издала направлението за предоставяне на социални услуги
по Закона за хората с увреждания;
3. общината, извършила насочването.
Раздел ІІІ
Договор за ползване на социални услуги
Чл. 39. (1) Доставчикът на социални услуги е длъжен да предостави на лицето, което
е избрало да ползва предоставяните от него
услуги, проект на договор за ползване на
социални услуги.
(2) След постигане на съгласие лицето и/
или негов законен представител и доставчикът
на социални услуги сключват в писмена форма договор за ползване на социални услуги.
(3) Индивидуалният план за подкрепа е
неразделна част от договора по ал. 2.
Чл. 40. Договорът по чл. 39, ал. 2 задължително урежда:
1. предмет на договора – вид, профил и
продължителност на социалната услуга, която
се предоставя;
2. начин и място на предоставяне на социалната услуга;
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3. права и задължения на страните по
договора;
4. размер на таксата за ползване на социалната услуга, определена по съответния
приложим за конкретната услуга ред (само в
случаите, в които се дължи такса);
5. срок на договора;
6. начин за заплащане на таксата за ползване на социалната услуга (само в случаите,
в които се дължи такса);
7. начин за прекратяване и продължаване
на договора.
Чл. 41. Договорът за ползване на социални
услуги се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на срока на договора;
3. при смърт на лицето;
4. при прекратяване на социалната услуга;
5. при прекратяване на дейността на лицата
по чл. 29, ал. 3, т. 2 и чл. 30 от Закона за социалните услуги или при отнемане на лиценза
им за предоставяне на социалната услуга;
6. едностранно от лицето със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до доставчика
на социалната услуга;
7. при постигане на заложените в индивидуалния план за подкрепа на лицето резултати;
8. при общо съгласие между доставчика
и лицето за невъзможност за постигане на
резултатите, заложени в индивидуалния план
за подкрепа на лицето (след извършване на
актуализирана индивидуална оценка на потребностите);
9. в случаите по чл. 102, ал. 2 от Закона за
социалните услуги.
Чл. 42. В случай че оценката по чл. 38
установи необходимост от продължаване на
ползването на социалните услуги от лицето и
при желание от негова страна, срокът на действие на договора с доставчика се продължава.
Чл. 43. (1) Доставчикът на социална услуга,
която се финансира от държавния бюджет, в
срок до 5 работни дни уведомява дирекция
„Социално подпомагане“ за всеки сключен
или продължен договор за ползване на социални услуги чрез въвеждане на информация
в интегрираната информационна система на
Агенцията за социално подпомагане.
(2) Доставчикът на социална услуга, която
се финансира от общинския бюджет, в срок до
5 работни дни уведомява общината, извършила
насочването, за всеки сключен или продължен
договор за ползване на социални услуги.
Раздел IV
Координация при интегрирано предоставяне
на подкрепа
Чл. 44. (1) В случаите по чл. 30, ал. 1 доставчикът на социалната услуга организира и
координира изготвянето на съвместен план
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за интегрирано предоставяне на подкрепа от
различни системи по чл. 132, ал. 1 от Закона
за социалните услуги.
(2) Координацията при изготвянето на съвместния план, когато лицето ползва повече
от една социална услуга, се осъществява от
доставчика, определен от екипа по чл. 45, ал. 1.
Чл. 45. (1) Съвместният план за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни
системи по чл. 132, ал. 1 от Закона за социалните услуги се изготвя от екип от служители, определени от всеки орган, институция
и доставчик, който отговаря за дейностите и
услугите за лицето, и с участието на лицето.
Информацията се представя на лицето в достъпен за него формат и посредством средства
и технологии, улесняващи разбирането є.
(2) При изготвяне на съвместния план за
интегрирано предоставяне на подкрепа от
различни системи задължително се обсъждат
оценки, анализи, планове, предписания и/
или други документи, изготвени от органите,
институциите и доставчиците, с цел оказване
на подкрепа на лицето.
(3) Съвместният план за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи
се изготвя в 20-дневен срок от сключването
на договора по чл. 39, ал. 2.
(4) Срокът по ал. 3 е до 30 дни, когато
лицето по обективни причини не може да
участва при изготвянето на съвместния план
за интегрирано предоставяне на подкрепа от
различни системи или когато лицето писмено
е поискало удължаване на срока.
Чл. 46. (1) Ръководството и координацията
на изготвянето на съвместен план за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни
системи на лицата по чл. 74, ал. 1 от Закона
за социалните услуги се осъществяват от
дирекция „Социално подпомагане“.
(2) В случаите по чл. 30, ал. 1 доставчикът
на социалната услуга уведомява дирекция
„Социално подпомагане“.
Чл. 47. (1) Съвместният план за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни
системи съдържа:
1. общите цели и резултати, които трябва
да бъдат постигнати с цел удовлетворяване
на потребностите на лицето;
2. задълженията на всеки орган, институция
и доставчик, които предоставят дейности и
услуги като част от интегрираната подкрепа
от различни системи за лицето;
3. сроковете за изпълнение, оценка на изпълнението и актуализация на плана.
(2) Съвместният план за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи се
актуализира при включване на нови органи,
институции и доставчици в интегрираното
предоставяне на подкрепа на лицето, както
и по искане на лицето или при промяна в
потребностите му.
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Чл. 48. (1) За изпълнението на съвместния
план всеки орган, институция и доставчик,
които предоставят дейности и услуги като
част от интегрираната подкрепа от различни
системи за лицето, определя служител, който
отговаря за изпълнението на задълженията,
определени в плана.
(2) Служителите по ал. 1 се включват в
екип за управление на случай.
(3) Екипът за управление на случай се
ръководи от водещ служител, определен от
доставчика на социалната услуга, който отговаря за координацията при изготвянето на
съвместния план за интегрирано предоставяне
на подкрепа от различни системи.
Чл. 49. Водещият служител по чл. 48, ал. 3
отговаря за:
1. координацията на дейностите за осигуряване на подкрепата на лицето;
2. координацията и обмена на информация
между всички членове на екипа;
3. координацията с дирекция „Социално
подпомагане“, общината и други институции;
4. проследяване на сроковете за изпълнение;
5. организацията на срещите на екипа.
Чл. 50. Координацията на изпълнението
на съвместния план и ръководството на екипа за управление на случай за интегрирано
предоставяне на подкрепа от различни системи на лицата по чл. 74, ал. 1 от Закона за
социалните услуги се осъществяват от водещ
социален работник, определен от директора
на дирекция „Социално подпомагане“.
Чл. 51. (1) Служителите по чл. 32, ал. 1 се
включват в екип за управление на случай при
интегрирано предоставяне на подкрепа чрез
социални услуги от различни доставчици.
(2) Екипът по ал. 1 се ръководи от служител, определен от доставчика по чл. 31, ал. 2.
Чл. 52. Служителят по чл. 51, ал. 2 отговаря за:
1. координацията на дейностите за осигуряване на подкрепата на лицето;
2. координацията и обмена на информация
между всички членове на екипа;
3. координацията с дирекция „Социално
подпомагане“, общината и други институции;
4. проследяване на сроковете за изпълнение;
5. организацията на срещите на екипа.
Чл. 53. За ръководство на координацията
и взаимодействието при интегрирано предоставяне на подкрепа чрез социални услуги
от различни доставчици на лицата по чл. 74,
ал. 1 от Закона за социалните услуги директорът на дирекция „Социално подпомагане“
определя водещ социален работник.
Раздел V
Условия и ред за ползване на заместваща
грижа
Чл. 54. Лицата по чл. 92, ал. 1 от Закона
за социалните услуги могат да заявят желание
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за ползване на заместваща грижа устно – на
място или по телефон, или писмено, включително по електронен път:
1. в дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия им адрес – когато желанието
е за ползване на финансирана от държавния
бюджет заместваща грижа, която се предоставя в специализирана среда за осигуряване
на резидентна грижа;
2. в общината по настоящия им адрес,
когато:
а) желанието е за ползване на финансирана
от общинския бюджет заместваща грижа;
б) желанието е за ползване на финансирана от държавния бюджет заместваща грижа,
която се предоставя в домашна среда или
в специализирана среда за осигуряване на
дневна грижа.
Чл. 55. (1) Насочването, оценката на потребностите и подготовката на плана за подкрепа се извършват по реда на глава втора,
раздел I и раздел II с участието на лицето,
което основно полага грижи, и лицето, за
което се иска осигуряване на заместваща
грижа.
(2) В индивидуалния план за подкрепа се
включва:
1. график за ползване на заместващата
грижа в рамките на периода, за който ще се
осигури;
2. начин за ползване на заместващата
грижа (целодневно, включително няколко
поредни дни, нощна грижа, съботно-неделно,
денонощно, включително няколко поредни
денонощия, почасово);
3. срок за ползване на заместващата грижа;
4. целите и резултатите, които трябва да
се постигнат за удовлетворяване на потребностите на лицето.
Чл. 56. При спешни случаи поради инцидентно възникнала кризисна ситуация в семейството насочването за ползване на услугата,
чрез която се осигурява заместваща грижа,
се извършва в рамките на деня, в който е
направено искането.
Чл. 57. (1) Семействата по чл. 26 от Закона за закрила на детето могат да заявяват
желание за ползване на заместваща грижа по
реда на Правилника за прилагане на Закона
за закрила на детето.
(2) Осигуряването на заместваща грижа от
приемни семейства е по реда на Правилника
за прилагане на Закона за закрила на детето
и Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни
семейства и настаняване на деца в тях.
Чл. 58. Заместваща грижа по чл. 92 от
Закона за социалните услуги се осигурява
при наличие на някое от следните условия:
1. заболяване на лицето, което обичайно
полага грижата, без значение дали лечението
ще се проведе в домашни условия или в бол-
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нично заведение, когато друг член на семейството не може да осигури адекватна грижа
за лицето, за което се иска заместваща грижа;
2. необходимост от краткосрочно заместване по семейни причини на лицето, което
обичайно полага грижата, когато друг член
на семейството не може да осигури адекватна
грижа за лицето, за което се иска заместваща
грижа;
3. необходимост от осигуряване на лично
време на лицето или семейството, което обичайно полага грижата;
4. необходимост от осигуряване на лично
време на приемно семейство, при което има
настанено дете по реда на Закона за закрила
на детето;
5. участие на лицето, което обичайно полага грижата, в различни групи за подкрепа,
обучения или други дейности;
6. лицето, за което е заявено желание за
осигуряване на заместваща грижа, не ползва
социалната услуга, чрез която се осигурява
исканата заместваща грижа.
Чл. 59. (1) Заместваща грижа за деца се
предоставя само в домашна среда и в специализирана среда, чрез която се осигурява
дневна грижа.
(2) Заместваща грижа за деца в специализирана среда, чрез която се осигурява резидентна грижа, може да се предоставя само
за деца с трайни увреждания, които имат
нужда от постоянно медицинско наблюдение
и медицинска грижа.
Г л а в а

т р е т а

СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ТАКСИ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,
ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Стандарти за финансиране на социални услуги,
делегирана от държавата дейност
Чл. 60. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
информиране и консултиране по чл. 15, т. 1
от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи (когато услугата се
предоставя в специализирана среда);
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата (когато услугата се предоставя в специализирана среда);
6. разходи за транспорт (когато услугата
се предоставя мобилно);
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7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
9. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа (когато услугата е специализирана);
10. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 1 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 61. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
застъпничество и посредничество по чл. 15,
т. 2 от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи (когато услугата се
предоставя в специализирана среда);
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата (когато услугата се предоставя в специализирана среда);
6. разходи за транспорт, пряко свързани
с предоставянето на услугата, включително
за придружаване на лицето, което я ползва;
7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
9. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа;
10. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 2 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 62. Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
общностна работа по чл. 15, т. 3 от Закона
за социалните услуги, са:
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1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи (само за организиране
на предоставянето на услугата);
5. разходи за транспорт, пряко свързани с
предоставянето на услугата;
6. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
в общности или в групи на лица с ограничения в зрението, слуха или говора и на лица
с интелектуални затруднения);
7. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
8. други специфични разходи, присъщи на
услугата.
Чл. 63. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
терапия и рехабилитация по чл. 15, т. 4 от
Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи (когато услугата се
предоставя в специализирана среда);
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата (когато услугата се предоставя в специализирана среда);
6. разходи за транспорт (когато услугата
се предоставя мобилно);
7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
9. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа;
10. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 4 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 64. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
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обучение за придобиване на умения по чл. 15,
т. 5 от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи (когато услугата се
предоставя в специализирана среда);
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата (когато услугата се предоставя в специализирана среда);
6. разходи за транспорт (когато услугата
се предоставя мобилно);
7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
9. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа (когато услугата е специализирана);
10. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 5 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 65. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
подкрепа за придобиване на трудови умения по
чл. 15, т. 6 от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи (когато услугата се
предоставя в специализирана среда);
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата (когато услугата се предоставя в специализирана среда);
6. разходи за транспорт, пряко свързани
с предоставянето на услугата, включително
за придружаване на лицето, което я ползва;
7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
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9. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа;
10. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 6 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 66. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
дневна грижа по чл. 15, т. 7 от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи;
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата;
6. разходи за специализиран транспорт за
лица с трайни увреждания;
7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за осигуряване на храна за потребителите на социалната услуга;
9. разходи за осигуряване на санитарно-хигиенни материали и средства за предпазване
от и предотвратяване на разпространението
на заразни болести;
10. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
11. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа;
12. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 7 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 67. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
резидентна грижа по чл. 15, т. 8 от Закона за
социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
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2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи;
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата;
6. разходи за транспорт, включително за
специализиран транспорт за лица с трайни
увреждания, когато услугата се предоставя
на такива лица;
7. разходи за придружаване на лицата,
които ползват услугата, с цел извършване на
медицински прегледи и консултации, ползване
на други социални услуги, посещения на лечебни заведения, образователни институции,
административни и съдебни органи и др.;
8. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
9. разходи за осигуряване на помощни
средства за комуникация, на подходящи указателни табели за ползващите услугата лица
със слухови, зрителни или други физически
затруднения, както и за поддържане на системи за повикване, снабдени с леснодостъпен
бутон за алармен сигнал (когато за услугата
се изисква наличие на такава система);
10. разходи за осигуряване на храна за
потребителите на социалната услуга;
11. разходи за осигуряване на лекарствени
продукти, санитарно-хигиенни материали и
средства за предпазване от и предотвратяване
на разпространението на заразни болести;
12. разходи за облекло (за потребителите
на социалната услуга и за служителите, кои
то осъществяват дейност по предоставяне на
услугата);
13. разходи за учебници и учебни пособия
(когато услугата се предоставя на деца и
младежи в учебна възраст);
14. разходи за организация на свободното
време на лицата, които ползват услугата – за
организиране на културни, обучителни, спортни и други дейности;
15. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
16. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа;
17. разходи за болничен престой на придружител;
18. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 8 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 68. (1) Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
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от държавата дейност за социалната услуга
осигуряване на подслон по чл. 15, т. 9 от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за персонал (разходи за заплати и възнаграждения за персонала, други
възнаграждения и плащания за персонала и
дължимите осигурителни вноски за сметка
на работодателя);
2. разходи за материали и консумативи,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
3. разходи за комуникации;
4. режийни разходи;
5. разходи за поддържане на материалната
база за предоставяне на услугата;
6. разходи за транспорт, пряко свързани с
предоставяне на услугата, както и за придружаване на лицата, които я ползват;
7. разходи за осигуряване на достъп до
информация (когато услугата се предоставя
на лица с ограничения в зрението, слуха или
говора и на лица с интелектуални затруднения);
8. разходи за осигуряване на храна за потребителите на социалната услуга;
9. разходи за облекло (за потребителите на
социалната услуга и за служителите, които
осъществяват дейност по предоставяне на
услугата);
10. разходи за осигуряване на лекарствени
продукти, санитарно-хигиенни материали и
средства за предпазване от и предотвратяване
на разпространението на заразни болести;
11. разходи за организация на свободното
време на лицата, които ползват услугата – за
организиране на културни, обучителни, спортни и други дейности;
12. разходи за обучения и супервизия на
служителите, които осъществяват дейност по
предоставяне на услугата;
13. разходи за изготвяне на индивидуална
оценка на потребностите и индивидуален
план за подкрепа;
14. други специфични разходи, присъщи
на услугата.
(2) Когато насочването за ползване на социалната услуга по чл. 15, т. 9 от Закона за
социалните услуги се извършва от общината, в
елементите на разходите по ал. 1 се включват
и разходите за насочване от общината.
Чл. 69. Елементите на разходите, които
формират размера на стандарта за делегирана
от държавата дейност за социалната услуга
асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона
за социалните услуги, са:
1. разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски за
сметка на работодателя;
2. разходи за насочване от общината за
ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;
3. режийни разходи за организиране на
предоставянето на услугата от общината;
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4. разходи за транспорт на асистентите,
пряко свързани с предоставянето на услугата;
5. разходи за обучения и супервизия на
асистентите.
Чл. 70. Елементите на разходите, които
формират размера на допълващия стандарт за
социалните услуги за лицата по чл. 45, ал. 3
от Закона за социалните услуги, са:
1. разходи за наемане на допълнителен
постоянен персонал;
2. разходи за допълнителни възнаграждения
на служителите, които осъществяват дейността
по предоставяне на услугата на тези лица;
3. разходи за допълнително обучение и
квалификация на служителите, които осъществяват дейността по предоставяне на услугата
на тези лица;
4. разходи за допълнителни външни специалисти за работа с тези лица;
5. разходи за допълнителни външни услуги,
пряко свързани с работата с тези лица;
6. разходи за специализирани материали,
консумативи, оборудване и обзавеждане, необходими за тези лица;
7. разходи за поддръжка на специализирана
материална база със специфично оборудване
и обзавеждане, необходими за тези лица;
8. разходи за транспорт и придружаване
на тези лица.
Чл. 71. (1) Социалните услуги, за които се
разработва допълващ стандарт за лицата по
чл. 45, ал. 3 от Закона за социалните услуги, са:
1. дневна грижа за деца с трайни увреждания;
2. дневна грижа за пълнолетни лица с
трайни увреждания;
3. резидентна грижа за деца;
4. резидентна грижа за пълнолетни лица
с трайни увреждания;
5. резидентна грижа за лица в надтрудо
способна възраст.
(2) Допълващ стандарт за лицата по чл. 45,
ал. 3 от Закона за социалните услуги се разработва и за всички интегрирани здравно-социални услуги за дневна и резидентна грижа,
които се финансират от държавния бюджет.
Раздел II
Такси за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет
Чл. 72. (1) Размерът на годишната такса за
ползване на всяка социална услуга, финансирана от държавния бюджет, се формира като
процент от размера на годишния стандарт за
делегирана от държавата дейност за съответната социална услуга, определен по реда на
чл. 45 от Закона за социалните услуги.
(2) При формиране на размера на таксите по реда на ал. 1 не се вземат предвид
включените в стандарта за делегирана от
държавата дейност за съответната социална
услуга разходи за:
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1. насочване от общината за ползване на
социалната услуга;
2. обучения и супервизия на служителите,
които осъществяват дейност по предоставяне
на социалната услуга;
3. изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа.
(3) Въз основа на размера на годишната
такса се определя размерът на месечната,
седмичната, дневната или почасовата такса
за ползване на съответната социална услуга,
като той не може да надхвърля действителните разходи за предоставяне на услугата на
едно лице.
Чл. 73. (1) За финансирани от държавния
бюджет социални услуги по чл. 15, т. 1, 2,
4, 5, 6 и 10 от Закона за социалните услуги
се определя такса за почасово ползване на
съответната услуга.
(2) За финансирана от държавния бюджет
социална услуга по чл. 15, т. 7 от Закона за
социалните услуги се определя такса за полудневно (4 часа на ден) и целодневно (8 часа
на ден) ползване на услугата.
(3) За финансирана от държавния бюджет
социална услуга по чл. 15, т. 8 от Закона за
социалните услуги се определя такса за денонощно (24 часа на ден) ползване на услугата.
(4) За финансирана от държавния бюджет
социална услуга по чл. 15, т. 9 от Закона за
социалните услуги за осигуряване на подслон
на лица в кризисна ситуация, след отпадане на
спешността се определя такса за целодневно
(8 часа на ден) и денонощно (24 часа на ден)
ползване на услугата.
Чл. 74. Начинът на заплащане на таксите
за ползване на финансирани от държавния
бюджет социални услуги (на месечна, седмична, дневна или часова база) се урежда в
договора по чл. 39, ал. 2, като не се допуска
предварително заплащане на таксите.
Чл. 75. Не се заплаща пълният размер
на таксата за ползване на социални услуги,
финансирани от държавния бюджет, когато:
1. лицата, които ползват социална услуга,
са дарили недвижима собственост в полза на
държавата или община с цел създаване, развитие или финансиране на социални услуги;
2. лицата, които ползват социална услуга, са
младежи от 18- до 21-годишна възраст, които
до навършване на пълнолетие са живели в
места за подкрепа на деца с противоправно
поведение;
3. лицата ползват социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, финансирана от държавния бюджет – за
таксите за ползване на социална услуга по
чл. 15, т. 1, 2, 4, 5 или 6 от Закона за социалните услуги;
4. месечните доходи на лицата, които ползват социална услуга, са под определената за
страната линия на бедност;
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5. месечният размер на таксата/таксите за
всички ползвани от лицата социални услуги
е по-висок от месечния доход на лицето.
Чл. 76. В случаите по чл. 75, т. 4 и 5 се
дължи пълният размер на таксата за ползване
на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, ако лицето,
което я ползва:
1. има вземания, влогове, дялови участия и
ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля
двукратния размер на месечната минимална
работна заплата за страната;
2. има сключен договор за предоставяне на
собственост срещу задължение за издръжка
и/или гледане;
3. е прехвърлило срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални
части от него през последните 5 години и
общата стойност на сделк ите надвишава
15-кратния размер на месечната минимална
работна заплата за страната за съответния
период;
4. е прехвърлило чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/
или идеални части от него през последните
5 години.
Чл. 77. Социалните услуги, финансирани
от държавния бюджет, за които не се заплаща
пълният размер на таксата от лицата, които
ги ползват, са:
1. социалните услуги по чл. 12, ал. 2, т. 1
от Закона за социалните услуги;
2. застъпничество и посредничество;
3. социалните услуги за подкрепа в случай
на кризисна ситуация – след отпадане на
спешността.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪЗДАВАНЕ, ПРОМЯНА, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Раздел I
Създаване, промяна и прекратяване на предоставянето на социални услуги съгласно
Националната карта на социалните услуги
Чл. 78. (1) За получаване на предварително
одобрение за създаване на социална услуга
съгласно Националната карта на социалните
услуги кметът на общината, която ще отговаря
за управлението и предоставянето на услугата,
подава до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане заявление по
утвърден от него образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
описание на социалната услуга с оглед на
осигуряването на стандартите за качество,
определени в Наредбата за качеството на
социалните услуги, както и информация за:
1. броя на потребителите на социалната
услуга, за които се иска осигуряване на финансиране от държавния бюджет;
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2. броя и длъжностите на служителите,
които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга;
3. мястото, на което ще се предоставя социалната услуга, и основанието за ползване
на съответните материална база, обзавеждане
и оборудване, когато се изискват за предоставяне на услугата (прилагат се документи,
които го доказват);
4. датата, от която се иска да започне
финансирането от държавни я бюд жет на
предоставянето на социалната услуга;
5. размер на финансирането от общината (в
случаите на смесено финансиране по чл. 49,
ал. 2 от Закона за социалните услуги);
6. обосновка на необходимостта от социалната услуга.
Чл. 79. (1) В срок до три работни дни от
постъпване на заявлението по чл. 78 Агенцията за социално подпомагане изисква от
Агенцията за качеството на социалните услуги
становище за съответствието на социалната
услуга със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните
услуги, което тя предоставя в срок до 10 работни дни от поискването.
(2) Срокът за предоставяне на становището
по ал. 1 е 20 дни, когато:
1. Агенцията за качеството на социалните услуги извършва проверка на място за
установяване на обстоятелства, посочени от
общината в описанието на социалната услуга;
2. услугата, за която се иска предварително
одобрение, е интегрирана здравно-социална
услуга, за която се изисква становище от
съответната регионална здравна инспекция.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 съответната
регионална здравна инспекция предоставя
становище в срок до 7 работни дни от поискването.
(4) Агенцията за социално подпомагане
и Агенцията за качеството на социалните
услуги извършват по електронен път обмена
на информация между тях във връзка с процедурата за даване на предварително одобрение,
включително всички искания, становища и
документи.
Чл. 80. (1) Агенцията за социално подпомагане разглежда заявленията за предварително одобрение в едномесечен срок от
постъпването им.
(2) При констатиране на непълноти в
представените документи и в представената
информация Агенцията за социално подпомагане дава на заявителя указания и 14-дневен срок за отстраняването им, като срокът
за разглеждане на заявлението започва да
тече от предоставянето на допълнителната
информация.
(3) В случай че непълнотите не бъдат
отстранени в срока по ал. 2, производството
се прекратява със заповед на изпълнителния
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директор на Агенцията за социално подпомагане, която се съобщава писмено на заявителя
в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 81. (1) Предварителното одобрение се
дава в едномесечен срок от постъпване на
заявлението по чл. 78 със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане, ако:
1. заявената социална услуга и заявеният
брой потребители са включени в Националната карта на социалните услуги, годишното
планиране на социалните услуги по чл. 39 от
Закона за социалните услуги за съответната
община или област и закона за държавния
бюджет за съответната година;
2. необходимите средства за финансиране
на социалната услуга от държавния бюджет
са осигурени съгласно закона за държавния
бюджет за съответната година;
3. становището на Агенцията за качеството на социалните услуги по чл. 79, ал. 1 е
положително.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се
включва одобрението за:
1. вида на социалната услуга съгласно чл. 15
от Закона за социалните услуги и профилирането є в зависимост от потребителите, на
които ще се предоставя, и/или в зависимост
от други признаци;
2. броя на потребителите на социалната
услуга, за които се осигурява финансиране
от държавния бюджет;
3. мястото, на което ще се предоставя социалната услуга, когато се изисква услугата
да се предоставя на определено място;
4. датата, от която започва финансирането
от държавния бюджет на предоставянето на
социалната услуга;
5. дела на финансирането от държавния
бюджет на предоставянето на социалната услуга (в случаите на смесено финансиране по
чл. 49, ал. 2 от Закона за социалните услуги).
(3) Заповедта за даване на предварително
одобрение се съобщава писмено на заявителя
в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 82. (1) Изпълнителният директор на
А генци ята за социа лно подпомагане със
заповед отказва даването на предварително
одобрение, когато едно или повече условия по
чл. 54, ал. 1 от Закона за социалните услуги
не са налице.
(2) Заповедта за отказ за даване на предварително одобрение се съобщава писмено на
заявителя в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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Чл. 83. (1) За създаване на социални услуги
съгласно Националната карта на социалните
услуги кметът на общината внася в общинския
съвет проект на решение, към което прилага
предварителното одобрение от Агенцията за
социално подпомагане по чл. 81.
(2) За създаване на социална услуга на
областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област
или на лица от цялата страна към проекта
на решение се прилага и споразумението по
чл. 33, ал. 3 или ал. 4 от Закона за социалните услуги.
Чл. 84. (1) Решението за създаване на социална услуга съгласно Националната карта на
социалните услуги се приема от общинския
съвет в съответствие с предварителното одобрение от Агенцията за социално подпомагане,
като в него задължително се посочват:
1. видът на социалната услуга съгласно
чл. 15 от Закона за социалните услуги и
профилирането є в зависимост от потребителите, на които ще се предоставя, и/или в
зависимост от други признаци;
2. броят на потребителите на социалната
услуга, за които се осигурява финансиране
от държавния бюджет;
3. начинът на организация и управление
на социалната услуга;
4. мястото, на което ще се предоставя социалната услуга, и основанието за ползване
на съответните материална база, обзавеждане
и оборудване, когато се изискват за предоставяне на услугата;
5. броят и длъжностите на служителите,
които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга;
6. датата, от която започва предоставянето
на социалната услуга;
7. размерът на финансирането от общината
(в случай на смесено финансиране по чл. 49
от Закона за социалните услуги).
(2) В случай че социалната услуга, която
се създава, е услуга на областно ниво за
удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област, в решението по ал. 1
задължително се посочва потребителите от
кои общини ще ползват услугата.
(3) В срок до 7 работни дни от датата
на влизането в сила на решението по ал. 1
кметът на общината е длъжен да го изпрати
на Агенцията за социално подпомагане и на
Агенцията за качеството на социалните услуги.
Чл. 85. (1) За предварително одобрение на
промяна на броя на потребителите на социална услуга съгласно Националната карта на
социалните услуги кметът на общината, която
отговаря за управлението и предоставянето
на услугата, подава до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
заявление по утвърден от него образец, към
което прилага обосновка на необходимостта
от промяната.
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(2) Предварителното одобрение се дава в
14-дневен срок от постъпване на заявлението по
ал. 1 със заповед на изпълнителния директор
на Агенцията за социално подпомагане, ако:
1. заявеният нов брой на потребителите на
социалната услуга не надвишава максималния
брой, определен в Националната карта на социалните услуги, и съответства на годишното
планиране на социалните услуги по чл. 39 от
Закона за социалните услуги за съответната
община или област и закона за държавния
бюджет за съответната година;
2. необходимите средства за финансиране на
заявения нов брой потребители на социалната
услуга от държавния бюджет са осигурени
съгласно закона за държавния бюджет за
съответната година.
(3) Заповедта за даване на предварително
одобрение се съобщава писмено на заявителя
в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане със заповед отказва
даването на предварително одобрение, когато
не са налице условията по ал. 2, като заповедта
за отказ се съобщава писмено на заявителя
в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 86. (1) За предварително одобрение на
промяна на мястото на предоставяне на социална услуга съгласно Националната карта на
социалните услуги кметът на общината, която
отговаря за управлението и предоставянето
на услугата, подава до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
заявление по утвърден от него образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
обосновка на необходимостта от промяната и
информация относно мястото, на което ще се
предоставя социалната услуга, и основанието
за ползване на съответните материална база,
обзавеждане и оборудване, когато се изискват
за предоставяне на услугата (прилагат се документи, които го доказват).
(3) В срок до три работни дни от постъпване на заявлението по ал. 1 Агенцията за
социално подпомагане изисква от Агенцията
за качеството на социалните услуги становище
за съответствието на заявеното ново място
за предоставяне на социалната услуга със
стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги,
което тя предоставя в срок до 7 работни дни
от поискването.
(4) Срокът за предоставяне на становище по ал. 3 е 14 дни, когато Агенцията за
качеството на социалните услуги извършва
проверка на място.
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(5) Предварителното одобрение се дава в
20-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 със заповед на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане, ако:
1. заявеното ново място на предоставяне
на социалната услуга е в рамките на съответната община;
2. становището на Агенцията за качеството
на социалните услуги по ал. 3 е положително.
(6) Заповедта за даване на предварително
одобрение се съобщава писмено на заявителя
в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане със заповед отказва
даването на предварително одобрение, когато
не са налице условията по ал. 5, като заповедта
за отказ се съобщава писмено на заявителя
в срок до три работни дни от датата нa издаването є и подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 87. (1) Промяната на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социална услуга съгласно Националната карта
на социалните услуги се извършва с решение
на общинския съвет по реда на чл. 83 и 84.
(2) В срок до 7 работни дни от датата
на влизането в сила на решението по ал. 1
кметът на общината е длъжен да го изпрати
на Агенцията за социално подпомагане и на
Агенцията за качеството на социалните услуги.
Чл. 88. (1) В случаите по чл. 58, ал. 1, т. 1
и 2 от Закона за социалните услуги изпълнителният директор на Агенцията за социално
подпомагане със заповед прекратява финансирането от държавния бюджет на социални
услуги, създадени съгласно Националната
карта на социалните услуги.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава писмено на кмета на съответната община и на
Министерството на финансите в срок до три
работни дни от датата нa издаването є.
(3) Прекратяването на социални услуги с
прекратено финансиране по реда на ал. 1 се
извършва с решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината.
(4) В срок до 7 работни дни от датата
на влизането в сила на решението по ал. 3
кметът на общината е длъжен да го изпрати
на Агенцията за социално подпомагане и на
Агенцията за качеството на социалните услуги.
Чл. 89. (1) При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 56, ал. 3 от Закона за
социалните услуги по предложение на кмета на
общината общинският съвет може да приеме
решение за прекратяване на предоставянето
на социална услуга и осигуряване на предоставянето є от друга община въз основа на
споразумение по чл. 56, ал. 1 от Закона за
социалните услуги.
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(2) В срок до 7 работни дни от датата
на влизането в сила на решението по ал. 1
кметът на общината е длъжен да го изпрати
на Агенцията за социално подпомагане и на
Агенцията за качеството на социалните услуги.
Раздел II
Конкурси за възлагане на предоставянето на
социални услуги
Чл. 90. Конкурсите по чл. 64 и 67 от Закона за социалните услуги се провеждат в
съответствие с принципите на:
1. равнопоставеност и недоп ускане на
дискриминация;
2. свободна конкуренция;
3. пропорционалност;
4. публичност и прозрачност.
Чл. 91. (1) Конкурсът по чл. 64 от Закона
за социалните услуги се открива със заповед
на кмета на общината, в която се определят:
1. условията за участие и изискванията
към кандидатите;
2. подробно описание на социалните услуги,
предмет на възлагането, техните характеристики и специфики;
3. общият размер на финансирането за
социалната услуга, предмет на възлагането, и редът и сроковете за предоставяне на
средствата;
4. документите за участие;
5. датата, часът и начинът на провеждане
на конкурса;
6. крайният срок и мястото за подаване
на документите;
7. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;
8. начинът на оценяване;
9. други специфични условия.
(2) Обявлението за провеждане на конкурса
по ал. 1 се публикува поне в един национален
всекидневник и на официалната интернет
страница на съответната община най-малко
45 дни преди датата на провеждането на
конкурса.
Чл. 92. (1) Конкурсът по чл. 64 от Закона
за социалните услуги се провежда от комисия, определена със заповед на кмета на
общината, която се състои от нечетен брой
членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на
интереси с кандидатите, за което те подписват
декларация.
(2) В 14-дневен срок от провеждането на
конку рса комисията извършва оценка на
кандидатите по следните критерии:
1. съответствие на кандидата с предварително обявените условия;
2. опит на кандидата в предоставянето на
социалните услуги, предмет на възлагането;
3. квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на
социалната услуга;
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4. финансова стабилност на кандидата;
5. представена от кандидата програма за
управление и предоставяне на социалните
услуги, предмет на възлагането, и програма
за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;
6. други изисквания.
(3) Комисията съставя протокол за своята
работа и класира участниците в конкурса.
(4) Решенията на комисията се вземат с
мнозинство от членовете є. Когато член на
комисията е против взетото решение, той
подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
Чл. 93. (1) Въз основа на протокола по
чл. 92, ал. 3 кметът на общината в срок до
три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.
(2) Резултатите от конкурса се съобщават
на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта по ал. 1.
(3) Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 94. (1) Конкурсът по чл. 67 от Закона
за социалните услуги се открива със заповед
на кмета на общината, в която се определят:
1. условията за участие и изискванията
към кандидатите;
2. подробно описание на социалните услуги,
предмет на възлагането, техните характеристики и специфики;
3. общият размер на финансирането за
социалната услуга, предмет на възлагането, и редът и сроковете за предоставяне на
средствата;
4. изискванията, на които следва да отговарят материалната база, обзавеждането
и оборудването, когато кандидатът трябва
да ги осигури за предоставянето на услугата
(когато за услугата се изискват такива);
5. документите за участие;
6. датата, часът и начинът на провеждане
на конкурса;
7. крайният срок и мястото за подаване
на документите;
8. крайният срок за обявяване на резултатите от конкурса;
9. начинът на оценяване;
10. други специфични условия.
(2) Обявлението за провеждане на конкурса
по ал. 1 се публикува поне в един национален
всекидневник и на официалната интернет
страница на съответната община най-малко
45 дни преди датата на провеж дането на
конкурса.
Чл. 95. (1) Конкурсът по чл. 67 от Закона
за социалните услуги се провежда от комисия, определена със заповед на кмета на
общината, която се състои от нечетен брой
членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на
интереси с кандидатите, за което те подписват
декларация.
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(2) В 14-дневен срок от провеждането на
конку рса комисията извършва оценка на
кандидатите по следните критерии:
1. съответствие на кандидата с предварително обявените условия;
2. опит на кандидата в предоставянето
на същия вид социална услуга, предмет на
възлагането;
3. вид и състояние на материалната база,
обзавеждането и оборудването, с които кандидатът разполага, когато такива се изискват
за предоставяне на услугата, обем на правата
върху тях и съответствие с Наредбата за качеството на социалните услуги;
4. квалификация на служителите за организация, управление и предоставяне на
социалната услуга;
5. финансова стабилност на кандидата;
6. представена от кандидата програма за
управление и предоставяне на социалните
услуги, предмет на възлагането, и програма
за развитие на тяхното качество съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги;
7. други изисквания.
(3) Комисията съставя протокол за своята
работа и класира участниците в конкурса.
(4) Решенията на комисията се вземат с
мнозинство от членовете є. Когато член на
комисията е против взетото решение, той
подписва протокола с особено мнение и
писмено излага мотивите си.
Чл. 96. (1) Въз основа на протокола по
чл. 95, ал. 3 кметът на общината в срок до
три работни дни издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.
(2) Резултатите от конкурса се съобщават
на участвалите в него лица в срок до 7 работни дни от издаването на заповедта по ал. 1.
(3) Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Договори при възлагане на социалните услуги
и при смесено финансиране
Чл. 97. (1) Въз основа на заповедта по
чл. 93, ал. 1 кметът на общината и спечелилият конкурса по чл. 64 от Закона за социалните услуги кандидат сключват договор за
възлагане на предоставянето на социалната
услуга, който задължително урежда:
1. предмета на договора – вид и обем на
възложените социални услуги и брой на потребителите, за които се осигурява финансиране;
2. размера на финансирането;
3. правата и задълженията на страните;
4. гаранциите за използването на предоставените средства от държавния и/или
общинския бюджет;
5. гаранциите за използването на материалната база, обзавеждането и оборудването,
осигурени от общината, когато такива се
изискват за предоставяне на услугата;
6. срока на договора;
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7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и произтичащите от това
задължения за страните;
8. санкции при неизпълнение.
(2) Кметът на общината предоставя копие
на договора по ал. 1 на Агенцията за качеството на социалните услуги и на Агенцията за
социално подпомагане в срок до 7 работни
дни от сключването му.
Чл. 98. Кметът на общината извършва
ежегодна оценка на изпълнението на договора
по чл. 97, ал. 1 съобразно следните критерии:
1. съответствие между предоставяната социална услуга и вида и обема на социалните
услуги, предмет на договора, и броя на потребителите, за които се осигурява финансиране;
2. съответствие меж ду предоставяната
социална услуга и стандартите за нейното
качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
3. законосъобразно и ефективно разходване
на предоставените средства от държавния и/
или общинския бюджет;
4. отчетност и съхранение на цялата налична документация съгласно законовите и
договорните изисквания;
5. съответствие на дейностите и постигане
на резултатите, заложени в програмата за
управление и предоставяне на социалната
услуга и в програмата за развитие на нейното
качество;
6. работен капацитет и квалификация на
служителите на доставчика, осъществяващи
дейност по предоставяне на социални услуги;
7. стопанисване на предоставеното недвижимо и движимо имущество в съответствие
с нормативните изисквания;
8. удовлетвореност на потребителите на
социалната услуга съобразно постигнатите
ефект и ползи за тях;
9. наличие на издадени на частния доставчик задължителни предписания от Агенцията
за качеството на социалните услуги;
10. наличие на неизпълнени от частния
доставчик задължителни предписания, издадени от Агенцията за качеството на социалните услуги;
11. на л и ч ие на изда ден и на к азат ел н и
постановления от изпълнителния директор
на Агенцията за качеството на социалните
услуги.
Чл. 99. (1) Въз основа на заповедта по
чл. 96, ал. 1 кметът на общината и спечелилият
конкурса по чл. 67 от Закона за социалните
услуги кандидат сключват договор за публично-частно партньорство за възлагане на
предоставянето на социалната услуга, който
задължително урежда:
1. предмета на договора – вид и обем на
предлаганите социални услуги и брой на
потребителите, за които се осигурява финансиране;
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2. размера на финансирането;
3. правата и задълженията на страните;
4. гаранциите за използването на предоставените средства от държавния и/или
общинския бюджет;
5. гаранциите за използването на материалната база, обзавеждането и оборудването,
осигурени от частния доставчик, когато такива се изискват за предоставяне на услугата;
6. срока на договора;
7. основанията за предсрочно прекратяване на договора и произтичащите от това
задължения за страните;
8. санкции при неизпълнение.
(2) Кметът на общината предоставя копие
на договора по ал. 1 на Агенцията за качеството на социалните услуги и на Агенцията за
социално подпомагане в срок до 7 работни
дни от сключването му.
Чл. 100. Кметът на общината извършва
ежегодна оценка на изпълнението на договора
по чл. 99, ал. 1 съобразно следните критерии:
1. съответствие между предоставяната социална услуга и вида и обема на социалните
услуги, предмет на договора, и броя на потребителите, за които се осигурява финансиране;
2. съответствие меж ду предоставяната
социална услуга и стандартите за нейното
качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
3. законосъобразно и ефективно разходване
на предоставените средства от държавния и/
или общинския бюджет;
4. отчетност и съхранение на цялата налична документация съгласно законовите и
договорните изисквания;
5. съответствие на дейностите и постигане
на резултатите, заложени в програмата за
управление и предоставяне на социалната
услуга и в програмата за развитие на нейното
качество;
6. работен капацитет и квалификация на
служителите на доставчика, осъществяващи
дейност по предоставяне на социални услуги;
7. наличие и използване по предназначение
на материалната база, обзавеждането и оборудването, осигурени от частния доставчик,
в съответствие с договореното;
8. удовлетвореност на потребителите на
социалната услуга съобразно постигнатите
ефект и ползи за тях;
9. наличие на издадени на частния доставчик задължителни предписания от Агенцията
за качеството на социалните услуги;
10. наличие на неизпълнени от частния
доставчик задължителни предписания, издадени от Агенцията за качеството на социалните услуги;
11. на л и ч ие на изда ден и на казат ел н и
постановления от изпълнителния директор
на Агенцията за качеството на социалните
услуги.
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Чл. 101. Договорът за смесено финансиране по чл. 69, ал. 1 от Закона за социалните
услуги задължително урежда:
1. размера на финансирането;
2. предназначението на финансирането
съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за социалните услуги;
3. правата и задълженията на страните;
4. гаранциите за използването на предоставените средства в съответствие с тяхното
предназначение;
5. срока на финансирането;
6. основанията за предсрочно прекратяване на договора и произтичащите от това
задължения за страните;
7. отговорност при неизпълнение.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Провеждане на среща синхронно от
разстояние в електронна среда“ е среща в
електронна среда от разстояние, при която
социалният работник/служителят, извършващ
насочването, и лицето, заявило желание за
ползване на социална услуга, взаимодействат
в реално време, едновременно, присъствено
и чрез визуален контакт.
2. „Конфликт на интереси“ е налице, когато лицe, което участва като председател
или член на комисия в конкурс за възлагане
на предоставянето на социални услуги или
може да повлияе на резултата от него, има
интерес, който може да води до облага по
смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който
би могло да се приеме, че влияе на неговата
безпристрастност и независимост във връзка
с провеждането на конкурса.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В рамките на одобрените в закона
за държавния бюджет за съответната година
средства за финансиране на социалните услуги
предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане за създаване на социални
услуги, които се финансират от държавния
бюджет, се дава с приоритет за създаване на:
1. Социалните и интегрираните здравносоциални услуги по § 33, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
социалните услуги.
2. Социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и пълнолетни лица с
трайни увреждания (с психични проблеми,
с интелектуални затруднения, с физически
увреждания, с деменция и със сетивни увреждания), за деца и пълнолетни лица с агресивно
и проблемно поведение, за деца и пълнолетни
лица с потребност от постоянно медицинско
наблюдение и медицинска грижа и за лица в
невъзможност за самообслужване.
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§ 3. (1) В срока по § 44, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
социалните услуги насочването за ползване
на социални услуги, които се финансират от
държавния бюджет, се извършва само от дирекции „Социално подпомогане“ с изключение
на социалната услуга асистентска подкрепа
по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги, за ползването на която насочването се
извършва само от общините.
(2) В срока по § 44, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
социалните услуги всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се
финансират от държавния бюджет съгласно
решението по § 31, ал. 2, т. 3, буква „а“ от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за социалните услуги, са услуги
на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата страна.
§ 4. (1) Лицата, които към датата на влизане
в сила на правилника ползват финансирани
от държавния бюджет социални услуги, продължават ползването им без ново насочване
по чл. 73 от Закона за социалните услуги,
независимо от настоящия им адрес.
(2) На лицата, които към датата на влизане в сила на Закона за социалните услуги
са заявили желание за ползване на социална
услуга и са включени в регистъра на чакащите за настаняване/ползване на социална
услуга по отменения чл. 40а от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, се изготвя предварителна оценка по
чл. 73 от Закона за социалните услуги за
насочването им към подходяща услуга, без
да заявяват повторно желание за ползване на
социални услуги.
(3) В срока по § 44, ал. 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
социалните услуги предварителната оценка
по ал. 2 за ползване на социални услуги,
които се финансират от държавния бюджет,
се изготвя само от дирек ции „Социа лно
подпомагане“ с изключение на социалната
услуга асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10
от Закона за социалните услуги, за ползването
на която предварителната оценка се изготвя
само от общините.
§ 5. До 31 декември 2021 г. всяка дирекция
„Социално подпомагане“ поддържа списък на
чакащите лица за ползване на финансирани от
държавния бюджет социални услуги в териториалния обхват на дирекцията с изключение
на социалната услуга асистентска подкрепа по
чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги,
за ползването на която списъкът на чакащите
се поддържа от общината.
§ 6. До 31 декември 2021 г. Агенцията за
социално подпомагане технически обезпечава
регистрацията в Интегрираната информаци-
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онна система на агенцията на устно заявени
желания на лицата за ползване на социални
услуги.
§ 7. До 31 декември 2021 г. такси за ползване на финансирана от държавния бюджет
асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги не се заплащат
от лицата, които я ползват.
§ 8. В случаите, когато срокът на договор
по отменения чл. 39а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
изтича след 1 юли 2020 г., той може да бъде
удължен до 31 март 2021 г. по взаимно съгласие на страните по договора.
§ 9. (1) За домовете по § 34, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за социалните услуги до тяхното закриване се прилагат отменените дефиниции в
§ 1, т. 39 – 43 от допълнителните разпоредби
на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.
(2) До закриването на домовете по § 34,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги
насочването за ползването им се извършва
само от дирекции „Социално подпомагане“
по реда на този правилник.
(3) За домовете за деца, лишени от родителска грижа, по § 36, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
социалните услуги до тяхното закриване се
прилага отменената дефиниция в § 1, т. 36 от
допълнителните разпоредби на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане.
§ 10. Извън случаите по § 9, в срока по
§ 44, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за социалните услуги
за социалните услуги по отменените чл. 36,
ал. 2 и 3 и чл. 41а от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, които
са определени като държавно делегирани
дейности в решението по § 31, ал. 2, т. 3,
буква „а“ от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за социалните услуги,
се прилагат дефинициите в отменените т. 17,
18, 19, 21, 21а, 21б, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 35 и 44 от § 1 на допълнителните
разпоредби на Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане.
§ 11. Правилникът се приема на основание
чл. 45, ал. 5, чл. 46, ал. 3, чл. 53, ал. 4, чл. 54,
ал. 5, чл. 58, ал. 5, чл. 64, ал. 4, чл. 65, ал. 5,
чл. 67, ал. 6, чл. 68, ал. 5, чл. 69, ал. 3, чл. 73,
ал. 3, чл. 78, ал. 6, чл. 80, ал. 4, чл. 81, ал. 3,
чл. 85, ал. 4, чл. 92, ал. 1, чл. 103, ал. 2, чл. 104,
ал. 3, чл. 132, ал. 2 и 3, чл. 135, ал. 4 от Закона за социалните услуги и § 43, ал. 1, т. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за социалните услуги.
8640
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
КОДЕКС

за разследване на морски произшествия и
морски инциденти
(Приет с Резолюция MSC.255(84) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 16 май 2008 г. В сила
за Република България от 1 януари 2010 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета,
Като отбелязва със загриженост, че въпреки
усилията на Организацията, продължават да
се случват произшествия и инциденти, водещи
до загуба на човешки живот, загуба на кораби
и замърсяване на морската среда,
Като отбелязва също така, че безопасността
на морските лица и пътниците и защитата
на морската среда могат да бъдат подобрени
въз основа на навременни и точни доклади,
идентифициращи обстоятелствата и причините
за морските произшествия и инциденти,
Като отбелязва освен това значението на
Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего
Бей на 10 декември 1982 г., и на обичайното
международно морско право,
Като отбелязва освен това отговорностите
на държавите на знамето съгласно разпоредбите на Международната конвенция за
безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. (правило I/21) (наричана по-долу
„Конвенцията“), Международната конвенция
за товарните водолинии от 1966 г. (член 23)
и Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г.
(член 12) да провеждат разследвания на произшествия и да предоставят на Организацията
съответните констатации,
Като взема предвид необходимостта да се
гарантира, че всички много сериозни морски
произшествия са разследвани,
Като взема предвид също Насоките за
справедливо отношение към морските лица в
случай на морско произшествие (Резолюция
А.987(24),
Като признава, че разследването и подходящият анализ на морските произшествия
и инциденти могат да доведат до по-голяма
осведоменост относно причинно-следствената
връзка на произшествията и да доведат до
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коригиращи мерки, включително по-добра
подготовка, с цел повишаване на безопасността
на човешкия живот по море и опазване на
морската среда,
Като признава необходимостта от кодекс,
който да осигури, доколкото позволяват националните законодателства, стандартен подход
към разследването на морски произшествия и
инциденти с цел предотвратяване на морски
произшествия и инциденти в бъдеще,
Като признава също международния характер на корабоплаването и необходимостта
от сътрудничество между правителствата,
които имат значителен интерес във връзка с
определяне на обстоятелствата и причините,
довели до морско произшествие или инцидент,
Като отбелязва Резолюция MSC.257(84)
за изменения на глава XI-1 от Конвенцията,
съгласно която части I и II от Кодекса на
международните стандарти и препоръчителни
практики за разследване на безопасността при
морски произшествия или морски инциденти
стават задължителни съгласно Конвенцията,
Като взема предвид на своята осемдесет и
четвърта сесия текста на предложения Кодекс
за разследване на произшествия,
1. Приема Кодекса на меж дународните
стандарти и препоръчителни практики за
разследване на безопасността при морски
произшествия или морски инциденти (Кодекс
за разследване на произшествия) съгласно
приложението към настоящата резолюция;
2. Приканва договарящите правителства по
Конвенцията да отбележат, че Кодексът влиза
в сила на 1 януари 2010 г. след влизането в
сила на измененията към правило XI-1/6 от
Конвенцията;
3. Отправя искане към генералния секретар
на Организацията да предаде заверени копия
от настоящата резолюция и текста на Кодекса
съгласно приложението на всички договарящи
се правителства по Конвенцията;
4. В допълнение отправя искане към генералния секретар на Организацията да предаде
копия от тази резолюция и текста на Кодекса
съгласно приложението на всички членове на
Организацията, които не са договарящи се
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Кодекс за разследване на морски произшествия и морски инциденти
Предговор
1 Този Кодекс включва и се основава на
добрите практики в разследването на морски
произшествия и морски инциденти, които са
установени с Кодекса за разследване на морски произшествия и инциденти, приет през
ноември 1997 г. от Международната морска
организация (Организацията) с Резолюция
А.849(20). Кодексът за разследване на морски
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произшествия и инциденти има за цел да
насърчи сътрудничеството и общия подход
на държавите при разследванията на морски
произшествия и морски инциденти.
История
2 Организацията насърчи сътрудничеството и признаването на взаимния интерес
чрез редица резолюции. Първата е Резолюция А.173(ES.IV) (Участие в официални
разслед ва н и я на морск и п роизшес т ви я),
приета през ноември 1968 г. Последваха и
други резолюции, включително: Резолюция
А.322(IX) (Провеждане на разследвания на
произшествия), приета през ноември 1975 г.;
Резолюция А.440(XI) (Обмен на информация
за разследвания на морски произшествия) и
Резолюция А.442(XI) (Персонал и материални
ресурси на А дминистрациите за разследване
на произшествия и случаи на противоречие на
Конвенциите), и двете приети през ноември
1979 г.; Резолюция А.637(16) (Сътрудничество
при разследвания на морски произшествия),
приета през 1989 г.
3 Тези отделни резолюции бяха обединени
и допълнени от Организацията с приемането на Кодекса за разследване на морски
произшествия и инциденти. С Резолюция
А.884(21) (Изменения към Кодекса за разследване на морски произшествия и инциденти),
Резолюция А.849(20), приета през ноември
1999 г., Кодекс ът беше допълнен с насоки за
разследване на човешки фактори.
4 Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от
1948 г. включва разпоредба, съгласно която
от А дминистрацията на държавата на знамето се изисква да провежда разследвания
на всяко произшествие на кораб под нейно
знаме, ако разследването може да спомогне
за определ янето на рег улаторни въпроси
като допринасящ фактор. Тази разпоредба
е запазена в конвенциите SOLAS от 1960 г.
и 1974 г. Разпоредбата е включена и в Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. Освен това от държавите
на знамето се изисква да разследват морски
произшествия и морски инциденти, настъпили в открито море.
5 Суверенитетът на крайбрежната държава се простира отвъд нейните сухоземни
и вът р ешни води до обхвата на нейното
териториално море. Тази юрисдикция дава
на крайбрежната държава присъщо право да
разследва морски произшествия и морски
инциденти, свързани с нейната територия.
Повечето национални А дминистрации прилагат правни разпоредби, които обхващат
ра з с лед ва не т о на мор ск и и н ц и ден т във
вътрешните води и териториалното море,
независимо от знамето.
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Отношение към морски лица
6 Съгласно Морската трудова конвенция
на Международната организация на труда,
2006 (която все още не е влязла в сила), наскоро се предвиди разпоредба за разследване
на някои сериозни морски произшествия,
както и определяне на условията на труд на
морските лица. Признавайки необходимостта
от специална защита на морските лица по
време на разследване, през декември 2005 г.
Организацията прие „Насоки за справедливо
отношение към морските лица в случай на
морско произшествие“ с Резолюция А.987(24).
Насоките бяха публикувани от ММО и МОТ
на 1 юли 2006 г.
Приемане на Кодекса
7 След приемането на първата Конвенция
SOL AS наст ъпиха значителни промени в
структурата на международната морска индустрия и промени в международното право.
Тези промени потенциално увеличиха броя
на държавите, които проявяват интерес към
процеса и резултатите от разследванията на
морската безопасност в случай на морско
произшествие или морски инцидент, като
увеличиха потенциала за юрисдикционни и
други процедурни различия между засегнатите държави.
8 Настоящият Кодекс, макар да определя
някои задължителни изисквания, признава
различията в международните и националните закони във връзка с разследването на
морски произшествия и морски инциденти.
Кодексът има за цел да улесни обективните
разследвания на морската безопасност в полза
на държавите на знамето, крайбрежните държави, Организацията и корабоплавателната
индустрия като цяло.
ЧАСТ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава 1
ЦЕЛ
1.1 Целта на този Кодекс е да осигури общ
подход, който държавите да прилагат при
провеждането на разследвания във връзка с
морската безопасност относно морски произшествия и морски инциденти. Разследванията
във връзка с морската безопасност нямат за
цел да разпределят вината или да определят
отговорността. Вместо това разследването
във връзка с морската безопасност, както
е определено в този Кодекс, е разследване,
провеждано с цел предотвратяване на морски
произшествия и морски инциденти в бъдеще.
Кодексът предвижда тази цел да бъде постигната, като държавите:
.1 п рилагат последователна методология
и подход, за да се даде възможност
и да се насърчи широкообх ватно
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разс ледване, когато е необходимо, в
интерес на разкриването на причинноследствените фактори и други рискове
за безопасността; и
.2 п редоставят доклади на Организация
та, за да се даде възможност за широко разпространение на информация,
която да подпомогне международната
морска индустрия да се справи с проблемите, свързани с безопасността.
1.2 Разследването във връзка с морската
безопасност е отделно и независимо от всяка
друга форма на разследване. Целта на този
Кодекс обаче не е да изключва всякаква друга
форма на разследване, включително разследвания за целите на предявяване на искове в
граждански, наказателни и административни
производства. Освен това от констатациите
не може да се заключи, че Кодексът има за
цел държава или държави, провеждащи разследване във връзка с морската безопасност,
да се въздържат от пълно докладване на
причинно-следствените фактори, довели до
морско произшествие или морски инцидент
поради вина или отговорност.
1.3 Настоящият Кодекс признава, че съг
ласно инструментите на Организацията всяка
държава на знамето е длъжна да проведе
разследване на всяко произшествие, настъпило на кораб, плаващ под нейно знаме,
когато прецени, че такова разследване може
да спомогне за определ яне на необходими нормативни изменения или ако такова
произшествие е довело до сериозно вредно
въздействие върху околната среда. Кодексът
също така отчита, че държавите на знамето
започват разследване, провеждано от или пред
лице или лица с необходимата квалификация,
на определени морски произшествия или
морски инциденти, възникнали по време на
корабоплаване в открито море. Въпреки това
Кодексът признава също, че когато морско
произшествие или морски инцидент се случи
на територията, включително териториалното
море, на дадена държава, тази държава има
право да разследва причината за морското
произшествие или морски инцидент, които
могат да представляват риск за живота или
околната среда, да включи органите за търсене
и спасяване на крайбрежната държава или по
друг начин да засегне крайбрежната държава.
Глава 2
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Когато в задължителните стандарти и препоръчителните практики за разследвания във
връзка с морската безопасност се използват
следните термини, те имат следното значение:
2.1 Агент означава всяко физическо или
юридическо лице, ангажирано от името на
собственика, чартьора или оператора на кораб
или собственика на товара в предоставянето
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на корабни услуги, включително договор за
управление на кораба, който е предмет на
разследване във връзка с морската безопасност.
2.2 Причинно-следствени фактори означава
действия, бездействия, събития или условия,
без които:
.1 морското произшествие или морският
инцидент не биха настъпили; или
.2 н еблагоприятните последици, свързани с морското произшествие или
морския инцидент, вероятно не биха
настъпили или не биха били толкова
сериозни;
.3 друго действие, бездействие, събитие
или условие, свързано с резултат в
.1 или .2, вероятно не би настъпило.
2.3 Крайбрежна държава означава държава,
на чиято територия, включително нейното
териториално море, настъпва морско произшествие или морски инцидент.
2.4 Изключителна икономическа зона означава изключителната икономическа зона,
определена в член 55 от Конвенцията на
Организацията на обединените нации по
морско право.
2.5 Държава на знамето означава държава,
под чието знаме даден кораб има право да
плава.
2.6 Открито море означава открито море
съгласно определението в член 86 от Конвенцията на Организацията на обединените
нации по морско право.
2.7 Заинтересована страна означава организация или физическо лице, която(което)
според държавата(ите), разследваща(и) морс
ката безопасност, има(т) значителни интереси,
права или оправдани правни очаквания по
отношение на резултата от разследване във
връзка с морската безопасност.
2.8 Международен кодекс за управление на
безопасността (ISM) означава Международен
кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването, както е приет от Организацията с
Резолюция A.741(18), с измененията.
2.9 Морско произшествие означава събитие
или поредица от събития, които са довели до
някое от следните събития, настъпили пряко
във връзка с експлоатацията на кораба:
.1 с мърт или сериозно нараняване на
човек;
.2 и зчезване на човек от кораба;
.3 з агуба, предполагаема загуба или
абандон на кораба;
.4 м атериални щети на кораба;
.5 з асядане или неспособност за само
стоятелно придвижване на кораб или
участие на кораба в сблъсък;
.6 м атериални щети на морската инфраструктура извън кораба, които могат
сериозно да застрашат безопасността
на кораба, друг кораб или човек; или
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.7 т ежки вреди на околната среда или
възможни тежки вреди на околната
среда, причинени от повреда на кораб
или кораби.
Морското произшествие обаче не означава
умишлено действие или бездействие с намерение да се причини вреда на безопасността
на кораб, физическо лице или околната среда.
2.10 Морски инцидент означава събитие или
поредица от събития, различни от морско
произшествие, които са настъпили пряко във
връзка с експлоатацията на кораб и които
застрашават или, ако не бъдат отстраненени,
биха застрашили безопасността на кораба,
екипажа или други лица или околната среда.
Морски инцидент обаче не включва умишлено действие или бездействие с намерение да
се причини вреда на безопасността на кораб,
физическо лице или околната среда.
2.11 Разследване във връзка с морската без
опасност означава разследване или изследване
(независимо от начина, по който е посочено
от държавата) на морско произшествие или
морски инцидент, проведено с цел предотвратяване на морски произшествия и морски
инциденти в бъдеще. Разследването включва
събирането и анализа на доказателства, установяването на причинно-следствени фактори
и изготвянето на препоръки за безопасност,
ако е необходимо.
2.12 Доклад от разследване във връзка с
морската безопасност означава доклад, който
съдържа:
.1 о бобщение на основните факти за
морското произшествие или морския
инцидент и с посочване дали в резултат
на това са настъпили смъртни случаи,
наранявания или замърсяване;
.2 п ос оч ва не на д ърж а вата на знамето, собствениците, операторите,
Компани я та, как то е посочено в
сви детелст вото за у п равление на
безопасността, и класифик ационната
организация (при спазване на националното законодателство относно неприкосновеността на личните данни);
.3 к огато е уместно, подробности за
размерите и двигателите на всеки
участващ кораб заедно с описание на
екипажа, рутинната работа и други
въпроси, като например времето,
прекарано на кораба;
.4 о писание на обстоятелствата около
морското произшествие или морския
инцидент;
.5 а на лиз и коментар на причинноследствените фактори, включително
всякакви механични, човешки и организационни фактори;
.6 о бсъждане на констатациите от разследването във връзка с морската
безопасност, включително уточняване
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на аспекти, свързани с безопасността,
и заключения от разследването във
връзка с морската безопасност; и
.7 когато е целесъобразно, препоръки
с оглед предотвратяване на бъдещи
морски произшествия и морски инциденти.
2.13 Орган за разследване на морската безопасност означава орган в държава, който
отговаря за провеждането на разследвания в
съответствие с този Кодекс.
2.14 Държава(и), разследваща(и) морската
безопасност, означава държавата(ите) на флага
или, когато е приложимо, държавата(ите),
която(които) поема(т) отговорността за провеждането на разследването във връзка с
морската безопасност, както е договорено в
съответствие с този Кодекс.
2.15 Доклад за морска безопасност означава
следните видове доклади за целите на разследване във връзка с морската безопасност:
.1 в сички сведения, събрани за целите
на разследване във връзка с морската
безопасност;
.2 ц ялата комуникация меж ду лица,
свързани с експлоатацията на кораба;
.3 ц ялата медицинска или лична информация относно лицата, участвали в
морското произшествие или морския
инцидент;
.4 в сички доклади от анализа на информация или доказателствен материал,
придобит в хода на разследване във
връзка с морската безопасност; и
.5 и нформация от устройството за записване на данните от пътуването.
2.16 Материална щета във връзка с морско
произшествие означава:
.1 щ ета, която:
1.1 з асяга значително структурната
цялост, експлоатационните или
оперативните характеристики на
морск ата и нфрас т ру к т у ра и л и
кораба; и
1.2 и зисква основен ремонт или подмяна на основен компонент или
компоненти; или
.2 у нищожаване на морската инфраструктура или кораб.
2.17 Морско лице означава всяко лице, което
е наето или ангажирано, или работи в каквото
и да е качество на борда на кораб.
2.18 Сериозно нараняване означава нараняване на лице, водещо до неработоспособност,
при която лицето е неработоспособно в продължение на повече от 72 часа в рамките на
седем дни от датата, на която е претърпяло
нараняването.
2.19 Тежки вреди на околната среда означава вреди на околната среда, които според
засегнатата(ите) държава(и) или държавата на
знамето, според случая, водят до значително
вредно въздействие върху околната среда.
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2.20 Значително заинтересована държава
означава държава:
.1 която е държава на знамето на кораб,
участващ в морско произшествие
или морски инцидент; или
.2 к оя т о е к ра йбреж ната д ърж а ва,
участваща в морско произшествие
или морски инцидент; или
.3 ч иято околна среда е била сериозно
или значително увредена от морско
произшествие (включително околната среда във водите и територии
те, признати от меж дународното
право); или
.4 когато последиците от морско произшествие или морски инцидент
са причинили или застрашават от
сериозна вреда тази държава или
изкуствени острови, инсталации или
структури, върху които тя има право
да упражнява юрисдикция; или
.5 когато в резултат на морско произшествие граждани на тази държава са
загубили живота си или са получили
сериозни наранявания; или
.6 която разполага с важна информация,
която държавата(ите), провеждаща(и)
разследване във връзка с морската
безопасност, счита(т) за полезна за
разследването; или
.7 к оято поради дру га причина установява интерес, който се счита
за значителен от държавата(ите),
разследваща(и) морската безопасност.
2.21 Териториално море означава терито
риално море съгласно определението в част II,
раздел 2 от Конвенцията на Организацията
на обединените нации по морско право.
2.22 Много сериозно (тежко) морско произшествие означава морско произшествие,
включващо пълна загуба на кораба или смърт,
или тежки вреди на околната среда.
Глава 3
ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВИ В ЧАСТИ II И III
3.1 Част II от този Кодекс съдържа задължителни стандарти за разследвания във
връзка с морската безопасност. Някои параграфи се прилагат само по отношение на
определени категории морски произшествия
и са задължителни само за разследванията
на тези морски произшествия във връзка с
морската безопасност.
3.2 Параграфите в част III от този Кодекс
могат да се отнасят до параграфи в тази част,
които се прилагат само за определени морски
произшествия. Параграфите в част III могат
да препоръчат такива параграфи да се прилагат при разследвания на морска безопасност
на други морски произшествия или морски
инциденти.
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ЧАСТ II
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ
Глава 4
ОРГАН ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА МОРСК АТА
БЕЗОПАСНОСТ
4.1 Правителството на всяка държава предоставя на Организацията подробна информация за контакт с органа(ите) за разследване
на морската безопасност, провеждащ(и) разследвания във връзка с морската безопасност
в рамките на държавата.
Глава 5
УВЕДОМЛЕНИЕ
5.1 Когато морско произшествие възникне в от к ри то море и ли в изк лючи телна
икономическа зона, държавата на знамето
на съответния кораб или кораби уведомява
другите значително заинтересовани държави
възможно най-скоро.
5.2 Когато морско произшествие възникне
на територията, включително териториалното
море, на крайбрежна държава, държавата на
знамето и крайбрежната държава се уведомяват взаимно и заедно уведомяват другите
значително заинтересовани държави възможно
най-скоро.
5.3 Не се допуска забавяне на уведомлението поради липса на пълна информация.
5.4 Форма и съдържание: Уведомлението
съдържа по възможност следната информация:
.1 и мето на кораба и държавата на
знамето;
.2 и дентификационен номер на кораба,
определен от ММО;
.3 в ид на морското произшествие;
.4 м естоположение на морското произшествие;
.5 ч ас и дата на морското произшествие;
.6 б рой сериозно ранени или загинали;
.7 последици от морското произшествие
за лицата, товара и околната среда; и
.8 и дентификацията на всеки друг участващ кораб.
Глава 6
ИЗИСКВАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГО СЕРИОЗНИ МОРСКИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
6.1 За всяко много сериозно (тежко) морско
произшествие се провежда разследване във
връзка с морската безопасност.
6.2 При условие че бъде постигнато споразумение в съответствие с глава 7, държавата
на знамето на кораб, участващ в много сериозно морско произшествие, е отговорна да
осигури провеждането и приключването на
разследване във връзка с морската безопасност
в съответствие с този Кодекс.
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Глава 7
СПОРАЗУ МЕНИЕ Н А ДЪРЖ А ВАТА Н А
ЗН А МЕТО С ДРУ ГА ЗН АЧИТЕЛНО ЗАИНТЕРЕСОВАНА ДЪРЖАВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗК А С
МОРСК АТА БЕЗОПАСНОСТ
7.1 Без да се ограничава правото на държавите да провеждат отделно разследване
на морската безопасност, когато морско
п роизшес т вие въ зн и к не на т ери т ори я та,
включително териториално море, на държава, държавата(ите) на знамето, участваща(и)
в морското произшествие, и крайбрежната
държава се консултират за постигане на
споразумение коя(и) държава или държави да
бъде(ат) държавата(ите), разследваща(и) морската безопасност, в съответствие с изискване
или препоръка на този Кодекс.
7.2 Без да се ограничава правото на държавите да провеждат отделно разследване на
морската безопасност, ако морско произшествие възникне в открито море или в изключителната икономическа зона на държава и
включва повече от една държава на знамето,
държавите се консултират за постигане на
споразумение коя(кои) държава(и) да бъде(ат)
държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност в съответствие с изискване или
препоръка на този Кодекс.
7.3 За морско произшествие, посочено в
параграфи 7.1 или 7.2, съответните държави
могат да постигнат споразумение с друга значително заинтересована държава за държавата
или държавите, които да бъдат държавата(ите),
разследваща(и) морската безопасност.
7.4 До постигането на споразумение или
ако не бъде постигнато споразумение в съответствие с параграфи 7.1, 7.2 или 7.3, съществуващите задължения и права на държавите
по този Кодекс и по други международни
договори за провеждане на разследване във
връзка с морската безопасност остават в
правомощията на съответните страни, които
могат да проведат свое собствено разследване.
7.5 При пълно участие в разследване във
връзка с морската безопасност, проведено от
друга значително заинтересована държава, се
счита, че държавата на знамето изпълнява
задълженията си по този Кодекс, правило I/21
на SOLAS и член 94, раздел 7 от Конвенцията
на Организацията на обединените нации по
морско право.
Глава 8
ПРА ВОМОЩИ Я ЗА ПРОВЕЖ Д А НЕ Н А
РАЗСЛЕДВАНЕ
8.1 Всички държави гарантират, че техните
национални законодателства предоставят на
инспектор(ите), провеждащ(и) разследване във
връзка с морската безопасност, възможност
да се качат на борда на кораб, да разпитат
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капитана и екипажа и всяко друго заинтересовано лице и да придобият доказателствен
материал за целите на разследване на морската безопасност.
Глава 9
ПАРАЛЕЛНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
9.1 Когато разследващата(ите) морска безопасност държава(и) провежда(т) разследване
на морската безопасност съгласно този Кодекс,
не се накърнява правото на друга значително
заинтересована държава да проведе отделно
разследване на морската безопасност.
9.2 Като признават, че държавата(ите),
провеж даща(и) разследване във връзка с
морската безопасност, е(са) в състояние да
изпълнява(т) задълженията си по този Кодекс,
държавата(ите), провеждаща(и) разследване
във връзка с морската безопасност, и всяка
друга значително заинтересована държава,
провеждаща разследване във връзка с морската
безопасност, се стремят да координират във
времето своите разследвания, за да се избег
нат противоречиви искания по отношение на
свидетели и достъп до доказателства, когато
това е възможно.
Глава 10
СЪТРУДНИЧЕСТВО
10.1 Всички значително заинтересовани
държави си сътрудничат с държавата(ите),
разследваща(и) морската безопасност, доколкото е възможно. Държавата(ите), разследваща(и)
морската безопасност, осигурява(т) участието
на значително заинтересованите държави,
доколкото това е практически възможно.
Гла ва 11
РАЗСЛЕДВАНЕ, КОЕТО НЕ Е ОБЕКТ НА
ВЪНШНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
11.1 Държавата(ите), разследваща(и) морската безопасност, гаран т и ра(т), че инспекторът(ите), провеждащ(и) разследване на
морската безопасност, е(са) безпристрастен(и)
и обективен(и). Разследването на морската
безопасност е необходимо да представи резултати от разследването без въздействие или
намеса от страна на лица или организации,
които могат да бъдат засегнати от резултата
от него.
Глава 12
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОК АЗАТЕЛСТВА ОТ
МОРСКИ ЛИЦА
12.1 Когато в разследване във връзка с
морската безопасност се изисква от морското
лице да предостави доказателства, те се вземат
при първа възможност. На морското лице се
разрешава да се върне на кораба или да бъде
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репатрирано при първа възможност. Правата
на човека на морското лице се зачитат през
цялото време.
12.2 Всички морски лица, от които се изиск
ват доказателства, се информират за вида и
основанието на разследването във връзка с
морската безопасност. Освен това морското
лице, от което се искат доказателства, се информира и му се разрешава достъп до правни
съвети относно:
.1 в ъзможните рискове от подвеждането му под отговорност във всяко производство, последващо разследването
във връзка с морската безопасност;
.2 п равото да не се самоуличава или
да мълчи;
.3 з ащитата на морското лице с оглед
предотвратяване на използването
на доказателствата срещу него, ако
то предостави доказателствата за
разследването във връзка с морската
безопасност.
Глава 13
ПРОЕКТИ НА ДОКЛАДИ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗК А С МОРСК АТА БЕЗОПАСНОСТ
13.1 В съответствие с параграфи 13.2 и 13.3,
при поискване, държавата(ите), провеждаща(и)
разследване във връзка с морската безопасност, изпраща(т) копие от проектодоклада на
значително заинтересована държава, за да
даде(ат) възможност за коментар на значително
заинтересованата държава по проектодоклада.
13.2 Държавата(ите), разследваща(и) морската безопасност, е(са) длъжна(и) да спазва(т)
параграф 13.1 само когато значително заинтересованата държава, която получава доклада,
гарантира, че няма да разпространява, публикува или дава достъп до проектодоклада
или до част от него без изричното съгласие
на държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност, или освен ако такива доклади
или документи вече не са публикувани от
държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност.
13.3 Държавата(ите), разследваща(и) морската безопасност, не е(са) длъжна(и) да
спазва(т) параграф 13.1, ако:
.1 д ържавата(ите), провеждаща(и) разследване във връзка с морската
безопасност, поиска от значително
заинтересованата държава, която
получава доклада, да потвърди, че
доказателствата, включени в проектодоклада, няма да бъдат допуснати в граждански или наказателни
производства срещу лице, което е
предоставило доказателствата; и
.2 с ъществено заинтересованата държава откаже да предостави такова
потвърждение.
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13.4 Държавата(ите), разследваща(и) морската безопасност, приканва(т) значително
заинтересованите държави да представят
своите коментари по проектодоклада в рамките на 30 дни или друг договорен период.
Държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност, разглежда(т) коментарите преди изготвянето на окончателния доклад и
когато приемането и ли от х върл янето на
комен тари т е ще и ма п ря ко въ здейс т вие
върху интересите на държавата, която ги е
представила, държавата(ите), разследваща(и)
морската безопасност, уведомява(т) значително заинтересованата държава за начина,
по който коментарите са били разгледани.
Ако държавата(ите), провеждаща(и) разследване във връзка с морската безопасност, не
получи(ат) коментари след изтичането на тридесетдневния срок или на взаимно договорения
период, тя(те) може(могат) да пристъпи(ят)
към финализиране на доклада.
13.5 Държавата(ите), провеждаща(и) разследване във връзка с морската безопасност,
се стреми(ят) да провери(ят) по най-подходящ
начин точността и пълнотата на проектодоклада.
Гл а в а 14
ДОКЛАДИ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗК А С МОРСК АТА БЕЗОПАСНОСТ
14.1 Държавата(ите), разследваща(и) морската безопасност, представя(т) на Организацията окончателния вариант на доклада
от разследването във връзка с морската безопасност за всяко разследване на морската
безопасност, проведено при много сериозно
морско произшествие.
14.2 Когато се провежда разследване на
морско произшествие или морски инцидент,
различно от много сериозно морско произшествие, и се изготвя доклад за разследване
във връзка с морска безопасност, който съдържа информация, която може да предотврати
или намали сериозността на морските произшествия или морски инциденти в бъдеще,
окончателният вариант се представя на Организацията.
14.3 Докладът за разследване във връзка с
морската безопасност, посочен в параграфи
14.1 и 14.2, използва цялата информация, получена по време на разследване във връзка с
морската безопасност, като се взема предвид
обхватът му, необходим, за да се гарантира, че
всички свързани с безопасността въпроси са
включени и интерпретирани, така че да могат
да бъдат предприети необходимите действия
във връзка с безопасността.
14.4 Окончателният доклад от разследването във връзка с морската безопасност се
предоставя на обществеността и на корабоплавателната промишленост от държавата(ите),
провеж даща(и) разследване във връзка с
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морската безопасност, или държавата(ите),
провеж даща(и) разследване във връзка с
морската безопасност, се задължава(т) да
съдейства(т) на обществеността и на корабоплавателната индустрия с подробностите,
необходими за достъп до доклада, когато
докладът е публикуван от друга държава или
организация.
ЧАСТ III
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРАКТИКИ
Глава 15
АДМИНИСТРАТИВНИ ОТГОВОРНОСТИ
15.1 Държавите гарантират, че органите за
разследване във връзка с морска безопасност
разполагат с достатъчно материални и финансови ресурси и подходящо квалифициран
персонал, които да им позволят да изпълняват
задълженията на държавата за провеждане на
разследвания във връзка с морска безопасност
на морски произшествия и морски инциденти
съгласно този Кодекс.
15.2 Всеки инспектор в разследване на
морската безопасност, е определен с оглед на
уменията, посочени в Резолюция А.996(25) за
инспекторите.
15.3 Параграф 15.2 обаче не изключва подходящото определяне на инспектори с необходимите специализирани умения, които да
участват временно в разследване на морската
безопасност, нито изключва използването на
консултанти за предоставяне на експертни
съвети по който и да е аспект на разследване
на морската безопасност.
15.4 Всяко лице, което е инспектор в разследване на морската безопасност или подпомага разследване на морска безопасност, е
задължено да действа в съответствие с този
Кодекс.
Гла ва 16
ПРИНЦИПИ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
16.1 Независимост: Разследването във връзка с морската безопасност е безпристрастно,
за да се гарантира свободният достъп до
информация.
16.1.1 За да се постигне резултатът съгласно
параграф 16.1, инспекторът(ите), провеждащ(и)
разследване на морската безопасност, има(т)
функционална независимост от:
.1 с траните, участващи в морското произшествие или морския инцидент;
.2 в сяко лице, което може да реши
да предприеме административни
или дисциплинарни действия срещу
лице или организация, участващи в
морско произшествие или морски
инцидент; и
.3 с ъдебни производства.
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16.1.2 Инспекторът(ите), провеждащ(и) разследване във връзка с морската безопасност,
е(са) свободен(и) от намеса на страните по
точки .1, .2 и .3 от 16.1.1 по отношение на:
.1 с ъбирането на цялата налична информация, свързана с морското произшествие или морския инцидент,
включително записи на данни от
пътуването и записи от услуги за обслужване на движението на кораби;
.2 а нализ на доказателствата и определяне на причинно-следствените
фактори;
.3 и звличане на заключения, свързани
с причинно-следствените фактори;
.4 р азпространяване на проектодоклад
за коментар и изготвяне на окончателния доклад; и
.5 а ко е целесъобразно, изготвяне на
препоръки за безопасност.
16.2 Акцент върху безопасността: Целта
на разследването на морската безопасност не
е да се определи отговорността или вината.
Въпреки това инспекторът(ите), провеждащ(и)
разследване във връзка с морската безопасност, не се въздържа(т) от пълно докладване
на причинно-следствените фактори, тъй като
от констатациите може да се направи извод
за вина или отговорност.
16.3 Сътрудничество: Когато това е практически осъществимо и в съответствие с
изискванията и препоръките на този Кодекс,
и по-специално глава 10 относно сътрудничеството, държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност, се стреми(ят) да съдейства(т)
максима лно на сът ру дни чест во то меж д у
значи телно заин тересовани те д ържави и
други лица или организации, провеждащи
разследване на морско произшествие или
морски инцидент.
16.4 Приоритет: Доколкото е възможно,
разследването във връзка с морската безопасност има същия приоритет като всяко
друго разследване, включително наказателно
преследване, провеждано от държавата във
връзка с морското произшествие или морския
инцидент.
16.4.1 В съответствие с параграф 16.4 не се
възпрепятства достъпът на инспектора(ите),
провеждащ(и) разследване на морската без
опасност, до доказателства, когато друго лице
или организация провежда отделно разследване на морско произшествие или морски
инцидент.
16.4.2 Доказателствата, до които следва да
бъде предоставен улеснен достъп, включват:
.1 п реглед и друга документация, съхранявана от държавата на знамето,
собствениците и класификационните
организации;
.2 всички записани данни, включително
устройства за записване на данни за
пътуването; и
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.3 д
 оказателства, които могат да бъдат
предоставени от държавни инспектори, служители на бреговата охрана,
оператори на корабни транспортни
услуги, лоцмани или друг морски
персонал.
16.5 Обхват на разследването на морската
безопасност: Правилното установяване на
факторите, причинили събитието, изисква
своевременно и методично разследване, излизащо извън рамките на преките доказателства
и търсещо допринасящите фактори, които
може да са далеч от мястото на морското
произшествие или морския инцидент и които
могат в бъдеще да причинят други морски
произшествия и морски инциденти. Разследванията на морската безопасност следователно
служат като средство за установяване не само
на непосредствените фактори, причинили
събитието, но и на пропуски в цялата верига
от отговорности.
Гл а в а 17
РАЗСЛЕДВАНЕ НА МОРСКИ ПРОИЗ
ШЕСТВИЯ
(РАЗЛИЧНИ ОТ МНОГО СЕРИОЗНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ) И МОРСКИ ИНЦИДЕНТИ
17.1 Провежда се разследване във връзка с
морската безопасност на морски произшествия (различни от много сериозни морски
произшествия, които са разгледани в глава 6
от този Кодекс) и морски инциденти от държавата на знамето на съответния кораб, ако
се счита за вероятно дадено разследване във
връзка с морската безопасност да предостави
информация, която може да се използва за
предотвратяване в бъдеще на морски произшествия и морски инциденти.
17.2 Глава 7 съдържа задължителните изисквания за определяне коя(кои) държава(и),
разследваща(и) морската безопасност, е(са)
държава(и) за морско произшествие. Когато
събитието, което се разследва в съответствие
с тази глава, е морски инцидент, глава 7 се
спазва като препоръчителна практика, все
едно се отнася за морски инциденти.
Глава 18
ФАКТОРИ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД
ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО
ЧАСТ II, ГЛАВА 7
18.1 Когато държавата(ите) на знамето,
крайбрежната държава (ако участва) или други
значително заинтересовани държави се стремят да постигнат споразумение в съответствие
с част II, глава 7 за това коя(кои) държава
или държави да бъде(ат) държавата(ите),
разследваща(и) морската безопасност съгласно този Кодекс, се вземат предвид следните
фактори:
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.1 д али морското произшествие или
морският инцидент са настъпили на
територията, включително в териториалното море, на дадена държава;
.2 д али корабът или корабите, участващи в морско произшествие или
морски инцидент, настъпил в открито море или в изключителната
икономическа зона, впоследствие
плават в териториалното море на
държава;
.3 р есурсите и ангажиментът, изисквани от държавата на знамето и други
значително заинтересовани държави;
.4 п отенциалният обхват на разследването на морската безопасност
и способност та на държавата на
знамето или на друга значително
заинтересована държава да приложи
този обхват;
.5 н еобходимостта инспекторът(ите),
провеждащ(и) разследване на морската безопасност, да полу чи(ат)
достъп до доказателства и да се
прецени държавата или държавите,
която(ито) е(са) в най-добра позиция да улесни(ят) този достъп до
доказателства;
.6 всяко предполагаемо или действително неблагоприятно въздействие на
морското произшествие или морския
инцидент върху други държави;
.7 н ационалността на екипажа, пътниците и други лица, засегнати от
морското произшествие или морския
инцидент.
Глава 19
АКТОВЕ НА НЕЗАКОННА НАМЕСА
19.1 Ако в хода на разследване във връзка
с морската безопасност стане известно или са
налице съмнения, че е извършено нарушение
съгласно членове 3, 3bis, 3ter или 3quater от
Конвенцията за преследване на незаконните
действия, насочени срещу сигурността на
морското корабоплаване от 1988 г., органът за
разследване във връзка с морската безопасност
своевременно гарантира, че органите за морска сигурност на съответната(ите) държава(и)
са информирани.
Глава 20
УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТВАЩИТЕ СТРАНИ И ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ
20.1 При започване на разследване във
връзка с морската безопасност по този Кодекс, капитанът, собственикът и агентът на
кораб, участвал в морското произшествие
или морски инцидент, които се разследват,
се информират своевременно за:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

.1 м
 орското произшествие или морския
инцидент, предмет на разследването;
.2 в ремето и мястото, където ще започне разследването на морската
безопасност;
.3 н аименованието и данните за контакт на органа(ите) за разследване
на морска безопасност;
.4 и нформация за законодателството,
съгласно което се провежда разследването на морската безопасност;
.5 п равата и задълженията на страните в разследването на морската
безопасност; и
.6 п равата и задълженията на държавата или държавите, провеждащи
разследването във връзка с морската
безопасност.
20.2 Всяка държава разработва стандартен
документ, описващ подробно информацията
в параграф 20.1, който може да бъде предаден по електронен път на капитана, агента и
собственика на кораба.
20.3 Като приема(т), че всеки кораб, участващ в морско произшествие или морски инцидент, може да продължи да се експлоатира
и не следва да се забавя повече, отколкото
е абсолютно необходимо, държавата(ите),
провеждаща(и) разследването във връзка с
морската безопасност, започва(т) разследването във връзка с морската безопасност
възможно най-скоро, без ненужно забавяне
на кораба.
Гла ва 21
КООРДИНИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
21.1 Препоръките в тази глава се прилагат
в съответствие с принципите в глави 10 и 11
от този Кодекс.
21.2 Държавата(ите), провеждаща(и) разследване във връзка с морската безопасност,
осигурява(т) подходяща правна рамка в държавата за:
.1 о пределяне на инспектори в разследването на морската безопасност,
включително водещ инспектор в разследването на морската безопасност;
.2 п редоставяне на разумно равнище
на подкрепа на участниците в разследването на морската безопасност;
.3 р азработване на стратегия за разследване на морската безопасност в
сътрудничество с други значително
заинтересовани държави;
.4 г ара н т и ра не, че ме т одолог и я та,
следвана по време на разследването
във връзка с морската безопасност,
е в съответствие с препоръчаната в
Резолюция А.884(21);
.5 г арантиране, че разследването на
морската безопасност взема предвид
всички препоръки или инструмен-
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ти, публикувани от Организацията
или Международната организация
на труда, които са от значение за
провеждането на разследване във
връзка с морската безопасност; и
.6 г арантиране, че при разследването
във връзка с морската безопасност
се вземат предвид процедурите за
управление на безопасността и политиката за безопасност на оператора
на кораб в съответствие с Международния кодекс за управление на
безопасността.
21.3 Държавата(ите), която(ито) разследва(т)
морската безопасност, позволява(т) на значително заинтересована държава да участва в
аспекти на разследването на морската безопасност, които са от значение за нея, доколкото
това е практически възможно.
21.3.1 Участието включва разрешение на
представители на значително заинтересованата държава да:
.1 р азпитват свидетели;
.2 п реглеждат и проверяват доказателствата и да правят копи я на
документите;
.3 п редставят доказателствата, коментират и отразяват правилно техните
становища в окончателния доклад; и
.4 д а им бъдат предоставени проектодокладите и окончателните доклади,
свързани с разследването на морската безопасност.
21.4 Доколкото е практически възможно,
значително заинтересованите държави съдействат на държавата(ите), разследваща(и)
морската безопасност, като предоставят достъп
до съответната информация за разследването на морската безопасност. Доколкото е
възможно на инспектора(ите), провеждащ(и)
разследване на морската безопасност, се предоставя достъп и до държавни инспектори,
служители на бреговата охрана, оператори
на услуги за обслужване на движението на
кораби, лоцмани и друг морски персонал на
значително заинтересована държава.
21.5 Държавата на знамето на кораб, участвал в морско произшествие или морски инцидент, съдейства екипажът да бъде на разположение на инспектора(ите), провеждащ(и)
разследването на морската безопасност.
Глава 22
СЪБИРАНЕ НА ДОК АЗАТЕЛСТВА
22.1 Държава(и), разследваща(и) морската
безопасност, не задържа(т) ненужно кораб за
събиране на доказателства или оригинални
документи или оборудване, освен ако това
е от съществено значение за целите на разследването на морската безопасност. Следователите правят копия на документи, когато
това е възможно.
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22.2 Инспекторът(ите), провеждащ(и) разследване във връзка с морската безопасност,
съхранява(т) записи от разпити и други доказателства, събрани по време на разследване
във връзка с морската безопасност, по начин,
който възпрепятства достъпа на лица за цели
различни от целите на разследването.
22.3 Инспекторът(ите), провеждащ(и) разследването във връзка с морската безопасност,
ефективно използва(т) всички записани данни, включително устройствата за записване
на данните от пътуването, ако има такива.
Устройствата за записване на данните от пътуването са на разположение за изтегляне от
инспектора(ите), провеждащ(и) разследване
на морската безопасност, или от определен
представител.
22.3.1 В случай че държавата(ите), провеждаща(и) разследване във връзка с морската безопасност, не разполага(т) с подходящи
четящи устройства за устройство за записване
на данните от пътуването, държавите с такива
възможности предлагат своите услуги, като
отчитат надлежно:
.1 наличните ресурси;
.2 в ъ змож ност и те на четящото устройство;
.3 н авременността на отчитането; и
.4 местонахождението на устройството;
Глава 23
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
23.1 Държавите гарантират, че инспекторът(ите), провеждащ(и) разследване във
връзка с морската безопасност, разкрива(т)
само информация от доклада за морската
безопасност, когато:
.1 е необходимо или желателно за целите на безопасността на транспорта
и при отчитане на всяко въздействие в бъдеще на информацията за
безо пасност та за разследване на
морската безопасност; или
.2 к акто е разрешено в други случаи в
съответствие с този Кодекс.
23.2 Държавите, участващи в разследванията във връзка с морската безопасност
съгласно този Кодекс, гарантират, че докладът
за морската безопасност, с който разполагат,
не се разкрива в наказателни, граждански,
дисциплинарни или административни производства, освен ако:
.1 с ъответният правораздавателен орган в държавата установи, че въпреки
всяко неблагоприятно вътрешно или
международно въздействие, което
разкриването на информацията може
да окаже върху текущи или бъдещи
разследвания на морската безопасност, е налице надделяващ обществен
интерес за правораздаването; и
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.2 к
 огато е уместно с оглед обстоятелства, държавата, която е предоставила доклада за морска безопасност от
разследването във връзка с морската
безопасност, разрешава неговото
разкриване.
23.3 Докладите за морска безопасност са
включени в окончателния доклад или в допълненията към него само когато са от значение за анализа на морското произшествие
или морския инцидент. Части от доклада,
които не са от значение и не са включени в
окончателния доклад, не се разкриват.
23.4 Държавите е необходимо да предоставят информация от доклад за морска безопасност на значително заинтересована държава,
само когато това няма да наруши целостта и
надеждността на разследванията за морска
безопасност, провеждани от държавата или
държавите, предоставящи информацията.
23.4.1 Държавата, предоставяща информацията от доклада за морска безопасност,
може да изиска от държавата, получаваща
информацията, да се задължи тя да остане
поверителна.
Глава 24
ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛИ И УЧАСТВАЩИ
СТРАНИ
24.1 Ако от дадено лице се изисква по закон
да представи доказателства, които могат да
доведат до подвеждането му под отговорност,
за целите на разследване във връзка с морската безопасност, доказателствата, доколкото
националното законодателство позволява, не
се допускат като доказателства в гражданско
или наказателно производство срещу лицето.
24.2 Лице, от което се изисква да представи доказателства, се информира за вида
и основанието на разследването. Лице, от
което се изисква да представи доказателства,
се информира и му се разрешава достъп до
правни съвети относно:
.1 в ъзможните рискове от подвеждането му под отговорност във всяко
производство, последващо разследването на морската безопасност;
.2 п равото да не се самоуличава или
да мълчи;
.3 защитата на лицето с оглед предотвратяване използването на доказателствата срещу него, ако то предостави
доказателствата за разследването
във връзка с морската безопасност.
Глава 25
ПРОЕКТ И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
25.1 Докладите от разследвания във връзка
с морската безопасност се приключват възможно най-скоро.
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25.2 При поискване и когато е възможно,
държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност, изпраща(т) копие от проекта на
доклад от разследването във връзка с морската
безопасност за коментар на заинтересованите
страни. Тази препоръка обаче не се прилага,
когато няма гаранция, че заинтересованата
страна няма да разпространи или стане причина да се разпространи, публикува или осигури
достъп до проекта на доклад за разследване
на морска безопасност, или до част от него,
без изричното съгласие на държавата(ите),
провеждаща(и) разследване на морска безопасност.
25.3 Държавата(ите), която(които) разследва(т) морската безопасност, предоставя(т) на
заинтересованата страна тридесет дни или
дру го договорено време да представи(ят)
своите коментари по доклада от разследването във връзка с морската безопасност.
Държавата(ите), разследваща(и) морската
безопасност, разглежда(т) коментарите преди
изготвянето на окончателния доклад от разследване на морската безопасност и когато
приемането или отхвърлянето на коментарите
ще има пряко въздействие върху интересите на заинтересованата страна, която ги е
представила, държавата(ите), разследваща(и)
морската безопасност, уведомява(т) заинтересованата страна за начина, по който коментарите са били разгледани. Ако държавата(ите),
провеждаща(и) разследване във връзка с морската безопасност, не получи(ат) коментари
след изтичането на тридесетдневния срок или
на договорения период, тя(те) може(могат) да
пристъпи(ят) към финализиране на доклада
от разследването във връзка с морската безопасност.
25.4 Когато националното законодателство
на държавата, която изготвя доклада за разследване на морска безопасност, позволява
това, проектът и окончателният доклад не
се допускат като доказателства в производства, свързани с морското произшествие или
морския инцидент, които могат да доведат
до дисциплинарна отговорност, подвеждане
под наказателна или гражданска отговорност.
25.5 На всеки етап от разследването на
морската безопасност могат да бъдат препоръчани временни мерки за безопасност.
25.6 Когато една значително заинтересована държава не е съгласна с целия окончателен
доклад за разследване на морската безопасност
или с част от него, тя може да представи свой
собствен доклад на Организацията.
Глава 26
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ
26.1 Държавата(ите), провеждаща(и) разследване във връзка с морската безопасност, която(които) е(са) прекратила(и) разследване във връзка с морската безопас-
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ност, преразглежда(т) констатациите си и
преценява(т) възобновяване на разследването,
когато бъдат представени нови доказателства,
които могат съществено да променят анализа
и направените заключения.
26.2 Когато на разследващата(ите) морската безопасност държава(и), която(които)
е(са) прекратила(и) разследване на морска
безопасност, бъдат представени значителни нови доказателства, свързани с морско
произшествие или морски инцидент, те се
преценяват в цялост и се отнасят към други
значително заинтересовани държави за съответни допълнения.
8627

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-1243
от 9 ноември 2020 г.

за условията и реда за възлагане и отчитане на
изпълнението и/или управлението на проекти
или програми и за формиране и изплащане на
допълнителното възнаграждение по чл. 178,
ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за възлагане и отчитане
на изпълнението и/или у правлението на
проекти или програми и за формирането и
изплащането на допълнително възнаграждение на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1
и 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР) за изпълнение
и/или управление на проекти или програми,
съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове или финансирани от
други международни финансови институции и
донори, по които бенефициент, партньор или
изпълнител е Министерството на вътрешните
работи (МВР) или структура на МВР.
(2) Източниците за финансиране на допълнителните възнаграж дения по ал. 1 и
дължимите за тях осигурителни вноски са:
1. проекти по фондове, програми и финансови инструменти от Европейския съюз (ЕС);
2. проекти и фондове, финансирани от
други държави, международни институции и
организации и по двустранни програми.
(3) В случаите, в които съответният източник на финансиране по ал. 2 има специфични
правила относно възлагането, отчитането
и приемането на възложените задължения,
същите се прилагат с предимство.
(4) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се изплаща на служители, които изпълняват дейности по изпълнение и/или управление
на проекти или програми в МВР:
1. в рамките на длъжностната си характеристика;
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2. извън установеното работно време и
длъжностната характеристика на служителите,
когато са им възложени такива допълнителни
задължения с тяхно съгласие и със заповед
на органа по назначаването.
Чл. 2. (1) След подписване на договор/
издадена заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между бенефициента
и управляващия/отговорния орган/финансиращата организация се назначава екип за
изпълнение и/или управление.
(2) Екипът по ал. 1 се сформира със заповед
на ръководителя на структурата бенефициент
съгласно приложение № 1. В случаите, когато ръководител на проект е ръководител на
структурата бенефициент, заповедта се подписва от заместник-министър на вътрешните
работи с възложени функции по контрола по
управление на фондовете на ЕС.
(3) В заповедта по ал. 2 се посочват наименованието на проекта и други негови отличителни характеристики, възложените за
изпълнение задачи/дейности, отговорностите
на всеки член на екипа, редът и начинът на
отчитане и приемане на възложените задължения.
(4) Екипът се сформира съобразно вида и
обема на предвидените за изпълнение дейности. Ръководителят и членовете на екипа
по ал. 1 следва да притежават необходимото
образование и професионален опит, свързани
с предмета на проекта и вида и обхвата на
предвидените задължения.
(5) Включване на служители от други структури по чл. 37 от ЗМВР се осъществява след
съгласуване с ръководителя на съответната
структура или със съгласието на министъра
на вътрешните работи за служителите, които
са на негово пряко подчинение.
(6) Служители с функции по контрол на
финансовите ресурси, свързани с управление и изпълнение на проекти и програми,
по планиране, организиране и провеждане
на обществени поръчки, когато се възлагат
от министъра на вътрешните работи или от
определено от него длъжностно лице, с източник на финансиране програми и проекти,
финансирани със средства на ЕС, или от други
международни програми и договори, за които
бенефициент е МВР или структура на МВР,
която не е юридическо лице, както и служители от компетентните дирекции от общата
и/и ли специа лизи раната а дминист раци я,
имащи отношение по изпълнение на проекти
и програми, които не са включени в екипа
по ал. 1, се определят с отделна заповед, издадена по реда на ал. 2 и 5 по предложение
на ръководителя на съответната структура.
(7) Служител на МВР може да работи
едновременно в един или няколко екипа за
управление и/или изпълнение на програми
и/или на проекти, но не повече от 80 часа
месечно. За всеки проект ръководителят на
екипа следва да извърши преценка на въз-
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никналата необходимост от ангажиране на
този служител съобразно професионалната
му компетентност и опит.
(8) Размерът на часовата ставка на възнаграждението на служителите по ал. 1 за целите
на отчитането пред управляващия/отговорния
орган/финансиращата организация не може
да превишава размера на часовата ставка,
определен на база основното месечно възнаграждение и допълнителното възнаграждение
за прослужено време (трудов стаж и професионален опит), което служителите получават
за изпълнение на дейности по основното си
правоотношение.
Чл. 3. (1) В случаите по чл. 1, ал. 4, т. 1 преди
сформиране на екипа по чл. 2 се утвърждават
специфични длъжностни характеристики за
длъжностите за служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, които ще изпълняват
работа, свързана с подготовка, изпълнение и
управление на проекти и програми в МВР с
източници за финансиране, за които е приложима настоящата наредба.
(2) Специфичните длъжностни характеристики по ал. 1 се утвърждават от съответния
ръководител на структура по чл. 37 от ЗМВР
или звено, създадено по реда на чл. 33, т. 7
от ЗМВР, по реда на заповедта по чл. 143,
ал. 4 от ЗМВР.
(3) Служителите, включени в екипа за
изпълнение и управление на проекти в МВР,
се запознават с длъжностната характеристика
по ал. 1.
Чл. 4. (1) Служители по чл. 1, ал. 4, т. 1
получават допълнително възнаграждение за
изпълнение и/или управление на проекти или
програми в рамките на верифицираните разходи за възнаграждения по съответния проект
през предходния отчетен период въз основа
на индивидуална оценка. Отчетните периоди
за изпълнение и/или управление на проекти
или програми са тримесечни – към 31.03.;
30.06.; 30.09. и 31.12. на съответната година.
(2) Индивидуалната оценка на служителите
по чл. 2, ал. 1 се определя от ръководителя на
проекта, а за служителите по чл. 2, ал. 6 – от
прекия им ръководител.
(3) Индивидуалната оценка на служителите
за съответния период по изпълнението и/или
управлението на проекти и програми се определя въз основа на одобрение/неодобрение на
извършената работа. Индивидуалната оценка
на служителя е „Изпълнил/Неизпълнил“.
Служителите, получили оценка „Неизпълнил“
за съответния период, не получават допълнително възнаграждение.
(4) Общият размер на средствата за допълнителни възнаграждения на служителите по
чл. 2, ал. 1 е до 80 на сто от верифицираните
разходи за възнаграждения по съответния
проект.
(5) Общият размер на средствата за допълнителни възнаграждения на служителите по
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чл. 2, ал. 6 е до 20 на сто от верифицираните
разходи за възнаграждения по съответния
проект.
(6) До пето число на месеците януари,
април, юли и октомври всеки ръководител
на проект представя с доклад до ръководителя на структурата бенефициент отчет за
извършените дейности по конкретния проект
за съответното тримесечие, който съдържа:
1. изпълнените дейности съгласно утвърдения график по проекта;
2. неизпълнените дейности съгласно утвърдения график по проекта;
3. съответствието на отработените часове
с изпълнените дейности по графика;
4. размера на верифицираните средства,
които могат да бъдат разпределени за допълнителни възнаграждения, и дължимите за тях
осигурителни вноски;
5. индивидуална оценка на служителите
по чл. 2, ал. 1 за изпълнение на дейностите
по проекта;
6. разпределение на средствата за допълнителни възнаграждения на служителите по
чл. 2, ал. 1, получили оценка „Изпълнил“;
базата за извършване на разпределението
е размерът на средствата по ал. 4, броят на
отработените часове по проекта от всеки
служител и до 80 на сто от индивидуалната
му часова ставка; при наличие на остатък
от общия размер на средствата по ал. 4 се
допуска индивидуалната часова ставка на
служителите по чл. 2, ал. 1 да надвишава 80
на сто, но не повече от 100 на сто.
(7) В случаите, в които ръководителят на
екип е и ръководител на структурата бенефициент, докладът се представя на заместникминистър на вътрешните работи с възложени функции по контрола по управление на
фондовете на ЕС.
(8) До седмо число на месеците януари,
април, юли и октомври ръководителят на
структурата бенефициент представя с обобщен доклад до министъра на вътрешните
работи отчетите по ал. 3 и проект на заповед
съгласно приложение № 2 за изплащане на
допълнително възнаграждение на членовете
на екипите по чл. 2, ал. 1 и на служителите
по чл. 2, ал. 6, получили оценка „Изпълнил“,
и сумата за начисляване за всеки служител.
(9) Общият размер на допълнителните
възнаграждения за постигнати резултати в
служебната дейност и допълнителното възнаграждение за изпълнение и/или управление
на проекти и/или програми за една година
не може надвишава 80 на сто от начислените
на служителя основни заплати за съответната
година.
(10) Разпределението на допълнителни
възнаграждения на служителите по чл. 2,
ал. 6 се определя със заповед на министъра
на вътрешните работи по предложение на
ръководителя на структурата с функции по
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контрол на финансовите ресурси, свързани
с управление и изпълнение на проекти и
програми, съфинансирани със средства от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови
институции и донори на министерството и
на структурите на МВР и на ръководителите
на компетентните дирекции от общата и/или
специализираната администрация, имащи отношение по изпълнение на проекти и програми.
Чл. 5. (1) Изплащането на допълнително
възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти на служителите по чл. 2,
ал. 1 и 6 се извършва въз основа на заповедите
по чл. 4, ал. 8 и 10, подписани от министъра
на вътрешните работи, които се изпращат
на обслужващото структурата бенефициент
финансово звено за начисляване и изплащане
не по-късно от дванадесето число на месеца,
следващ отчетния период.
(2) Когато в заповедта са включени и служители от структури на МВР, различни от
структурата бенефициент, копие от заповедта
се изпраща и до финансовите звена, обслужващи служителите, включени в заповедта за
начисляване и изплащане в срока по ал. 1.
(3) Изплащането на допълнително възнаграждение за изпълнение и/или управление на
проекти на служителите по чл. 1, ал. 4, т. 1 се
извършва през месеците януари, април, юли
и октомври при наличие на верифицирани
средства през предходното тримесечие.
Чл. 6. (1) Допълнително възнаграждение
за отработените часове по проекта на служителите по чл. 1, ал. 4, т. 2, участващи в екипа
за изпълнение и/или управление на проекта,
се определя след предоставяне и одобрение
на писмени отчети за извършените дейности
и отработените часове за съответния месец.
(2) До трето число на месеца служителите
по чл. 1, ал. 4, т. 2 представят отчет за извършените дейности и отработени часове за
предходния месец на ръководителя на проекта.
(3) Отчетите на служителите по чл. 1, ал. 4,
т. 2 се одобряват/подписват от ръководителя
на проекта и/или програмата. Когато ръководител на проекта/програмата е ръководител
на структура по чл. 37 от ЗМВР, отчетът се
подписва от министъра на вътрешните работи
или упълномощено от него лице.
(4) Ръководителят на проекта след одоб
рение на отчета по ал. 2 на всеки служител
изготвя протокол съгласно приложение № 3,
който съдържа часовата ставка на служителите, изчислена на база основното месечно
възнаграждение и допълнителното възнаграждение за прослужено време (трудов стаж и
професионален опит) за основната дейност,
броя приети за отработени часове по проекта
и сумата за получаване. Изготвеният протокол
се представя на ръководителя на структурата
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бенефициент за утвърждаване. В случай че в
протокола са включени служители от друга
структура на МВР, екземпляр от утвърдения
протокол се изпраща на финансовото звено, обслужващо съответния служител, след
санкция на ръководителя на структурата на
служителя.
(5) Утвърдените протоколи се изпращат на
финансовите звена за начисляване и изплащане
не по-късно от дванадесето число на месеца,
следващ отчетния.
(6) Допълнителното възнаграждение на
служителите по чл. 1, ал. 4, т. 2 се изплаща
в месеца, следващ отчетния месец, и е за
сметка на утвърдените и предоставени средства по бюджета на съответния проект, като
размерът на часовата ставка, определен на
база основното месечно възнаграждение и
допълнителното възнаграждение за прослужено време (трудов стаж и професионален
опит) на служителя, не може да превишава
размера на възнаграждението на часова база,
което служителят получава за изпълнение на
дейности по основното си правоотношение.
(7) Служителите по чл. 1, ал. 4, т. 2 не
могат да отчитат и получават възнаграждение за повече от 80 часа месечно общо по
всички проекти, в които участват, спазвайки
правилата за междудневна и междуседмична
почивка.
(8) В петдневен срок от подписване на заповедта по чл. 3 служителите по чл. 1, ал. 4,
т. 2 подписват декларация за възстановяване
на получени от тях, но неверифицирани средства, която предоставят на финансовото звено,
обслужващо съответния служител.
(9) Неверифицирано изплатено допълнително възнаграждение на служителите по
чл. 1, ал. 4, т. 2 подлежи на възстановяване.
Чл. 7. Служителите по чл. 1, ал. 4, т. 1,
работещи по програми и/или по проекти, не
могат да изпълняват и отчитат дейности, когато
са в законоустановен отпуск и командировка, освен когато командировката е свързана
с изпълнението на дейности по съответния
проект/програма.
Чл. 8. При прекратяване на правоотношение
със служител по чл. 1, ал. 4, т. 1 допълнително
възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти и/или програми се изплаща
след постъпило заявление, при условие че
служителят е получил индивидуална оценка
въз основа на одобрение на извършената
работа и е налице верификация на разхода.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Дирекция „Планиране и управление
на бюджета“ определя реда за планиране,
финансиране и отчитане на допълнителното
възнаграждение по чл. 1, ал. 1 и дължимите
за него осигурителни вноски по тази наредба.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За назначените екипи за изпълнение
и/или управление на проекти и програми до
издаване на настоящата наредба възлагането
и отчитането на изпълнението и/или управлението на проекти и програми и формирането
и изплащането на допълнителното възнаграждение за това на служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР се извършват
по реда на настоящата наредба.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 178, ал. 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2021 г.
Министър:
Христо Терзийски
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ
РАБОТИ
ЗАПОВЕД
№ ............................./...................20…. г.
ОТНОСНО: О пределяне на екип за управление и изпълнение на дейности по
договор/заповед за безвъзмездна
финансова помощ № ….. за изпълнение на проект „………………..“,
финансиран по фонд/програма
…………………
На основание ч л. 2, а л. 2 от Наредба
№ 8121з- ………….. от 20 ….. г. за условията и реда
за възлагане и отчитане на изпълнението и/
или управлението на проекти или програми и
за формиране и изплащане на допълнителното
възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона
за Министерството на вътрешните работи и
във връзка с договор/заповед за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № …, финансиран по фонд/програма ……………………………,
сключен между Управляващия/Отговорния
орган/Програмния оператор – …………………. – и
Бенефициента – „…………………“ за изпълнение
на проект „……………………“,
ЗАПОВЯДВАМ:
I. Определям екип за управление и изпълнение на проект „………………..“ в състав:
1. Ръководител на проекта: ………………………
……..……………………………..............................................,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
със следните задължения:
1.1. Отговаря за цялостната реализация
на проекта в съответствие с изискванията на
договора за безвъзмездна финансова помощ.
1.2. Координира дейностите по проекта с
ръководителя на структурата бенефициент.
1.3. Контролира постигането на целите на
проекта, както и задължителните резултати
и индикатори.
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1.4. Контролира изготвянето на технически
спецификации и съпътстващите ги документи.
1.5. Контролира изпълнението на сключените в рамките на проекта договори за
обществени поръчки (или договори с подизпълнители), като информира ръководителя
на структурата бенефициент за възникнали
трудности и/или неизпълнение на договорните
задължения от страна на изпълнителя.
1.6. Съгласува приемно-предавателни, констативни протоколи и протоколи от работата
на комисиите за приемане на доставки и услуги
и ги представя за подпис от Възложителя.
1.7. Одобрява таблиците за отработеното
време и отчетите на членовете на екипа по
проекта.
1.8. Ежемесечно изготвя таблица за отработеното време и отчет за изпълнените дейности
и ги представя за одобрение на ръководителя
на структурата бенефициент.
1.9. Одобрява и изпраща междинни и заключителни технически и финансови доклади за
изпълнението на проекта на Управляващия/
Отговорния орган/Програмния оператор.
1.10. Подготвя искания за изменения на
проекта.
1.11. Контролира финансовото изпълнение
на проекта.
1.12. Идентифицира рискове за изпълнението на проекта и предприема корективни действия за редуцирането им, ако е необходимо.
1.13. Оказва съдействие на представители
на Управляващия/Отговорния орган/Програмния оператор, одитни органи, оценители, мониторинг експерти и други експерти,
извършващи проверка, оценка и/или одит
на проекта.
1.14. Докладва незабавно на служителя по
нередности по съответния финансов инструмент и на ресорния заместник-министър на
вътрешните работи, упълномощен да упражнява контрол по международни проекти, подозрение или установени случаи на нарушения
и измами със средства от фондовете на ЕС.
1.15. Съгласува с ръководителя на структурата бенефициент всяко официално мероприятие с участие на медии и други институции
и организации във връзка с изпълнението
на проекта.
1.16. Уведомява Управляващия/Отговорния
орган/Програмния оператор за планираните
официални събития по проекта.
1.17. При необходимост от подпомагане
на екипа за осъществяване на дейностите по
изпълнение на проекта предлага на административния ръководител на структурата бенефициер привличането на други служители
извън членовете на екипа по проекта.
1.18. До пето число на месеците януари,
април, юли и октомври представя с доклад
до ръководителя на структурата бенефициент
отчет за извършените дейности по проекта
за съответното тримесечие, който съдържа:
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а) изпълнените дейности съгласно утвърдения график по проекта;
б) неизпълнените дейности съгласно утвърдения график по проекта;
в) съответствието на отработените часове
на членовете на екипа по проекта с изпълнените дейности по графика;
г) индивидуална оценка на членовете на
екипа за изпълнение на дейностите по проекта;
д) размера на верифицираните средства по
проекта, които могат да бъдат разпределени
за допълнителни възнаграждения на екипа
по проекта.
2. Координатор на проекта: ………………………
…………………………………...............................................,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
със следните задължения:
2.1. Координира цялостната дейност по
проекта.
2.2. Подпомага ръководителя на проекта
в организацията на дейностите по проекта.
2.3. Координира работата на експертите
по изпълнението на дейностите по проекта.
2.4. Следи за точното изпълнение на планграфика на проекта и предлага корективни
мерки в случай на необходимост.
2.5. Следи изпълнението на сключените в
рамките на проекта договори за обществени
поръчки (или договори с подизпълнители),
като информира ръководителя на проекта за
възникнали трудности и/или неизпълнение
на договорните задължения от страна на
изпълнителя.
2.6. Отчита пред ръководителя на проекта постигнатите резултати и индикатори по
проекта.
2.7. Изготвя междинни и заключителни
технически доклади за изпълнението на проекта за изпращането им към Управляващия/
Отговорния орган/Програмния оператор.
2.8. Оказва съдействие на представители
на Управляващия/Отговорния орган/Програмния оператор, одитни органи, оценители, мониторинг експерти и други експерти,
извършващи проверка, оценка и/или одит на
проекта, изготвя справки и друга изискана
информация по проекта.
2.9. Докладва незабавно на ръководителя
на проекта за съмнения или установени случаи на нарушения и измами със средства по
проекта.
2.10. Изготвя справки относно реализацията на проекта.
2.11. Ежемесечно изготвя таблица за отработеното време и отчет за изпълнените
дейности и ги представя за одобрение на
ръководителя на проекта.
2.12. Изпълнява други задачи, възложени
му от ръководителя на проекта.
3. Счетоводител на проекта: ……………………
…………………………………............................................…,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
със следните задължения:
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3.1. Отговаря за правилното разходване на
средствата по проекта.
3.2. Организира, контролира и отговаря за
цялостната финансово-счетоводна отчетност
по проекта, изготвя междинните и окончателния финансови отчети.
3.3. Оформя исканията за плащане към
Управляващия/Отговорния орган/Програмния оператор по проекта.
3.4. Отразява разходите по дейностите на
проекта в отделна счетоводна аналитичност.
3.5. Отговаря за изпълнението на бюджета, отчетността на материалните средства
и съхранението на разходооправдателните
документи, свързани с проекта.
3.6. Преценява необходимостта от искане за
отпускане на допълнителен лимит за разход
по проекта.
3.7. Организира разплащания с контрагенти.
3.8. Представя финансовите документи при
извършване на одит.
3.9. Участва в дейностите по мониторинг
и оценка на проекта.
3.10. Ежемесечно изготвя таблица за отработеното време и отчет за изпълнените
дейности и ги представя за одобрение на
ръководителя на проекта.
3.11. Изпълнява и други задачи, свързани
с финансово-отчетната дейност по проекта.
4. Технически сътрудник по проекта: ………
…………………………………….........................................…,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
със следните задължения:
4.1. Изпълнява технически задачи, свързани
с изпълнението на проекта.
4.2. Оказва съдействие на ръководителя на
проекта, координатора и експертите по проекта
във всички етапи на изпълнение на проекта.
4.3. Завежда, описва и съхранява документацията по проекта.
4.4. Изготвя съпроводителна документация
и кореспонденция по проекта.
4.5. Ежемесечно изготвя таблица за отработеното време и отчет за изпълнените дейности
и ги представя за одобрение на ръководителя
на проекта.
4.6. Изпълнява и други задачи, възложени
от ръководителя на проекта и координатора,
свързани с изпълнението на дейностите по
проекта.
5. Членове на експертен съвет за подготовка
на технически спецификации за оборудване/
услуга ……..…………………...................................……..:
1. .……………............................................…....……………,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
2. .……………............................................…………....……,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
3. .……………............................................………....…..…,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
със следните задължения:
5.1. Разработват технически спецификации
за доставка/услуги/строителство съгласно
изискванията на Закона за обществените
поръчки, като гарантират, че техническите
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спецификации дават възможност за равен
достъп на кандидатите или участниците за
участие в процедурата и не създават необосновани пречки пред конкуренцията.
5.2. Подготвят отговори на писмени искания
от потенциални участници за разяснения по
документацията за участие в обявени процедури за възлагане на обществени поръчки.
5.3. Изпълняват поставените от ръководителя на проекта задачи по реализацията на
проекта в рамките на своята компетентност.
5.4. Изготвят писмени доклади за участието
си в дейностите по проекта и други материали, свързани с реализацията на проекта, по
компетентност.
5.5. Ежемесечно изготвят таблица за отработеното време и отчет за изпълнените
дейности и ги представят за одобрение на
ръководителя на проекта.
6. Експерт: ……………………….....................…………,
(трите имена, длъжност, звено и дирекция)
със следните задължения:
6.1. ………………………………......................................
6.2. ………………………………......................................
6.3. ………………………………......................................
II. Членовете на екипа по управление и
изпълнение на проекта да изпълняват всички функции съгласно разписаните задачи и
отговорности в проектното предложение,
неразделна част от договора по проекта,
както следва:
1. Служителите по т. …, т. ... и т. ... изпълняват възложените дейности по проекта в
рамките на работното си време.
2. Служителите по т. ..., т. ... и т. ... изпълняват възложените дейности по проекта
в извънработно време.
Изпълнението на заповедта възлагам на
ръководителя на проекта.
Контрола по изпълнението на заповедта
ще осъществявам лично.
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Копие на заповедта да се изпрати на посочените в т. I служители и на дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Планиране
и управление на бюджета“ (при необходимост
се посочват и други структури на МВР, които
биха могли да бъдат адресати на заповедта).
........................................................................
(длъжност)
..........................................................................
(специфично наименование, име и
фамилия, подпис)
Забележка. Изброяването в т. I на членове на
екипа за управление и изпълнение на проекта,
както и техните задължения, не е изчерпателно. В екипа могат да се включват експерти съ
образно нуждите на бенефициента/партньора и
спецификата и сложността на проекта.
ИЗГОТВИЛИ:
(длъжност) ....................
.........................................
(име и фамилия, подпис)
...........................................
(дата) …………............. г.

СЪГЛАСУВАНО:
(длъжност) .....................
...........................................
(специфично наимено
вание, име и фамилия,
подпис)
..........................................
(длъжност) .................... (дата) .......................... г.
.........................................
(име и фамилия, подпис) (длъжност) .....................
..................................... ...........................................
(дата) ........................ г. (специфично наимено
вание, име и фамилия,
подпис) ............................
Отп. в 1 екз.
Екз. № 1 – деловодство ...........................................
ДКАО
(дата) …………............... г.
Размножено в ......
копия.
(длъжност) .....................
копие № 1 – ..............
...........................................
копие № 2 – ..............
(специфично наимено
копие № 3 – ..............
вание, име и фамилия,
копие № 4 – ..............
подпис) ............................
копие № 5 – ..............
(дата) …………............... г.
копие № 6 – ..............
......................................
(адресат)

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОВЕД
№ …………………./………….... 20…. г.
ОТНОСНО: и зплащане на допълнително възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за
Министерството на вътрешните работи в …………….…………………………………….……………
(структурата бенефициент)
На основание чл. 4, ал. 8 от Наредба № 8121з-………….. от 20….. г. за условията и реда за възлагане и отчитане на изпълнението и/или управление на проекти или програми и за формиране
и изплащане на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи
ЗАПОВЯДВАМ:
I. По проект ………………………………..…………………………….................................................................……………….
(наименование на съответния проект)
към …………………...…… са верифицирани средства в размер на …………………...........................…..…….. лв.
(дата)
(цифром и словом)
с включени осигурителни вноски.
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1. За служители, изпълнявали проекта в извънработно време, са изразходвани средства в размер
на …………………….......................................… лв. с включени осигурителни вноски.
(цифром и словом)
2. Останалите верифицирани средства след приспадане на осигурителните вноски в размер на
……………………………………............................... лв. се разпределят, както следва:
(цифром и словом)
№

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Структура

Сума за начисляване

II. По проект ………………………………..…………………………......................................................................………….
(наименование на съответния проект)
към …………………...…… са верифицирани средства в размер на …………………...........................…..…….. лв.
(дата)
(цифром и словом)
с включени осигурителни вноски.
1. За служители, изпълнявали проекта в извънработно време, са изразходвани средства в размер
на …………………….......................................… лв. с включени осигурителни вноски.
(цифром и словом)
2. Останалите верифицирани средства след приспадане на осигурителните вноски в размер на
……………………………………............................... лв. се разпределят, както следва:
(цифром и словом)
№

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Структура

Сума за начисляване

III. По проект ………………………………..…………………………......................................................................………….
(наименование на съответния проект)
към …………………...…… са верифицирани средства в размер на …………………...........................…..…….. лв.
(дата)
(цифром и словом)
с включени осигурителни вноски.
1. За служители, изпълнявали проекта в извънработно време, са изразходвани средства в размер
на …………………….......................................… лв. с включени осигурителни вноски.
(цифром и словом)
2. Останалите верифицирани средства след приспадане на осигурителните вноски в размер на
……………………………………............................... лв. се разпределят, както следва:
(цифром и словом)
№

ЕГН

Име, презиме, фамилия

Структура

Сума за начисляване

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на вътрешните
работи с възложени функции по контрола по управление на фондовете на Европейския съюз.
Копие на заповедта да се изпрати на дирекция „Планиране и управление на бюджета“ и на
ръководителите, от чиито структури по чл. 37 от ЗМВР има включени служители, за сведение
и изпълнение.
МИНИСТЪР: ..........................................
(име и фамилия, подпис)
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Приложение № 3
към чл. 6, ал. 4
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(наименование на структурата)
Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20.... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
........................................................................................................
.....................................................................................................
(име, длъжност, подпис и печат на ръководителя на
структурата)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд за изпълнение на проекти от служителите по чл. 1, ал. 4, т. 2
през месец ….......... 20.... г.
№

Име, презиме, фамилия
на служителя

ЕГН

1

2

3

........................../...............................
............................................. 20.... г.
гр. ....................................................

Структура Брой утвърдени часове
4

5

Часова ставка
на служителя

Сума за
начисляване

6

7

ИЗГОТВИЛ:
........................................................................................................
.......................................................................................................
(име, длъжност и подпис на ръководителя на проекта)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР

Забележка. Броят на часовете за един месец не следва да надхвърля ограничението от 80 часа.

Копие на протокола се изпраща и на структурите, от които има включени членове на екипа.

8648

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 запетаята след цифрата „4“ и думите „т. 1 и 4“ се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 3 заплащат 25 на сто от стойността на лекарствения продукт, а останалите
75 на сто от стойността му са за сметка на държавния бюджет.“
§ 2. В чл. 11, ал. 2 числото „50“ се заменя с „25“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1, т. 2 числото „50“ се заменя със „75“.
Министър:
Костадин Ангелов
8653
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-46
от 30 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните тери
тории в землищата на с. Боденец, с. Върбешница,
с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна
Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен
Криводол, с. Старо село, с. Цаконица и с. Царе
вец, община Мездра, област Враца.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „Геохайд“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 577
от 11.07.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Враца, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването в „Държавен
вестник“ на заповедта собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

8623

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-140
от 2 ноември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-129857-27.10.2020 г.
и вх. № 09-128772-23.10.2020 г. от СГКК – Пловдив,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа
ването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. С. Лилково, EKATTE 43671, община „Родопи“,
одобрени със Заповед № РД-18-60 от 30.06.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по ге
одезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 43671.12.225:
площ: 167 кв. м, ливада, собственост на Ангел
Цветков Славовски;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.226:
площ: 27 кв. м, ливада, собственост на Ангел
Цветков Славовски;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.227:
площ: 207 кв. м, друг вид недървопроизводителна
горска площ, собственост на Община „Родопи“;

поземлен имот с идентификатор 43671.12.228:
площ: 301 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.229:
площ: 206 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.230:
площ: 45 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.231:
площ: 117 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.232:
площ: 206 кв. м, дере, собственост на Община
„Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.234:
площ: 118 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.235:
площ: 189 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.236:
площ: 103 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.237:
площ: 45 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.238:
площ: 152 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.273:
площ: 314 кв. м, ливада, собственост на Община
„Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.275:
площ: 44 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.78:
площ: 70 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.79:
площ: 107 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
сграда с идентификатор 43671.12.233.1: площ:
10 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.234:
площ: 412 кв. м, нива, собственост на Община
„Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.289:
площ: 5746 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.290:
площ: 139 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.218:
площ: 269 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.219:
площ: 23 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.106:
площ: 1671 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.107:
площ: 95 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 43671.37.317:
площ: 1970 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.318:
площ: 422 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.319:
площ: 337 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
сграда с идентификатор 43671.17.139.1: площ:
53 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 43671.17.242.1: площ:
855 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 43671.17.242.2: площ:
29 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 43671.34.2.1: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 43671.12.161:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 25 598 кв. м, площ след промяната:
25 590 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.165:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 996 кв. м, площ след промяната:
426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.173:
ливада, собственост на Община Родопи, площ
преди промяната: 12 947 кв. м, площ след про
мяната: 12 620 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.177:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 11 329 кв. м, площ след про
мяната: 11 340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.182:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 3789 кв. м, площ след промя
ната: 3691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.183:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 61 954 кв. м, площ след про
мяната: 61 653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.191:
ливада, собственост на Петър Костадинов Бала
банов, площ преди промяната: 3036 кв. м, площ
след промяната: 2197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.193:
ливада, собственост на Дачо Радев Дачев, площ
преди промяната: 1200 кв. м, площ след промя
ната: 1134 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.195:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Ангел Георгиев Аризанов, площ
преди промяната: 432 кв. м, площ след промя
ната: 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.203:
ливада, собственост на Елена Костадинова Тер
зиева, площ преди промяната: 2201 кв. м, площ
след промяната: 2193 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 43671.12.204:
ливада, собственост на Георги Йорданов Андре
ев, площ преди промяната: 200 кв. м, площ след
промяната: 141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.205:
ливада, собственост на Димитър Йорданов Ан
дреев, площ преди промяната: 200 кв. м, площ
след промяната: 78 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.206:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 750 кв. м, площ след промя
ната: 332 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.219:
нива, собственост на Атанас Иванов Караманов,
площ преди промяната: 324 кв. м, площ след
промяната: 316 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.220:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 367 кв. м, площ след промяната:
293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.233:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 4369 кв. м, площ след промя
ната: 4366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.473:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 10 126 кв. м, площ след промяната:
10 042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.641:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 545 кв. м, площ след промя
ната: 542 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.674:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
2540 кв. м, площ след промяната: 2565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.12.684:
водно течение, река, собственост на МОСВ, площ
преди промяната: 793 кв. м, площ след промя
ната: 797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.124:
нива, собственост на Господин Ангелов Коилов,
площ преди промяната: 2448 кв. м, площ след
промяната: 2438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.131:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1442 кв. м, площ след промя
ната: 733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.136:
ливада, собственост на Ангел Цветков Славовски,
площ преди промяната: 1836 кв. м, площ след
промяната: 216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.151:
ливада, собственост на Иван Тодоров Брощилов,
площ преди промяната: 802 кв. м, площ след
промяната: 743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.180:
иглолистна гора, собственост на Илия Иванов
Чорбаджиев, площ преди промяната: 7200 кв. м,
площ след промяната: 7186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.184:
ливада, собственост на Петър Илиев Кипров,
площ преди промяната: 2113 кв. м, площ след
промяната: 406 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 43671.13.185:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1399 кв. м, площ след промя
ната: 1062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.186:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1284 кв. м, площ след промя
ната: 1222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.189:
ливада, собственост на Димитър Вангелов Ихти
манов, площ преди промяната: 732 кв. м, площ
след промяната: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.190:
ливада, собственост на Димитър Вангелов Ихти
манов, площ преди промяната: 554 кв. м, площ
след промяната: 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.193:
ливада, собственост на Атанас Цветков Славов
ски, площ преди промяната: 2321 кв. м, площ
след промяната: 791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.195:
ливада, собственост на Ангел Цветков Славовски,
площ преди промяната: 1437 кв. м, площ след
промяната: 155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.196:
ливада, собственост на Димитър Атанасов Ан
дреев, площ преди промяната: 1231 кв. м, площ
след промяната: 1226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.217:
ливада, собственост на Ирина Александрова Ан
дреева, площ преди промяната: 300 кв. м, площ
след промяната: 97 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.218:
ливада, собственост на Радко Костов Дачев,
площ преди промяната: 572 кв. м, площ след
промяната: 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.219:
ливада, собственост на Господинка Славова По
пова, площ преди промяната: 7008 кв. м, площ
след промяната: 6992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.258:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1113 кв. м, площ след промя
ната: 692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.315:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 3761 кв. м, площ след
промяната: 3885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.331:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2601 кв. м, площ след промяната:
2630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.332:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2159 кв. м, площ след промяната:
2021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.113:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
6442 кв. м, площ след промяната: 6428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.134:
ливада, собственост на Ангел Цветков Славовски,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 80 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 43671.28.135:
ливада, собственост на Ангел Цветков Славовски,
площ преди промяната: 800 кв. м, площ след
промяната: 205 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.180:
ливада, собственост на Костадин Димитров
Лентов, площ преди промяната: 878 кв. м, площ
след промяната: 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.181:
ливада, собственост на Радко Костов Дачев и
Калина Костадинова Гюлева, площ преди промя
ната: 975 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.182:
ливада, собственост на Митра Радева Гугова,
площ преди промяната: 1234 кв. м, площ след
промяната: 397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.183:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1082 кв. м, площ след промя
ната: 1072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.139:
гробищен парк, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 5802 кв. м, площ след
промяната: 5786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.235:
нива, собственост на Динко Стефков Братоев и
Емил Стефков Братоев, площ преди промяната:
411 кв. м, площ след промяната: 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.237:
нива, собственост на Йордан Николов Касабов,
площ преди промяната: 233 кв. м, площ след
промяната: 165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.238:
нива, собственост на Васил Николов Касабов,
площ преди промяната: 241 кв. м, площ след
промяната: 185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.239:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 168 кв. м, площ след промя
ната: 91 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.241:
нива, собственост на Любен и Първан Даскалов,
площ преди промяната: 4441 кв. м, площ след
промяната: 1844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.242:
за складова база, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 5113 кв. м, площ след
промяната: 4671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.243:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 17 918 кв. м, площ след промяната:
9513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.25:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 3766 кв. м, площ след промя
ната: 3488 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.26:
ливада, собственост на Атанас Димитров Дачев,
площ преди промяната: 706 кв. м, площ след
промяната: 516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.29:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 762 кв. м, площ след промя
ната: 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.28.133:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
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площ преди промяната: 18 533 кв. м, площ след
промяната: 15 827 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.169:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 14 459 кв. м, площ след про
мяната: 14 442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.198:
нива, собственост на Костадин Георгиев Личков,
площ преди промяната: 200 кв. м, площ след
промяната: 199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.216:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 3713 кв. м, площ след промя
ната: 2000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.301:
изоставена орна земя, собственост на А нка
Ангелова Червенкова, площ преди промяната:
340 кв. м, площ след промяната: 275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.305:
изоставена орна земя, собственост на Емил
Славчев Славов, площ преди промяната: 502 кв. м,
площ след промяната: 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.308:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 31 706 кв. м, площ след про
мяната: 30 850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.29.626:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1096 кв. м, площ след промяната:
735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.1:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 5949 кв. м, площ след
промяната: 5702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.2:
изоставена орна земя, собственост на Цветан Ни
колов Вълчев, площ преди промяната: 901 кв. м,
площ след промяната: 858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.6:
нива, собственост на Елена Стоилова Тосева,
площ преди промяната: 3497 кв. м, площ след
промяната: 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.8:
нива, собственост на Костадин Славов Пощилов,
площ преди промяната: 1098 кв. м, площ след
промяната: 870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.95:
нива, собственост на Байрамали Наим Идриз,
площ преди промяната: 2035 кв. м, площ след
промяната: 1120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.96:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 183 кв. м, площ след промяната:
180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.104:
нива, собственост на Валентин Кънчев Кънчев и
Пламен Цветков Панчев, площ преди промяната:
613 кв. м, площ след промяната: 611 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.245:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 5883 кв. м, площ след промяната:
4686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.246:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 3544 кв. м, площ след промяната:
3177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.491:
за второстепенна улица, данни преди промяна
та: няма данни за собственост, площ: 419 кв. м,
данни след промяната: собственост на Община
„Родопи“, площ: 221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.3:
ливада, собственост на Атанас Петров Деведжиев,
площ преди промяната: 1032 кв. м, площ след
промяната: 1010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.23:
нива, собственост на Невенка Костадинова Ма
ринова, Петър Иванов Касабов и Крум Иванов
Касабов, площ преди промяната: 1014 кв. м, площ
след промяната: 754 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.24:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1759 кв. м, площ след промя
ната: 1391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.25:
нива, собственост на Георги Йорданов Андреев,
площ преди промяната: 462 кв. м, площ след
промяната: 120 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.26:
нива, собственост на Велика Ангелова Пощилова,
площ преди промяната: 1247 кв. м, площ след
промяната: 1007 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.28:
нива, собственост на Симеон Крумов Золкин и
Мария Андреева Генева, площ преди промяната:
953 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.306:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 197 351 кв. м, площ след про
мяната: 195 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.308:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 11 765 кв. м, площ след промяната:
11 738 кв. м;
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 43671.13.188:
площ: 789 кв. м, ливада, собственост на Тодор
Димитров Вангелов;
поземлен имот с идентификатор 43671.13.194:
площ: 1679 кв. м, нива, собственост на Петър
Атанасов Славовски;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.240:
площ: 1295 кв. м, нива, собственост на Костадин
Петров Коилов;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.244:
площ: 814 кв. м, за друг вид застрояване, собстве
ност на Община „Родопи“ – временно стопанисва;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.245:
площ: 893 кв. м, за друг вид застрояване, собстве
ност на Община „Родопи“ – временно стопанисва;
поземлен имот с идентификатор 43671.17.282:
площ: 776 кв. м, изоставена орна земя, собстве
ност на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.103:
площ: 429 кв. м, нива, собственост на Община
„Родопи“ – временно стопанисва;
поземлен имот с идентификатор 43671.34.247:
площ: 2345 кв. м, пасище, собственост на Община
„Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 43671.34.490:
площ: 1500 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Милка Иванова Пудева, Костадин
Иванов Пудев и Величка Георгиева Пудева;
поземлен имот с идентификатор 43671.37.285:
площ: 500 кв. м, нива, собственост на Община
„Родопи“ – временно стопанисва;
сграда с идентификатор 43671.34.490.1: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб
ственост на Милка Иванова Пудева, Костадин
Иванов Пудев и Величка Георгиева Пудева;
сграда с идентификатор 43671.34.490.2: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Милка Иванова Пудева, Костадин Иванов Пудев
и Величка Георгиева Пудева.
II. С. Ситово, EKATTE 66651, община „Родопи“,
одобрени със Заповед № РД-18-57 от 30.06.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по ге
одезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66651.51.53:
площ: 39 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.55.62:
площ: 2503 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.73.139:
площ: 77 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.43:
площ: 213 кв. м, за друг вид застрояване, соб
ственост на Мария Тодорова Куманова и Ангел
Тодоров Белчев;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.44:
площ: 149 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.45:
площ: 99 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.46:
площ: 43 кв. м, за друг вид застрояване, собстве
ност на Илия Тодоров Белчев;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.47:
площ: 35 кв. м, за друг вид застрояване, собстве
ност на Елена Стоилова Куманова;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.48:
площ: 52 кв. м, за друг вид застрояване, собстве
ност на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.98.50:
площ: 818 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.17:
площ: 224 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.18:
площ: 108 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.111.6:
площ: 107 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66651.114.23:
площ: 1467 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
сграда с идентификатор 66651.111.3.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 66651.112.4.1: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 66651.112.4.2: площ:
34 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 66651.114.10.1: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66651.51.6:
нива, собственост на Ангел Петров Славовски,
площ преди промяната: 484 кв. м, площ след
промяната: 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.51.45:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 6774 кв. м, площ след промя
ната: 6772 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.51.48:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 10 221 кв. м, площ след промяната:
10 195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.51.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 192 кв. м, площ след промяната:
137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.55.46:
ливада, собственост на Георги Данаилов Тасков,
площ преди промяната: 2285 кв. м, площ след
промяната: 2275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.55.55:
ливада, собственост на Янко Стайков Попов,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.58.39:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на
Михаил Батинов Гуцов, площ преди промяната:
550 кв. м, площ след промяната: 577 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.58.40:
за друг вид производствен, складов обект, соб
ственост на Министерството на земеделието,
площ преди промяната: 475 кв. м, площ след
промяната: 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.58.51:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 884 кв. м, площ след промя
ната: 554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.58.53:
пасище, собственост на Делян Георгиев Бакалски,
площ преди промяната: 1614 кв. м, площ след
промяната: 1597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.58.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 4838 кв. м, площ след промяната:
1763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.68.43:
нива, собственост на Асен Славов Тасков, площ
преди промяната: 648 кв. м, площ след промя
ната: 645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.68.71:
друг вид дървопроизводителна гора, ДПФ, площ
преди промяната: 7350 кв. м, площ след промя
ната: 7321 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66651.73.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 6735 кв. м, площ след промяната:
6729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.74.1:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 919 кв. м, площ след промя
ната: 916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.94.11: из
оставена орна земя, собственост на Тодор Димит
ров Белчев, площ преди промяната: 3067 кв. м,
площ след промяната: 3053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.94.12:
изоставена орна земя, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 639 кв. м, площ
след промяната: 35 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.94.13:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Об
щина „Родопи“, площ преди промяната: 441 кв. м,
площ след промяната: 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.14: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община „Родопи“, площ преди промяната:
96 кв. м, площ след промяната: 42 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.23:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Ва
сил Атанасов Аризанов, площ преди промяната:
55 кв. м, площ след промяната: 34 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.24:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Об
щина „Родопи“, площ преди промяната: 82 кв. м,
площ след промяната: 7 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.31:
ливада, собственост на Ангел Атанасов Копара
нов, площ преди промяната: 289 кв. м, площ след
промяната: 284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.32:
ливада, собственост на Атанас Григоров Голев,
площ преди промяната: 1585 кв. м, площ след
промяната: 1556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.33:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1171 кв. м, площ след промя
ната: 1116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.35:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 581 кв. м, площ след промя
ната: 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.39:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 3972 кв. м, площ след промя
ната: 3946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 5936 кв. м, площ след промяната:
3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.95.41:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 320 кв. м, площ след промяната:
298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.98.9: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община „Родопи“, площ преди промяната:
431 кв. м, площ след промяната: 422 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66651.98.44:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 15 375 кв. м, площ след про
мяната: 15 351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.8:
ливада, собственост на Петър Христев Тасков,
площ преди промяната: 4210 кв. м, площ след
промяната: 4125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2291 кв. м, площ след промяната:
1948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.11:
ливада, собственост на Сашко Асенов Шумаров,
площ преди промяната: 1810 кв. м, площ след
промяната: 1803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.15:
нива, собственост на Тодор Лозаров Маджаров,
площ преди промяната: 325 кв. м, площ след
промяната: 326 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.99.16:
ливада, собственост на Кметство с. Ситово, площ
преди промяната: 229 кв. м, площ след промя
ната: 25 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.107.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2808 кв. м, площ след промяната:
2774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.111.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Кметство с. Ситово, площ преди промяната:
2899 кв. м, площ след промяната: 2930 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.111.3:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Об
щина „Родопи“, площ преди промяната: 1011 кв. м,
площ след промяната: 1008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.112.4:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Славчо
Димитров Михатев, Ана Драгинова Михатева и
Мария Димитрова Бакалова, площ преди промя
ната: 1349 кв. м, площ след промяната: 1310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.112.5:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Об
щина „Родопи“, площ преди промяната: 1237 кв. м,
площ след промяната: 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.114.8:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1382 кв. м, площ след промяната:
1428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66651.114.10:
друг вид нива, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 579 кв. м, площ след
промяната: 577 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 об
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-141
от 4 ноември 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-130813-29.10.2020 г.
и вх. № 09-131932-1.11.2020 г. от СГКК – Пловдив,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа
ването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. С. Бойково, EKATTE 05150, община „Родопи“,
одобрени със Заповед № РД-18-61 от 30.06.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по ге
одезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05150.2.706:
площ: 107 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.707:
площ: 31 кв. м, за друг вид застрояване, собстве
ност на Йорданка Николова Марчева;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.1724:
площ: 2727 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.1725:
площ: 233 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.1726:
площ: 580 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1593:
площ: 64 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1594:
площ: 77 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1595:
площ: 203 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1596:
площ: 117 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1597:
площ: 9 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1598:
площ: 15 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1599:
площ: 131 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1600:
площ: 1700 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1601:
площ: 287 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1602:
площ: 422 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1603:
площ: 807 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
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поземлен имот с идентификатор 05150.4.1604:
площ: 4793 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1605:
площ: 96 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1606:
площ: 79 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1607:
площ: 65 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1608:
площ: 64 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1609:
площ: 19 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1610:
площ: 32 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1611:
площ: 2489 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1612:
площ: 399 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1613:
площ: 76 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1614:
площ: 107 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1615:
площ: 53 кв. м, изоставена орна земя, собственост
на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1616:
площ: 110 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1617:
площ: 206 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1618:
площ: 396 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1619:
площ: 161 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1620:
площ: 196 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1621:
площ: 654 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1622:
площ: 118 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1623:
площ: 1441 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1625:
площ: 571 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1626:
площ: 178 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
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поземлен имот с идентификатор 05150.4.1627:
площ: 159 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.32.620:
площ: 1798 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.32.621:
площ: 189 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.32.622:
площ: 120 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.60.846:
площ: 157 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.60.847:
площ: 37 кв. м, за земеделски труд и отдих (съглас
но § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.60.848:
площ: 216 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.60.849:
площ: 188 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.60.850:
площ: 215 кв. м, за земеделски труд и отдих
(съгласно § 4 от ПЗРЗСПЗЗ), няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.1: площ:
68 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.2: площ:
44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.3: площ:
12 кв. м, друг вид производствена, складова, ин
фраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.4: площ:
44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.5: площ:
45 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.6: площ:
44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.7: площ:
43 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.8: площ:
43 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.9: площ:
42 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.389.10: площ:
25 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.640.1: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.1607.1: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб
ственост на Добринка Стоянова Георгиева;
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сграда с идентификатор 05150.4.1607.2: площ:
18 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.4.1610.1: площ:
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.60.848.1: площ:
122 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 05150.60.848.2: площ:
114 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.1352:
площ: 643 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.1353:
площ: 523 кв. м, друг вид земеделска земя, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.1354:
площ: 427 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.1356:
площ: 1237 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.1357:
площ: 29969 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.502:
площ: 118 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Ариф Атемов Сюлейманов;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.503:
площ: 728 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.504:
площ: 528 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.505:
площ: 260 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.506:
площ: 172 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.507:
площ: 654 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05150.2.396:
нива, собственост на Гинка Георгиева Даскалова,
площ преди промяната: 1914 кв. м, площ след
промяната: 1812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.553:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 456 кв. м, площ след промя
ната: 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.571:
ливада, собственост на Атанас Георгиев Ангели
ев, площ преди промяната: 897 кв. м, площ след
промяната: 415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.572:
ливада, собственост на Иван Борисов Канин и
Тодор Борисов Канин, площ преди промяната:
2654 кв. м, площ след промяната: 1504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.576:
ливада, собственост на Димитър Атанасов Мазев,
площ преди промяната: 524 кв. м, площ след
промяната: 520 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05150.2.577:
ливада, собственост на Елена Викторова Иванова
и Теодор Христов Бочев, площ преди промяната:
522 кв. м, площ след промяната: 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.578:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 504 кв. м, площ след промя
ната: 413 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.624:
друг вид земеделска земя, собственост на Общи
на „Родопи“, площ преди промяната: 5626 кв. м,
площ след промяната: 4493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.662:
дере, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 14 796 кв. м, площ след про
мяната: 13 138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.702:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 858 кв. м, площ след промяната:
764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.703:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 221 кв. м, площ след промяната:
165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.704:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2822 кв. м, площ след промяната:
2839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.2.705:
за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ), собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 8775 кв. м, площ след
промяната: 7779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.1: за
местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 3891 кв. м, площ след
промяната: 3580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
11 700 кв. м, площ след промяната: 10 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.17: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве
ност на Община „Родопи“, площ преди промяната:
234 кв. м, площ след промяната: 217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.19: за
селскостопански, горски, ведомствен път, соб
ственост на Димитър Венциславов Димитров,
площ преди промяната: 22 кв. м, площ след
промяната: 19 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Захари Диков Мавродиев, площ
преди промяната: 70 кв. м, площ след промяната:
22 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.24:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Ивайло Душков Иванов, площ
преди промяната: 68 кв. м, площ след промяна
та: 22 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.44:
нива, собственост на Костадин Тодоров Филков,
площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след
промяната: 960 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05150.4.63:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1981 кв. м, площ след промяната:
1934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.64:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 289 кв. м, площ след промя
ната: 116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.65:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 249 кв. м, площ след промя
ната: 214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.66:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Ивайло Душков Иванов, площ
преди промяната: 90 кв. м, площ след промяна
та: 63 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.70:
нива, собственост на Божия Борисова Филкова,
площ преди промяната: 400 кв. м, площ след
промяната: 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.213:
дере, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 77 286 кв. м, площ след про
мяната: 74 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.236:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Иван Костадинов Марин, площ
преди промяната: 3186 кв. м, площ след промя
ната: 3074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.327:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 176 кв. м, площ след промя
ната: 144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.328:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 496 кв. м, площ след промяната:
436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.389:
друг вид земеделска земя, собственост на „Бъл
гарски пощи“ – ЕООД, и „БТК“ – ЕАД, площ
преди промяната: 3646 кв. м, площ след промя
ната: 3455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.391:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 588 кв. м, площ след промяната:
562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.457:
нива, собственост на Атанас Христев Рангелов,
площ преди промяната: 1358 кв. м, площ след
промяната: 1238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.500:
нива, собственост на Васка Димитрова Стран
джева, Виолета Димитрова Божкова, Димитър
Кръстанов Фиданов и Иван Васков Фиданов,
площ преди промяната: 3810 кв. м, площ след
промяната: 3539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.565:
нива, собственост на Атанас Иванов Фиданов,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 332 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.585:
дере, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 13 495 кв. м, площ след про
мяната: 1035 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05150.4.586:
изоставена орна земя, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 931 кв. м, площ
след промяната: 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.590:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 3889 кв. м, площ след промяната:
3473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.609:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Веселен Радев Пенелов, площ преди промяната:
560 кв. м, площ след промяната: 538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.619:
нива, собственост на Никола Василев Дойчев,
площ преди промяната: 1665 кв. м, площ след
промяната: 1660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.633:
нива, собственост на Божия Борисова Филкова,
площ преди промяната: 603 кв. м, площ след
промяната: 604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.640:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 80 912 кв. м,
площ след промяната: 80 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.649:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Рашко, Янко, Стоянка Фил. Тош
кови, площ преди промяната: 2020 кв. м, площ
след промяната: 2072 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.650:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Иван Янков Тошков, площ преди
промяната: 3004 кв. м, площ след промяната:
2249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.4.846:
дере, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1754 кв. м, площ след промя
ната: 1550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.32.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Недков Каблешков и Недко Дончев
Каблешков, площ преди промяната: 48 195 кв. м,
площ след промяната: 48 001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.164:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 27 319 кв. м, площ след промяната:
27 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.169:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2134 кв. м, площ след промяната:
2207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.181:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община „Родопи“, площ преди промяната:
3635 кв. м, площ след промяната: 3583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.182:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община „Родопи“, площ преди промяната:
8229 кв. м, площ след промяната: 7175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.185:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 400 кв. м, площ
след промяната: 389 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05150.5.188:
друг вид земеделска земя, собственост на Общи
на „Родопи“, площ преди промяната: 4143 кв. м,
площ след промяната: 3966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.189:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 546 кв. м, площ след промя
ната: 418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.193:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 27 839 кв. м, площ след про
мяната: 27 820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.194:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 18 182 кв. м, площ след про
мяната: 18 163 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.199:
пасище, собственост на Мария Атанасова Иванова,
Александър Руменов Иванов и Васил Атанасов
Терзийски, площ преди промяната: 411 кв. м,
площ след промяната: 333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.200:
пасище, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 9320 кв. м, площ след промя
ната: 8483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.387:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
12 123 кв. м, площ след промяната: 12 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.5.398:
пасище, собственост на Сабина Райчева Пехли
ванова-Диева, площ преди промяната: 620 кв. м,
площ след промяната: 626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.6.97:
друг вид земеделска земя, собственост на Общи
на „Родопи“, площ преди промяната: 1093 кв. м,
площ след промяната: 487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.6.98:
ливада, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 544 кв. м, площ след промя
ната: 364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.6.105:
друг вид земеделска земя, собственост на „Кон
трол Инвест 1“ – ООД, площ преди промяната:
1456 кв. м, площ след промяната: 1174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.6.153:
дере, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 6130 кв. м, площ след промя
ната: 5957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.6.159:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 4500 кв. м, площ след промяната:
4487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.22.138:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 42 597 кв. м, площ след промяната:
41 530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.20:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Райчо Михайлов Цветков, площ преди промя
ната: 1800 кв. м, площ след промяната: 1718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.68:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Ивайло Душков Иванов, площ преди промяна
та: 4300 кв. м, площ след промяната: 4263 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 05150.50.69:
друг вид дървопроизводителна гора, собстве
ност на Ариф Атемов Сюлейманов, площ преди
промяната: 21 001 кв. м, площ след промяната:
20 543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.372:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 3147 кв. м, площ след промяната:
3007 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.379:
друг вид земеделска земя, собственост на Общи
на „Родопи“, площ преди промяната: 3011 кв. м,
площ след промяната: 3005 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.380:
пасище, собственост на Атанас Владимиров Ду
шилов, площ преди промяната: 5246 кв. м, площ
след промяната: 4675 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.50.459:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Лъ
чезар Василев Иванов, площ преди промяната:
1201 кв. м, площ след промяната: 1091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.53.44:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 14 720 кв. м, площ след
промяната: 14 220 кв. м;
сграда с идентификатор 05150.5.200.1: култо
ва, религиозна сграда, собственост на Община
„Родопи“, площ: 34 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 05150.5.190:
площ: 5048 кв. м, за друг обществен обект, ком
плекс, собственост на с. Бойково;
поземлен имот с идентификатор 05150.6.96:
площ: 2475 кв. м, за друг вид застрояване, соб
ственост на с. Бойково.
II. С. Цалапица, EK ATTE 78029, община
„Родопи“, одобрени със Заповед № РД-18-55
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 78029.33.787:
площ: 34 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.788:
площ: 119 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.995:
площ: 47 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 78029.348.1007:
площ: 102 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 78029.350.514:
площ: 338 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община „Родопи“;
сграда с идентификатор 78029.33.48.1: площ:
92 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 78029.33.48.2: площ:
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 78029.33.48.3: площ:
13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 78029.33.48.4: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78029.33.48.5: площ:
69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 78029.33.48.6: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78029.33.102.1: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78029.36.167.1: площ:
35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78029.36.167.2: площ:
95 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78029.36.404.1: площ:
3 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78029.345.13.1: площ:
55 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 78029.348.172.1: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 78029.33.28:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 6370 кв. м, площ след промяната:
5469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.34:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 4948 кв. м, площ след промя
ната: 4931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.48:
нива, собственост на Никола Илиев Лазаров,
площ преди промяната: 2994 кв. м, площ след
промяната: 2995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.74:
нива, собственост на Величка Костадинова
Стратева, Богалина Костадинова Якова и Морфа
Костадинова Пунгерова, площ преди промяната:
1991 кв. м, площ след промяната: 1993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.89:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 4220 кв. м, площ след промя
ната: 4180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.102:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Георги
Кирилов Казаков и Невенка Илиева Казакова,
площ преди промяната: 1529 кв. м, площ след
промяната: 1561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.732:
нива, собственост на Йорданка Байрева и Славка
Попова, площ преди промяната: 3258 кв. м, площ
след промяната: 3253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.33.736:
нива, собственост на Тодор Николов Проданов,
площ преди промяната: 15 342 кв. м, площ след
промяната: 15 296 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.34.34:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 10 414 кв. м, площ след
промяната: 10 344 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 78029.34.42:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 5483 кв. м, площ след промя
ната: 5435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 31 604 кв. м, площ след промяната:
31 639 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.11:
нива, собственост на Стоилка Рангелова Мудева,
площ преди промяната: 3865 кв. м, площ след
промяната: 3823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.166:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Ата
нас Петров Виришапков, площ преди промяната:
2318 кв. м, площ след промяната: 2300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.167:
нива, собственост на Иван Тенков Гаров, площ
преди промяната: 1607 кв. м, площ след промя
ната: 1593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.185:
нива, собственост на Спаса Николова Стоенчева,
площ преди промяната: 1810 кв. м, площ след
промяната: 1785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.194:
нива, собственост на Стоян Вълчинов Гаров,
площ преди промяната: 1372 кв. м, площ след
промяната: 1381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.195:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 490 кв. м, площ след промя
ната: 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.224:
нива, собственост на Красен Стоянов Йорданов,
площ преди промяната: 2649 кв. м, площ след
промяната: 2638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.397:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 408 кв. м, площ след промя
ната: 421 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.36.404:
овощна градина, собственост на Костадин Йорда
нов Бръмбаров, площ преди промяната: 3178 кв. м,
площ след промяната: 3151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.193.934:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 5320 кв. м, площ след промяната:
4979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.193.935:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 2907 кв. м, площ след промяната:
2943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.344.52:
за второстепенна улица, собственост на Община
„Родопи“, площ преди промяната: 2841 кв. м,
площ след промяната: 2768 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.345.13:
нива, собственост на Стоянка Димитрова Въчкова,
Виолета Михайлова Пенкова, Иван Михайлов Въч
ков, Радка Величкова Въчкова-Заалан, Лазарина
Величкова Въчкова и Лазар Величков Въчков,
площ преди промяната: 2707 кв. м, площ след
промяната: 2754 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 78029.345.69:
нива, собственост на Гинка Иванова Михайлова,
площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след
промяната: 1962 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 1067 кв. м, площ след промяната:
490 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.32:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1188 кв. м, площ след промя
ната: 1194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 11 432 кв. м, площ след промяната:
11 428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.72:
нива, собственост на Михаил и Петко Байреви и
Ат. Вълчинов, площ преди промяната: 6561 кв. м,
площ след промяната: 6570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.95:
за друг вид застрояване, собственост на „Тиана
ЛМ“ – ЕООД, площ преди промяната: 926 кв. м,
площ след промяната: 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.153:
нива, собственост на Стоян Рангелов Байрев и
Елена Николаева Рудова, площ преди промяната:
4442 кв. м, площ след промяната: 4432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.197:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 135 кв. м, площ след промяната:
116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.225:
нива, собственост на Община „Родопи“, площ
преди промяната: 1908 кв. м, площ след промя
ната: 1888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.347.281:
нива, собственост на Иван Тодоров Нихтянов,
площ преди промяната: 2377 кв. м, площ след
промяната: 2397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.348.52:
нива, собственост на Ангел Костадинов Мисир
ков, площ преди промяната: 2389 кв. м, площ
след промяната: 2365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.348.96:
нива, собственост на Костадин Георгиев Сулев,
площ преди промяната: 3708 кв. м, площ след
промяната: 3720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.348.109:
нива, собственост на Малин Петров Хаджийски,
площ преди промяната: 533 кв. м, площ след
промяната: 518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.348.172:
нива, собственост на Тодор Стоянов Герджиков,
площ преди промяната: 4801 кв. м, площ след
промяната: 4723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.348.174:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
промяната: 549 кв. м, площ след промяната:
213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.350.65:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Родопи“, площ преди
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промяната: 466 кв. м, площ след промяната:
367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.350.133:
за местен път, собственост на Община „Родопи“,
площ преди промяната: 1770 кв. м, площ след
промяната: 1891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78029.366.26: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 795 кв. м,
площ след промяната: 499 кв. м;
сграда с идентификатор 78029.36.166.1: жилищ
на сграда – еднофамилна, собственост на Атанас
Петров Виришапков, площ: 140 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 78029.36.1002:
площ: 19 кв. м, нива, собственост на временно
стопанисва общината;
поземлен имот с идентификатор 78029.344.54:
площ: 977 кв. м, за второстепенна улица, соб
ственост на Община „Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 78029.888.58:
площ: 1076 кв. м, ниско застрояване (до 10 м),
собственост на Трайко Рангелов Нихтянов.
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 об
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

8622

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-16-48
от 4 ноември 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Генерал Тодоров,
с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Ма
рикостиново, с. Митино, с. Ново Кономлади и
с. Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Гор
на Брезница, с. Долна Градешница, с. Ощава,
с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна,
област Благоевград.
1. Правоспособното лице, на което се въз
лага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геобилд Инжене
ринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № РД-15-91 от 17.11.2016 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

8624

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1792
от 6 ноември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол
и протоколно решение № 6280 от 6.11.2020 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
Открива процедура за приватизационна про
дажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на Министерството на земеделието, храните и
горите, представляващ: урегулиран поземлен
имот (УПИ) II – ветеринарна лечебница, с площ
2085 кв. м, намиращ се в кв. 81 по плана на
с. Градина, община Първомай, област Пловдив,
ведно с построената в него масивна сграда, със
застроена площ 140 кв. м.

8665

Изпълнителен директор:
П. Александрова

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 343
от 29 септември 2020 г.
1. На основание чл. 26 от Закона за БНБ Бъл
гарската народна банка изважда от обращение
банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии
1999 г. и 2005 г., които престават да бъдат законно
платежно средство от 1 януари 2021 г.
2. Банкнотите с номинална стойност 2 лева,
емисии 1999 г. и 2005 г., да се обменят на касите
на Българската народна банка по номинална
стойност без ограничение на количеството, без
такса и без краен срок на обмяна.

8641

Управител:
Д. Радев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 212
от 29 октомври 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК Общинският съвет – Пазарджик, реши:
І. Дава съгласие за откриване на процедура
за продажба по реда на ЗПСК на общински не
жилищни имоти, невключени в имуществото на
общински търговски дружества, които се използват
за стопански цели, представляващи производствен
и складов комплекс, а именно:
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
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последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на
началника на СГКК – Пазарджик, адрес на позем
ления имот: с. Ивайло, площ: 8540 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производ
ствен, складов обект, предходен идентификатор:
32010.501.696, номер по преходен план: 5010696,
квартал: 36, парцел V – производствена и складова
дейност, съгласно скица № 15-938423/12.10.2020 г.,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 5835/13.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. № 6716
от 19.10.2020 г., акт № 16, том 24, при Агенцията
по вписванията – Пазарджик, ведно със:
сграда с идентификатор 32010.501.1292.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-245 от 13.07.2020 г.
на изпълнителния директор на АГКК, послед
ното изменение на кадастралната карта и ка
дастралните регистри, засягащо сградата, е със
Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на началника
на СГКК – Пазарджик, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 32010.501.1292,
застроена площ: 1179 кв. м, брой етажи: 1, брой
самостоятелни обекти в сградата: няма данни,
предназначение: складова база, склад, скица
№ 15-938429/12.10.2020 г.;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1291
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245
от 13.07.2020 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последното изменение на кадастрална
та карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот, е със Заповед № 18-9196 от
30.09.2020 г. на началника на СГКК – Пазар
джик, адрес на поземления имот: с. Ивайло,
площ 2250 к в. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, предходен идентификатор: 32010.501.696,
номер по преходен план: 501.696, квартал: 36,
парцел IV – производствена и ск ладова дей
ност, съгласно скица № 15-938421/12.10.2020 г.,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 5834/13.10.2020 г., вписан дв. вх. рег. № 6746
от 19.10.2020 г., акт № 37, том 24, в Агенцията
по вписванията – Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 32010.501.1290
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ивайло, одобрени със Заповед № РД-18-245 от
13.07.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК,
последното изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо поземления
имот, е със Заповед № 18-9196 от 30.09.2020 г. на
началника на СГКК – Пазарджик, адрес на позем
ления имот: с. Ивайло, площ: 4148 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производ
ствен, складов обект, предходен идентификатор:
32010.501.696, номер по преходен план: 5010696,
квартал: 36, парцел І – производствена и складова
дейност, съгласно скица № 15-938426/12.10.2020 г.,
актуван с акт за частна общинска собственост
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№ 5833/13.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. № 6717
от 19.10.2020 г., акт № 17, том 24, при Агенцията
по вписванията – Пазарджик.
ІІ. Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално
представителство, или на дейности, свързани с
функциите по Закона за публичните предпри
ятия, приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г., за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално
представителство, както и да подпише съответ
ните договори за възлагането на тези дейности.
ІІІ. Определя кмета на общината да удосто
вери верността на информацията, съдържаща се
в анализите за правното състояние на обектите
за приватизация.

8667

Председател:
Х. Харалампиев

Стефан Венев Васи лев – председател на
Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени в
състава на Надзорния съвет на Националния оси
гурителен институт: 1. освобождава се от състава
на Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт Димитър Витанов Бранков; 2. определя
се за член на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт Мария Минчева Минче
ва – заместник-председател на БСК.
8675
2. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с влязло в сила решение по
д. д. № 16/2020 г. на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – Бургас, Йосиф Златев Ки
рязов – адвокат от Адвокатската колегия – Бургас,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от шест месеца.
8660
853. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология (Средновековна обща
история – История на Византия и средновековна
история на балканските народи) – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Ико
нопис) – един; област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.2. Изоб
разително изкуство (Живопис) – един; област на
висше образование 3. Социални, стопански и прав
ни науки, професионално направление 3.7. Адми
нистрация и управление (Управление поведението
на организацията) – един; доценти по: област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, профе
сионално направление 2.2. История и археология
(История на Стария свят и Тракология) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.1. Теория
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и управление на образованието – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика (Те
ория на възпитанието и дидактика – История на
педагогиката и българското образование) – един;
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.2. Педагоги
ка (Теория на възпитанието и дидактика) – един;
област на висше образование 1. Педагогически на
уки, професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (Методика на обучението по
български език и литература в началното учили
ще – Театрално-педагогическо взаимодействие),
за нуждите на Педагогическия колеж – Пле
вен – един; област на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление
(Управление на публичния сектор) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление (Управление
на организационното развитие) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (Маркетинг) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филологи я
(Съвременен английски език – Граматика и се
мантика) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Английска литература на ХVII
и XVIII век. Странознание на англоезичните
народи) – един; главни асистенти по: област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Етнология) – един; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направле
ние 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и
методика на физическото възпитание и спортната
тренировка – Футбол и фитнес) – 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 062/618-368.
8668
15. – Аграрният университет – Пловдив, обя
вява конкурси за заемане на академична длъжност
доцент във: област на висше образование 6. Аг
рарни науки и ветеринарна медицина, професио
нално направление 6.3. Животновъдство, научна
специалност „Овцевъдство и козевъдство“ – един;
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направ
ление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Почвознание“ – един; област на висше образо
вание 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.2. Растителна
защита, научна специалност „Растителна защита
(хербология)“ – един; област на висше образова
ние 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Агрохимия“ – един; област
на висше образование 6. Аграрни науки и вете
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ринарна медицина, професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мели
орации“ – един. Конкурсите са със срок 2 месеца
от обнародването им в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“ – тел. 032/654 274, 0887453860.
8650
717. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.4. Социални дейности
(Арттерапия и социализация) – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионал
но направление 8.2. Изобразително изкуство
(Теоретични аспекти на изобразителното изку
ство) – един; доцент по: област на висше обра
зование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Методика на обучението по музика) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Фило
логия (Български език – История на българския
език) – един. Всички конкурси са със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнарод
ването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в ректорската канцелария на ШУ, Шу
мен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб.
107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321,
GSM 0899 901943.
8603
960. – Институтът по биофизика и биоме
дицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН –
София, обявява конкурси за: професор в об
ласт на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки, научна специалност „Информатика“, за
нуждите на секция „Биоинформатика и мате
матическо моделиране“ към ИБФБМИ – един;
главен асистент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление в
медицината“, за нуждите на секция „Обработка
и анализ на биомедицински сигнали и данни“
към ИБФБМИ – един, и двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку
менти се подават в канцеларията на ИБФБМИ,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
8651
5. – Институтът за етнология и фолклорис
тика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент в област на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност „Етно
графия“ (Етнология на спорта) – един, за нуждите
на секция „Историческа етнология“. Документи
се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, на
ул. Московска № 6А, тел. 02/988-42-09, в срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
8654
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571. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
професионално направление 2.2. История и архео
логия, научна специалност „История на България“
(Стопанска история на Българското Възраждане)
за нуждите на секция „Българите, Османската
империя и Европа 15 – 19 век“ – един, със срок
за подаване на документи за участие 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Условията
за участие в конкурса са определени в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности
в Института за исторически изследвания при
БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на
института: 1113 София, бул. Шипченски проход
№ 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 0899 09 02 16;
02 870 8513.
8610
471. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН – София, обявява конку рси
за академични длъжности: доцент по профе
сионално направление 4.2. Химически науки
(неорганична химия) за лаборатория „Високо
температу рни оксидни материали“ – един, и
главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки (аналитична химия) за
лаборатория „Методична лаборатория по атомна
спектрометрия“ – един, всички конкурси – със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на ин
ститута, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.
02/979-25-60 и 02/872-48-01.
8649
766. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
два конкурса за заемане на академичната длъж
ност главен асистент в област на висше образова
ние 4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и
стереохимия“. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. (02)872 48 17.
8600
108. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, 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 ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия – 22215.79.468,
22215.79.486, 22215.79.449, 22215.66.5, 22215.81.7,
22215.81.338, 22215.81.347, 22215.81.348, 22215.81.350,
22215.81.352, 22215.81.353; за с. Биволаре, община
Долна Митрополия – 03993.107.7, 03993.107.46,
0 3 9 9 3 .1 0 7. 4 7, 0 3 9 9 3 .1 0 7.1 51 , 0 3 9 9 3 .1 0 7.16 6 ,
0 39 9 3.10 7. 3 0 4 , 0 39 9 3.10 7. 3 0 6 , 0 39 9 3.10 7. 3 0 8 ,
0 39 9 3.10 7. 3 0 9, 0 39 9 3.147. 2 45, 0 39 9 3. 2 0 4 .10 2 ,
03993.204.250, 03993.204.290, 03993.204.294; за с. Божурица, община Долна Митрополия – 05013.45.91,
05013.45.93, 05013.45.104, 05013.45.421, 05013.137.60,
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05013.137.133, 05013.137.278, 05013.146.17, 05013.146.18,
05013.146.19, 05013.146.37, 05013.48.179; за с. Брегаре, община Долна Митрополия – 06210.70.11,
06210.70.124, 06210.83.124, 06210.112.37, 06210.113.7,
06210.123.2; за с. Крушовене, община Долна Мит
рополия – 40195.1.261, 40195.601.812; за с. Ореховица, община Долна Митрополия – 53655.123.854,
53655.123.887, 53655.129.853, 53655.130.5, 53655.130.20,
53655.130.22, 53655.130.811, 53655.212.34, 53655.213.2,
53655.213.828, 53655.26.131, 53655.26.163, 53655.216.316,
53655.212.32; за с. Подем, община Долна Мит
рополия – 57025.21.17, 57025.22.31, 57025.22.33,
57025.22.35, 57025.22.36, 57025.22.37, 57025.22.41,
57025.22.42, 57025.22.138; за с. Рибен, община
Долна Митрополия – 62596.98.13, 62596.184.11,
62596.211.5, 62596.211.6, 62596.211.9, 62596.211.10,
62 59 6 . 211. 2 2 6 , 62 59 6 . 211. 2 32 , 62 59 6 . 211. 2 33,
62596.212.9, 62596.213.12, 62596.213.508, 62596.45.110,
62596.45.111, 62596.45.113, 62596.45.543, 62596.45.629,
62596.47.1, 62596.47.3, 62596.217.11, 62596.217.115,
62596.302.177, 62596.315.166; за с. Славовица, об
щина Долна Митрополия – 67012.1.93, 67012.3.5,
67012.3.21, 67012.3.25, 67012.3.53, 67012.3.56,
67012.3.81, 67012.3.83, 67012.3.104, 67012.231.32,
67012.535.2, 67012.535.10, 67012.573.1, 67012.578.5,
67012.582.1; за с. Ставерци, община Долна Митро
полия – 68607.449.367, 68607.449.370, 68607.449.372,
68607.449.374, 68607.449.384; за гр. Тръстеник, общи
на Долна Митрополия – 73359.41.36, 73359.130.13,
73359.130.14, 73359.130.15, 73359.130.16, 73359.130.34,
73359.130.35, 73359.130.36, 73359.130.37, 73359.130.38,
73359.130.39, 73359.130.40, 73359.130.41, 73359.68.78,
73359.69.6, 73359.69.7, 73359.69.13, 73359.69.14,
73359.69.31, 73359.69.76, 73359.340.5, 73359.343.8,
73359.343.9, 73359.343.10, 73359.343.11, 73359.343.345,
73359.344.9, 73359.344.11, 73359.344.12, 73359.344.345,
73359.360.2, 73359.360.10, 73359.360.11. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен
срок от обявяването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
8625
108а. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по измене
ние на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
г решка въз основа на проек ти, изработени
от правоспособно лице по ЗКИР. Изменени
ето засяга поземлени имоти с идентификато
ри: за с. Брест, община Гулянци – 06402.78.89,
06402.78.90, 06402.78.91, 06402.78.92, 06402.78.93,
06402.78.637, 06402.79.16, 06402.79.17, 06402.79.18,
06402.79.19, 06402.79.20, 06402.79.21, 06402.79.22,
06402.79.23, 06402.79.628, 06402.2.251, 06402.2.576,
06402.79.630, 06402.79.633, 06402.79.638, 06402.79.640,
06402.79.15, 06402.79.641; за с. Гиген, община
Гулянци – 14876.69.11, 14876.282.1, 14876.282.2,
14876.282.3, 14876.401.1, 14876.69.261, 14876.282.263,
14 8 76 . 2 8 2 . 2 6 4 , 14 8 76 . 2 8 2 . 2 6 5, 14 8 76 . 2 8 2 . 2 67,
14 8 76. 2 8 2 . 2 6 8 , 14 8 76. 2 8 2 . 2 73, 14 8 76. 2 8 2 .6 6 8 ,
14 8 76 . 2 8 3. 3 0 5, 14 8 76 . 2 8 3. 3 0 6 , 14 8 76 . 2 8 3. 3 0 7,
14876.283.311, 14876.283.312, 14876.400.266, 14876.1.251,
14876.1.831, 14876.69.224, 14876.69.262, 14876.282.269,
14 8 76. 2 8 2 . 2 70 , 14 8 76. 2 8 2 . 89 8 , 14 8 76. 2 8 3. 3 0 2 ,
14876.401.2, 14876.57.657, 14876.57.660, 14876.166.924,

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

14 8 76 .167.9 0 9, 14 8 76 . 2 9 0 . 2 8 2 , 14 8 76 . 2 9 0 . 2 8 4 ,
14 8 76 . 29 0. 2 8 6 , 14 8 76 . 29 0. 29 7, 14 8 76 . 29 0. 3 0 0 ,
14 8 76 .14 0 . 561, 14 8 76 . 5 0 0 . 56 4 , 14 8 76 .9 5 0 . 56 3,
14876.960.959, 14876.140.557; за с. Долни Вит, община
Гулянци – 22335.45.185, 22335.45.250, 22335.45.251;
за с. Дъбован, община Гул янци – 24308.6.204,
24308.10.49, 24308.10.184, 24308.14.53, 24308.14.68; за
с. Искър, община Гулянци – 14888.2.74, 14888.16.95,
14888.16.117, 14888.16.121, 14888.16.122, 14888.16.123,
14888.16.124, 14888.16.125, 14888.16.173, 14888.16.200,
14888.16.201, 14888.16.217, 14888.2.72, 14888.16.224,
14888.16.308, 14888.16.317, 14888.16.359, 14888.16.360,
14888.16.610, 14888.2.613, 14888.2.3, 14888.2.56,
14888.2.59, 14888.2.66, 14888.2.67, 14888.2.69,
14888.2.70, 14888.2.91, 14888.2.161, 14888.2.220,
14888.2.222, 14888.2.233, 14888.2.234, 14888.2.237,
14888.25.23, 14888.2.64, 14888.2.62; за с. Крета, об
щина Гулянци – 39712.3.203, 39712.6.7, 39712.6.223,
39712.7.225, 39712.8.202, 39712.8.224, 39712.888.261;
за с. Ленково, община Гул янци – 43284.76.27,
43284.76.269, 43284.76.862; за с. Милковица, общи
на Гулянци – 48204.41.1, 48204.41.13, 48204.41.14,
48204.41.15, 48204.41.16, 48204.41.117, 48204.41.189,
4 8 2 0 4 . 42 .10 2 , 4 8 2 0 4 . 2 67.10 5, 4 8 2 0 4 . 2 67.10 8 ,
48204.339.143, 48204.41.12, 48204.40.181; за с. Шияково, община Гулянци – 83394.18.151, 83394.18.154.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
В 14-дневен срок от обявяването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
8626
23. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съоб
щава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди
за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), попа
дащи в улична регулация и в обхвата на обект:
„Изграждане на техническа инфраструктура по
ул. Филип Кутев в участъка от бул. Черни връх
до ул. Сребърна и проектно трасе на бул. Т. Каб
лешков до бул. Симеоновско шосе – поетапно,
участък от ул. Чавдар Мутафов до Симеоновско
шосе, район „Лозенец“, София“, както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-98
от 9.10.2020 г. на кмета на Столична община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.903.35
(незастроен), с площ 65 кв. м, съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.424
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на ИД на АГКК – липсват данни за
40 кв. м от собствеността на поземления имот;
2. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-100
от 9.10.2020 г. на кмета на Столична община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.204
(незастроен), с площ 15 кв. м, съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2601
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на ИД на АГКК – липсват данни
за собствеността на поземления имот; 3. За
повед за отчуж даване № СОА20-РД40-101 от
9.10.2020 г. на кмета на Столична община на
ПИ с идентификатор 68134.905.503 (незастро
ен), с площ 701 кв. м, по КККР, одобрени със
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Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на ИД на
АГКК – липсват данни за 37 кв. м от собстве
ността на поземления имот. Обявлението да се
обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува
на интернет страницата на Столична община и
копие от него да се изпрати до кмета на район
„Лозенец“ за поставяне на определеното за целта
място в сградата на района.
8646
43. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съ
общава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти
във връзка с реализацията на обект: „Инженер
на инфраструктура и вътрешноквартална ВиК
мрежа на кв. Модерно предградие, район „Връб
ница“ – I етап – ул. Антон Кецкаров“, а именно:
Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-55 от
13.08.2020 г. на кмета на Столична община на
поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор
68134.2822.2740 (незастроен), с площ 11 кв. м, пред
ставляващ реална част от ПИ с идентификатор
68134.2822.709 по КККР, одобрени със Заповед
№ РД-18-39 от 20.07.2011 г. на изпълнителния ди
ректор на АГКК – липсват данни за собственика
на отчуждавания имот; Заповед за отчуждаване
№ СОА20-РД40-64 от 17.08.2020 г. на кмета на
Столична община на поземлен имот (ПИ) с проек
тен идентификатор 68134.2822.2617 (застроен), с
площ 17 кв. м, сграда с проектен идентификатор
68134.2822.2616.2, с площ 34 кв. м, и сграда с
проектен идентификатор 68134.2822.2616.1, с площ
51 кв. м, представляващи реална част от ПИ с
идентификатор 68134.2822.750 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на изпъл
нителния директор на АГКК – липсват данни за
собственика на отчуждавания имот. Обявлението
да се обнародва в „Държавен вестник“, да се
публикува на интернет страницата на Столична
община и копие от него да се изпрати до кмета
на район „Връбница“ за поставяне на определено
за целта място в сградата на съответния район.
8631
79. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
страни, че са изработени проекти за подробни
устройствени планове: 1. план за застрояване (ПЗ)
на водоснабдителна помпена станция в позем
лени имоти с идентификатори по кадастралната
карта 46721.3875.44 и 46721.3875.45, с. Мало Бу
чино, район „Овча купел“, Столична община; 2.
парцеларен план (ПП) за водопроводно трасе за
обект „Аварийно изграждане на водопровод от
с. Мало Бучино до гр. Перник ведно с помпена
станция и резервоар с цел аварийно водоснаб
дяване на гр. Перник“; трасето на водопровода
преминава през кадастрални райони 46721.3871,
46721.3872 и 46721.3875 в землището на с. Мало
Бучино, район „Овча купел“, Столична община.
Проектите са изложени за запознаване в район
„Овча купел“. 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 проектите до общината чрез район
„Овча купел“.
8634
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2. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на план-схема по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ като част от КПИИ по чл. 150 от ЗУТ
за обект: „Кабелна линия 20 kV от съществуващ
СРС на ВЕЛ 20 kV, извод „Осеново“ в с. Кичево
до съществуваща кабелна линия на границата
между ПИ 37099.505.614 и ПИ 37099.45.236 по КК
на населеното място“. Проектът на изработената
план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към действа
щия план на с. Кичево е изложен за разглеждане
в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая № 6. 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“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по израбо
тената план-схема до кмета на община Аксаково.
8635
72. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издал Запо
вед № РД-20-7706-172 от 5.11.2020 г. за допълване
на Разрешение за строеж № 95 от 31.12.2019 г.
(ДВ, бр. 3 от 2020 г.) „Преустройство на Базова
станция за глас и/или данни на „БТК“ – ЕАД, с
№ VA 4050 Varna Airport“, намиращ се в УПИ
IV-28, кв. 1 по ПУП – ПРЗ на летище Варна, пред
ставляващ имот с идентификатор 00182.307.32 по
КККР на общината. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8630
8. – Община гр. Добрич, област Добрич, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 14-8 от 27.10.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за ПИ 72624.123.804, ПИ 72624.123.805, ПИ
72624.137.25, ПИ 72624.144.14, ПИ 72624.144.15 и
ПИ 72624.144.23 за обект: „Битова канализация
в кв. Рилци, гр. Добрич“. Одобреният проект
е изложен на работно място № 8 в Центъра за
услуги и информация при Община гр. Добрич от
8 ч. до 17 ч. и е публикуван в сайта на Община
гр. Добрич в раздел: Услуги и информация/Обя
ви и съобщения/Съобщения по устройство на
територията. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8612
5. – Община Любимец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09620 от 28.10.2020 г. на кмета на община Любимец
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на урегу
лиран поземлен имот (УПИ) I-2316, 2171 в кв. 102
по плана на гр. Любимец, община Любимец, като
имотът се преотрежда за: УПИ I-2316, 2171 – „За
фотоволтаична централа с мощност 200 kW“. Ре
шението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Любимец пред
Административния съд – Хасково, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8637

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

6. – Община Любимец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09619 от 28.10.2020 г. на кмета на община Любимец
е одобрен подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 44570.236.114 в местност Любимец
по кадастралната карта на гр. Любимец, община
Любимец. Планът за застрояване преотрежда
предназначението на ПИ 44570.236.114 – „За
фотоволтаична централа с мощност 200 kW“. Ре
шението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Любимец пред
Административния съд – Хасково, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8636
46. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна
линия 1 kV от съществуващо електромерно таб
ло до ново електромерно табло за захранване
на ПИ с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир,
землище на гр. Пазарджик, община Пазарджик.
Проектното трасе на електропровода започва от
сектор „разпределително поле“ в съществуващо
електромерно табло, присъединено от извод „Е“
на ТП „Квартал 22“, намиращо се на границата
на ПИ с идентификатор 55155.52.59, насочва се на
изток, като се разполага в ПИ с идентификатор
55155.12.91 с НТП – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, до достигането на ново електро
мерно табло, предвидено за монтаж на имотната
граница на ПИ 55155.52.64, за захранване на ПИ
с идентификатор 55155.52.63, м. Атчаир, землище
гр. Пазарджик. Дължината на електропровода е
около 88 м – общинска собственост, засегнатата
площ е 0,141 дка – общинска собственост. Проек
тът е изложен в общината, ет. 5, стая № 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
8669
6. – Община Приморско, дирекция УТАС,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУР) и под
робен устройствен план (ПР) в обхват на ПИ
№ 58356.506.320, 58356.506.323, 58356.506.539,
58356.506.557 и 58356.506.561 по КК на гр. Примор
ско с цел: промяна на контура на пешеходна алея
в ПИ 58356.506.539 и ПИ 58356.506.323; промяна
на южната регулационна линия на ул. Морска
в ПИ 58356.506.561 в частта є северно от ПИ
58356.506.32, като южният тротоар стане от 2 на
5 м; промяна на южната уличнорегулационна
линия, попадаща на юг от ПИ 58356.506.322,
по изпълненото благоустройство; отпадане на
уличнорегулационната линия в ПИ 58356.506.320;
урегулиране на нов УПИ I в нов кв. 33в с от
реждане „За брегоукрепително съоръжение с
рибарски кей“; урегулиране на нов УПИ II в нов
кв. 33в с отреждане „За рибарско пристанище“;
урегулиране на нов квартал 33г и нов УПИ I с
отреждане „За парк“. Проектът се съхранява в
дирекция УТАС и може да бъде предоставен за
разглеждане от заинтересованите по всяко вре
ме от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
8609
7. – Община Приморско, дирекция УТАС, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заин
тересованите, че е изработен проект за изменение
на ПУП (ПУР) за част от ул. Бриз, ул. 11-а и
ул. 12-а в участък о.т. 562 – 560а – 51 – 53 – 230 –
124 – 125 – 203, попадаща в ПИ с идентифика
тори № 37023.501.58, 37023.501.886, 37023.501.57,
37023.501.145, № 37023.501.273, 37023.501.272,
37023.501.2 48, 37023.501.378, 37023.501.221 и
37023.501.220 по КККР на гр. Китен, община
Приморско, и проект за изменение на ПУП
(ПР) за УПИ ІІ-за парк, УПИ ІІІ-за ТП, и УПИ
IV-зa КOO, в кв. 52 и УПИ IV-зa парк в кв. 51
с идентификатори № 37023.501.694, 37023.501.581,
3 7 0 2 3. 5 01. 2 9 5, 3 7 0 2 3. 5 01. 6 9 3 , 3 7 0 2 3. 5 01. 5 6 ,
37023.501.67 и 37023.501.68 по КККР на гр. Китен
с цел: в участъка от о.т. 51 до о.т. 230 се променя
габаритът на улицата и се предвижда промяна
на уличнорегулационата линия; в участъка от
о.т. 124 – 125 – 203 улицата се отваря за транс
портен достъп; в участъка от о.т. 230 до о.т. 124
се променят само бордюрните линии, без да се
променя габаритът на улицата; в участъка от о.т. 51
до о.т. 53 се променя организацията на паркинга;
в участъка от о.т. 562 – 560а – 51 се променят
само бордюрните линии, без да се променя га
баритът на улицата; промяна на североизточната
уличнорегулационна граница на УПИ ІІ-за парк,
в кв. 52 по ПУП – ПР на гр. Китен; прокарване
на пешеходна алея през кв. 51 по ПУП – ПР на
гр. Китен и промяна на югозападната граница
на квартала, като границата на пешеходната
алея премине по западната имотна граница на
ПИ № 37023.501.68 по КК на гр. Китен; обосо
бяването на нов кв. 51а; обособяването на нов
УПИ I-за парк, в нов кв. 51а; обособяването
на нов УПИ I-за парк, в нов кв. 51. Проектът
се съхранява в дирекция УТАС и може да бъде
предоставен за разглеждане от заинтересованите
по всяко време от работния ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от об
народването в „Държавен вестник“ недоволните
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта.
8608
160. – Община Раднево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че с Решение № 247 от 29.10.2020 г. на Общинския
съвет – Раднево, e одобрен ПУП – парцеларен
план за обект: Изместване на ВЛ 20 kV „Раднево“
(собственост на „ЕВН България“), разположен
пред фронта на водене на минните работи в запад
ната част на находището в землищата на с. Бели
бряг, с. Българене и с. Рисиманово, община Рад
нево, област Стара Загора. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Раднево.
8661
48. – Община Своге на основание чл. 150,
ал. 8 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) при условията и по реда на чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава одобрените части на Ком
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плексния проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) за обект: „Изграждане и рехабилитация
на канализационна и водоснабдителна мрежа
на гр. Своге – първи етап“: „Рехабилитация на
водоснабдителната мрежа на централна градска
част на град Своге“; „Изграждане и рехабилита
ция на канализационната мрежа на централна
градска част на град Своге“ и „Основен ремонт
пътна настилка на централна градска част на
град Своге“, както следва: с Решение № 239 от
протокол № 18 от 30.10.2020 г. на Общинския
съвет – Своге, е одобрен проект за подробен
устройствен план (ПУП) на гр. Своге – плансхеми за водоснабдяване и канализация за обект:
„Изграждане и рехабилитация на канализацион
ната и водоснабдителната мрежа на град Своге“,
подобект: първи етап: „Рехабилитация на водо
снабдителната мрежа на централна градска част
на град Своге“, „Изграждане рехабилитация на
канализационната мрежа на централна градска
част на град Своге“ и „Основен ремонт пътна
настилка на централна градска част на град Сво
ге“ в обхват: рехабилитация на съществуващата
водопроводна мрежа по улици: ул. Васил Левски
от ул. Цар Симеон до ул. Каменярска – от о.т. 515
до о.т. 835 (838), между квартали 105а, 105, 106, 110,
103, 104, 83 и 112; ул. Хр. Смирненски – от ул. В.
Левски до ул. Първи май – от о.т. 839 до о.т. 829,
между квартали 87, 107, 106, 109 и 110; ул. Първи
май – от ул. Каменярска до ул. Страцин – от
о.т. 830 до о.т. 828, между квартали 89, 87 и 109;
ул. Страцин – от ул. Първи май до ул. Джиджов
ска – от о.т. 828 до о.т. 701а, между квартали 87 и
89; ул. Ал. Стамболийски – от ул. Цар Симеон до
ул. Хр. Смирненски – от о.т. 512 до о.т. 837, меж
ду квартали 87 и 107; ул. Любен Каравелов – от
ул. В. Левски до ул. Околовръстна – от о.т. 840 до
о.т. 867, между квартали 83 и 112; ул. Здравец – от
ул. В. Левски до ул. Околовръстна – от о.т. 842
до о.т. 870, между квартали 83 и 104; ул. Соколов
камък – от ул. В. Левски до ул. Околовръст
на – от о.т. 844 до о.т. 872, между квартали 103
и 104; ул. Околовръстна – от ул. Каменярска
до ул. Цар Симеон (блоковете) – от о.т. 865 до
о.т. 876, между квартали 103, 104, 83, 112 и 102;
ул. Г. С. Раковски – от ул. Хр. Смирненски до
ул. Каменярска – от о.т. 833(838) до о.т. 832,
между квартали 109 и 110; ул. Воденицата – от
СК при р. Искрецка до ул. Цар Симеон – от
о.т. 473а до о.т. 502, между квартали 67 и 68;
ул. Цар Симеон – от ул. Ал. Стамболийски до
вторични суровини и от ул. Джиджовска до пло
щада – от о.т. 512 до о.т. 519б, между квартали
107, 105а, 10, 180 и 92 и от о.т. 701д до о.т. 511,
между квартали 87 и 180; ул. Джиджовска – от
о.т. 701а – до о.т. 716, между квартали 86а, 70,
89 и 111, всички по подробния устройствен план
(ПУП) на гр. Своге и изграждане и рехабили
тация на канализационната мрежа по улици:
ул. Васил Левски – от ул. Каменярска до ул. Цар
Симеон – от о.т. 835(838) до о.т. 515, между квар
тали 105а, 105, 106, 110, 103, 104, 83 и 112; ул. Хр.
Смирненски – от ул. В. Левски до ул. Първи
май – от о.т. 839 до о.т. 829, между квартали 87,
107, 106, 109 и 110; ул. Първи май – от ул. Каме
нярска до ул. Страцин – от о.т. 830 до о.т. 828,
между квартали 89, 87 и 109; ул. Страцин – от
ул. Първи май до ул. Джиджовска – от о.т. 828 до
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о.т. 701а, между квартали 87 и 89; ул. Ал. Стам
болийски – от ул. Цар Симеон до ул. Хр. Смир
ненски – от о.т. 512 до о.т. 837, между квартали 87
и 107; ул. Любен Каравелов – от ул. В. Левски до
ул. Околовръстна – от о.т. 840 до о.т. 867, между
квартали 83 и 112; ул. Здравец – от ул. В. Левски
до ул. Околовръстна – от о.т. 842 до о.т. 870,
между квартали 83 и 104; ул. Соколов камък – от
ул. В. Левски до ул. Околовръстна – от о.т. 844
до о.т. 872, между квартали 103 и 104; ул. Око
ловръстна – от ул. Каменярска до ул. Соколов
камък – от о.т. 865 до о.т. 872, между квартали 104,
83, 112 и 102; ул. Г. С. Раковски – от стълбите до
ул. Хр. Смирненски – от о.т. 849 до о.т. 833(838) и
ул. Джиджовска – от о.т. 716 до о.т. 701а, между
квартали 86а, 70 и 89, всички по подробния ус
тройствен план (ПУП) на гр. Своге; съгласуван
и одобрен работен инвестиционен проект на
30.10.2020 г. и издадено Разрешение за строеж № 54
от 30.10.2020 г. от главния архитект на община
Своге за обект: „Изграждане и рехабилитация
на канализационна и водоснабдителна мрежа
на град Своге – първи етап“: „Рехабилитация на
водоснабдителната мрежа на централна градска
част на град Своге“, „Изграждане и рехабилита
ция на канализационната мрежа на централна
градска част на град Своге“ и „Основен ремонт
пътна настилка на централна градска част на
град Своге“. Преписката се намира в дирекция
„Устройство и развитие на територията“ при Об
щина Своге и справки по нея могат да се правят
всеки работен ден от седмицата. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица
може да обжалват Комплексния проект за ин
вестиционна инициатива чрез Община Своге
пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото съобщение.
8642
7. – Община Трявна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 212 от
29.10.2020 г. на Общинския съвет – Трявна, е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за частично
изменение на застроителния и регулационен план
на кв. Божковци, гр. Трявна, в обхват – кв. 2, 5
и 6, улица с о.т. 28 – 29 и улица с о.т. 27 – 34. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Трявна
до Административния съд – Габрово.
8632
81. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтерeсованите лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за линейна инфраструктура – подземен
електропровод 20 kV и подземен водопровод,
свързващ ПИ 24102.503.186 по К К на с. Ду
ранкулак, община Шабла, засягащи следните
имот и собст веност на Община Шабла: ПИ
24102.13.457 и ПИ 24102.503.185. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър
жавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация – Шабла, техническа
служба, стая № 105.
8639

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

СЪДИЛИЩА
Пловдивският районен съд, І бр. състав, съ
общава на Хесус Алфредо Руппел, с неизвестен
адрес, че следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Пловдив, І бр. състав, в дву
седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ и да получи съдебните книжа като
ответник по гр.д. № 12404/2020 г. по описа на
Районния съд – Пловдив, І бр. състав, заведено
от Амелия Моисеева Колева за развод, с оглед
депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК.
Ако въпреки обнародването ответникът не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
8681
Районният съд – Стара Загора, XIII гр. състав,
съобщава на ответницата Ирина Валентинова
Денчева, гражданка на Украйна, за заведеното
гр. д. № 3090 по описа за 2020 г. на Районния
съд – Стара Загора, от ищеца Младен Димов
Денчев, като є указва, че следва да се яви в 2-сед
мичен срок от обнародването в „Държавен вест
ник“ в РС – Стара Загора, за да є бъдат връчени
препис от исковата молба ведно с приложенията
към нея, подадена от Младен Димов Денчев, с
която е предявен иск по чл. 49, ал. 1 СК, като в
случай че не се яви, ще є бъде назначен особен
представител.
8659
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд
е образувано гр.д. № 363/2020 г. по предявено на
9.10.2020 г. мотивирано искане (искова молба) от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото иму
щество, представлявана от председателя Сотир
Цацаров, за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 239 629, 74 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Илко Адамов Дойков
в размер 42 000 лв.:
– Недвижим имот, урегулиран поземлен имот,
намиращ се в с. Зафирово, ул. Ген. Атила Зафиров
№ 43, община Главиница, област Силистра, а имен
но: дворно място с площ 1400 кв. м, представляващ
УПИ № IV-245 в кв. 16 по плана на с. Зафирово,
одобрен със Заповед № РД-09-256 от 1.08.1985 г.,
ведно с построена в него полумасивна жилищна
сграда със застроена площ 42 кв. м, при грани
ци и съседи за дворното място по скица: улици
от две страни, УПИ № V-246 и УПИ № ІІІ-244
(придобит с н.а. № 14, том 2, дело № 218 от
11.02.2016 г. на СВ – Тутракан). Пазарна стойност
към настоящия момент – 15 000 лв.
– Земеделска земя – нива, намираща се в
землището на с. Косара, ЕКАТТЕ 38707, община
Главиница, област Силистра, а именно: нива, с
площ 11,619 дка, трета категория, намираща се в
местността Тутракан армаду, съставляваща имот
№ 003018 по плана за земеразделяне на землището
на с. Косара, ЕКАТТЕ 38707, община Главиница,
област Силистра, при граници за имота по ски
ца: нива № 003013 на Осман Мехмед Сали, нива
№ 003014 на Асан Бедри Амдк, нива № 003015 на
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Бедри Бедри Караали, нива № 003017 на Ертан
Нехад Ахмед, път IV клас № 000003 на Община
Главиница и нива № 003021 на Азизе Раиф Фадлъ,
собственост на Илко Адамов Дойков (придобит
с н.а. № 92, том 3, дело № 488 от 28.04.2017 г. на
СВ – Тутракан). Пазарна стойност към настоящия
момент 12 500 лв.
– Товарен а вт омоби л, марк а „Фол ксва
ген“, модел „ЛТ 35“, с peг. № СС 3467 АМ,
рама № X 2W V1Z Z Z2DZ W H023486, двигат ел
№ AGK0 03565, д ат а н а п ърв а р ег ис т ра ц и я
13.03.1998 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“,
с peг. № СС 6443 АМ, рама № W0L0TGF75Y2037251,
двигател № Х18ХЕ120К55359, дата на първа ре
гистрация 22.10.1999 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“,
с peг. № СС 0467 АН, рама № WBANC71000B636973,
двигател № 3060210А0950А047, дата на първа
регистрация 5.03.2004 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Звезда Йончова Иванова и Илко Адамов Дойков в размер 183 723,55 лв.:
– Сумата в общ размер 183 723,55 лв., пред
ставляваща получени през 2014 г., 2015 г., 2016 г.
и 2017 г. и непреобразувани в друго имущество
парични преводи от трети лица.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Звезда Йончова
Иванова в размер 2583,88 лв.:
– Сумата в размер 2583,88 лв., представлява
ща вноски по кредит от„БНП Париба Пърсънъл
Файненс“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Илко Адамов Дойков
в размер 11 322,31 лв.:
– Сумата в размер 3100 лв., представляваща
равностойността на 9/10 ид.ч. от недвижим имот,
намиращ се в с. Богданци, ул. Пирин № 31, об
щина Главиница, а именно: масивна жилищна
сграда, цялата със застроена площ 98 кв. м, лятна
кухня към жилищната сграда, цялата със застро
ена площ 56 кв. м, и стопанска сграда, цялата
със застроена площ 16 кв. м, ведно с правото на
строеж върху отстъпено общинско дворно място
с площ 1173 кв. м, съставляващо УПИ № VIII216 – общ., кв. 18, по плана на с. Богданци, одобрен
със Заповед № 3652 от 5.07.1955 г., при граници
и съседи за дворното място по скица: улици от
две страни, ПИ № 216 и ПИ № 217.
– Сумата в размер 6559,85 лв., представляваща
получени суми от трети лица по сметка в евро
IBAN BG26 СЕСВ 9790 14Е9 3314 00 в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Илко Адамов Дойков, непреобразувани
в друго имущество и нетрансферирани по други
банкови сметки.
– Сумата в размер 1662,46 лв., представляваща
получени през 2011 г. и непреобразувани в друго
имущество парични преводи от трети лица.
Производството по делото е насрочено за раз
глеждане в първо открито съдебно заседание на
16.03.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.
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В двумесечен срок от обнародването на насто
ящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
8575
Софийският градски съд, гр. отделение, І-18
състав, на основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ във
връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1
от 2019 г.) и Решение № 183 от 13.02.2019 г. на
КПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 2181/2019 г. въз основа на постъпило мотиви
рано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придоби
тото имущество срещу Латин Венелинов Милев,
ЕГН 7604246321, с постоянен и настоящ адрес:
София, ж.к Яворов, бл. 23, вх. Б, ет. 1, ап. 11, за
отнемане на имущество на обща стойност 112
345,19 лв., както следва:
От Латин Венелинов Милев, ЕГН 7604246321,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 200 лв., представляваща
левовата равностойност на 200 дружествени дяла
от капитала на „Счетоводни решения и консул
тации“ – ЕООД, ЕИК 201789629;
– сумата в общ размер 505 лв., представляваща
вноски от трети лица, установена по разплаща
телна сметка с IBAN BG 63 PRCB 92301036410310
в левове, открита на 21.03.2011 г. в „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер 2250 лв., представляваща
вноски от титуляря, установена по разплащател
на сметка с IBAN BG 63 PRCB 92301036410310
в левове, открита на 21.03.2011 г. в „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД;
– сумата в размер общо 2650 лв., предста
вляваща вноска от трето лице, установена по
разплащателна сметка с IBAN BG 50 BUIN
95611000031391, открита на 5.02.2008 г. и закрита
на 28.08.2012 г.;
– сумата в размер 5839,11 лв., представляваща
вноски от титуляря, установена по разплащател
на сметка с IBAN BG 50 BUIN 95611000031391,
открита на 5.02.2008 г. и закрита на 28.08.2012 г.;
– сумата в размер общо 58 801,08 лв., пред
ставляваща левовата равностойност на погаси
телните вноски по кредит, извършени в периода
2009 – 2013 г., установена по разплащателна
сметка с IBAN BG 28 BUIN 95611000025967 в
евро, открита на 10.01.2008 г.
От Латин Венелинов Милев, ЕГН 7604246321, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждените през
2012 г. 30 дружествени дяла от капитала на „Бър
зото кебапче“ – ЕООД, ЕИК 130940136;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
левовата равностойност на отчуждения през
2012 г. 1 дружествен дял от капитала на „Обект
Родопа“ – ООД, ЕИК 201789579;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
продажната цена на лек автомобил, марка „Фиат“,
модел „Мареа“, рег. № СА 8790 ВА, към датата
на отчуждаване 15.07.2015 г.;
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– сумата в размер 11 000 лв., представляваща
продажната цена на лек автомобил, марка „Ауди“,
модел „А3“, рег. № СА 0174 КМ, към датата на
отчуждаване 12.02.2015 г.;
– сумата в размер 28 000 лв., представлява
ща пазарната стойност на лек автомобил марка
„БМВ“, модел 530 Д, с рег. № СА 9136 КТ, към
датата на отчуждаване 26.11.2020 г.
Определя тримесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който трети заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуще
ството – предмет на отнемане, могат да встъпят в
делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 2181/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 18 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 29.04.2021 г. от
10,30 ч.
8672
Софийският градски съд, І гр. отделение,
2-ри с ъ с та в, на основа н ие ч л. 76, а л. 1 о т
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. дело
№ 11512/2018 г. въз основа на постъпило моти
вирано искане от 28.08.2018 г. на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).
Искането е за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество от Мохамед
Абдулкарим Азизи с ЕГН 6505056465 и Ваня
Маринова Азизи с ЕГН 7505146431, и двамата с
постоянен адрес в гр. Нови Искър, ул. Димитър
Вачев № 16. Имущество, предмет на искането:
1. От Мохамед Абдулкарим Азизи:
1.1. 20 436 евро или 39 969,34 лв., представля
ващи вноски от титуляря за периода 2009 – 2011 г.
по картова сметка в евро на Мохамед Азизи
№ BG55RZBB 91554424181304 в ТБ „Райфайзен
банк“ – ЕАД;
1.2. 11 196,56 лв., представляващи вноски от
титуляря за периода 2009 – 2011 г. по разплаща
телна сметка в евро на Мохамед Азизи BG53UBBS
80021431835510 в „ОББ“ – АД;
1.3. 186 725,00 евро или 365 202,35 лв., пред
ставляващи вноски по сметката от титуляря за
периода 2008 – 2009 г. по разплащателна сметка в
евро на Мохамед Азизи BG53UBBS 80021431835510
в „ОББ“ – АД;
1.4. 3730,08 лв., представляващи вноски по
сметката от титуляря за периода 2013 – 2014 г.
по разплащателна сметка в левове на Мохамед
Азизи BG93STSA 93000020806759 в ТБ „Банка
ДСК“ – ЕАД – стр. 34;
1.5. 412,94 лв., представляващи вноски от ти
туляря през 2014 г. по разплащателна сметка в
левове на Мохамед Азизи 33TTBB 94001523426308
в ТБ „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД;
1.6. 11 685,34 евро или 22 854,53 лв., пред
ставляващи вноски от титуляря през 2014 г.
по депозитна сметка в евро на Мохамед Азизи
BG22TTBB 94001523426312 в ТБ „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД;
1.7. 15 291,04 евро или 29 906,67 лв., пред
ставляващи вноски от титуляря през 2014 г.
по депозитна сметка в евро на Мохамед Азизи
19TTBB 94001526031592 в ТБ „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД.
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2. От Ваня Азизи:
2.1. 800,00 евро или 1564,66 лв., представлява
щи вноска по сметката от титуляря през 2009 г.
по разплащателна сметка в евро на Ваня Азизи
BG67PIRB 91704602369147 в ТБ „Банка Пире
ос“ – АД;
2.2. 3830,00 евро или 7490,82 лв., представлява
щи вноски от трети лица за периода 2008 – 2015 г.
по разплащателна сметка в евро на Ваня Азизи
BG67PIRB 91704602369147 в ТБ „Банка Пире
ос“ – АД;
2.3. 16 045,54 лв., представляващи вноски от
титуляря за периода 2008 – 2011 г. по разплаща
телна сметка в левове на Ваня Азизи BG81UBBS
800210050272120 в „ОББ“ – АД;
2.4. 43 200,97 щ.д. или 60 105,21 лв., пред
ставляващи вноски от титуляря през 2009 г. по
разплащателна сметка в левове на Ваня Азизи
BG35UBBS 80024100177018 в „ОББ“ – АД;
2.5. 527,00 евро или 1030,72 лв., представлява
щи вноски по сметката от титуляря за периода
2013 – 2014 г. по разплащателна сметка в евро
на Ваня Азизи BG38STSA 93000021319909 в ТБ
„Банка ДСК“ – ЕАД;
2.6. 19 435,14 евро или 38 011,82 лв., пред
ставл яващи вноск и от тит ул яря за периода
2013 – 2015 г. по разплащателна сметка в евро
на Ваня Азизи BG05STSA 93000021337672 в ТБ
„Банка ДСК“ – ЕАД;
2.7. 37 875,02 евро или 74 077,10 лв., предста
вляващи вноски от трето лице по разплаща
телна сметка в евро на Ваня Азизи BG05STSA
93000021337672 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД;
2.8. 44 558,30 лв., представляващи вноски от
титуляря за периода 2013 – 2015 г. по разплаща
телна сметка в щ.д. на Ваня Азизи BG96STSA
93000021337683 в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД;
2.9. 267,00 лв., представляващи вноски от
титуляря за периода 2013 – 2015 г. по разпла
щателна сметка в левове на Ваня Азизи 63BPBI
79421083752501 в ТБ „Юробанк България“ – АД.
3. От Мохамед Азизи и Ваня Азизи:
3.1. 239 636,00 лв., представляващи паричната
равностойност на част от недвижим имот, който
не може да се отнеме като обособено имущество,
а именно – 278,00 кв. м от триетажна жилищна
сграда с идентификатор 00357.5358.3335, постро
ена в парцел II-333, кв. 171 по плана на гр. Нови
Искър, кв. Кумарица, ул. Димитър Вачев № 16;
3.2. 195 988 лв., паричната равностойност,
определена по пазарни цени на:
– апартамент № 7, мазе 7 и 0,06 % идеални
части от общите части на сградата; апартамент
№ 8, мазе 8 и 0,18 % идеални части от общите
части на сградата; те са намират в София, ра
йон „Люлин“, жилищен комплекс „Люлин-8“,
в жилищната сграда с подземни гаражи, която
е новопостроена на ъгъла на ул. 400 и ул. 716,
като и двата апартамента са на третия етаж;
дворното място, в което е построена жилищна
та сграда, съставлява УПИ № IIб-38 в квартал
34б съгласно регулационния план на местността
Люлин-8, София, одобрен със Заповед № РД09-251 от 22.09.1994 г.; то е с площ 265 кв. м и с
граници: изток – улица; запад – УПИ № IIа-37;
север – УПИ № II-36; юг – улица;
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– гараж № 1 от 33,78 кв. м заедно с припа
дащите му се 33,77 % идеални части от общите
части на частта от същата жилищна сграда,
обслужваща подземните гаражи, разположен на
сутеренния етаж;
3.3. 108 000,00 лв., представляващи равностой
ността, определена по пазарни цени, на позем
лен имот с площ от 390 кв. м и идентификатор
68134.4333.77 с адрес в София, местност Ж.к.
Овча купел 1;
3.4. 3400,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Омега“ с рег. № C 1333 BP;
3.5. 5100,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Вектра“ с рег. № CA 8125 TM;
3.6. 3500,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мерцедес
Вито“ с рег. № CA 5963 TM;
3.7. 12 900,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Фолксваген
Шаран“ с рег. № CA9067TK;
3.8. 10 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мицубиши
Л 200“ с рег. № CA 6630 TB;
3.9. 7000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Ланд Ровер
Фриландер“ с рег. № CA 0921 CT;
3.10. 15 200,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Гранд
Чероки“ с рег. № CA 8988 TK;
3.11. 13 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мерцедес
С 320 ЦДИ“ с рег. № CA2711TM;
3.12. 3 400,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мерцедес
Ц 220 ЦДИ“ с рег. № CA 2867 TM;
3.13. 5 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Фолксваген
Шаран“ с рег. № CA 2920 TM;
3.14. 6000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Пежо 607“
с рег. № CA 2984 TM;
3.15. 16 400,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „БМВ Х 5“
с рег. № CA 3010 TM;
3.16. 8000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Киа Со
ренто“ с рег. № CA 3141 TM;
3.17. 3800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Рено Ес
пейс“ с рег. № CA5255TM;
3.18. 8700,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Рено Ес
пейс“ с рег. № CA 7752 TM;
3.19. 4800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „БМВ 320
Д“ с рег. № CA 8176 TM;
3.20. 11 600,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мерцедес
С 430“ с рег. № CA 9652 TM;
3.21. 4300,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Ситроен
Ц 5“ с рег. № CA 9657 TM;
3.22. 2400,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Омега“ с рег. № CA 9693 TM;
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3.23. 6500,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Нисан
Кингкаб“ с рег. № CA 0103 TH;
3.24. 3700,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Омега“ с рег. № CA 0619 TH;
3.25. 3500,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Форд Га
лакси“ с рег. № CA 0633 TH;
3.26. 7400,00 лв., представляваща пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Астра“ с рег. № СА 1107 ТН;
3.27. 13 800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мицубиши
Паджеро“ с рег. № CA 1175 CT;
3.28. 3400,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Фолксваген
Голф“ с рег. № CA 1143 TH;
3.29. 10 200,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мерцедес
МЛ 270 ЦД“ с рег. № CA 1329 TH;
3.30. 3100,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Рено Ес
пейс“ с рег. № CA 8012 TH;
3.31. 6300,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Крайслер
Вояджер“ с рег. № CA 8231 TH;
3.32. 5000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Киа Кар
нивал“ с рег. № СА0870ТР;
3.33. 9800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мицубиши
Л 200“ с рег. № CA1533ТР;
3.34. 6900,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Пежо 607“
с рег. № CA 2382 ТР;
3.35. 12 500,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Хюндай
Теракан“ с рег. № CA 5940 ТР;
3.36. 23 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Нисан
Патрол“ с рег. № CA 3529 BX;
3.37. 4900,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Астра“ с рег. № C 8097 XH;
3.38. 20 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „БМВ Х 5“
с рег. № CA 4686 TM;
3.39. 4500,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Вектра“ с рег. № CA 8193 TM;
3.40. 3600,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Фолксваген
Голф“ с рег. № CA 1287 TH;
3.41. 4500,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Исузу
Тропер“ с рег. № CA 2205 TH;
3.42. 12 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Гранд
Чероки“ с рег. № CA 6101 TH;
3.43. 4400,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Киа Кар
нивал“ с рег. № CA 8660 TH;
3.44. 6300,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мицубиши
Галант“ с рег. № CA 3917 ТР;
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3.45. 5100,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Татра 207“
с рег. № CA 0674 TC;
3.46. 14 800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Ауди А 8“
с рег. № CB 6942 AH;
3.47. 34 200,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден седлови влекач „Мерцедес
Актрос 1843 ЛС“ с рег. № 488Н901;
3.48. 36 800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден седлови влекач „Мерцедес
Актрос 1843 ЛС“ с рег. № 491Н030;
3.49. 30 000,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Тойота
Ланд Круизер“ с рег. № CA 2449 MA;
3.50. 3800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Опел
Астра“ с рег. № CA 8797 MB;
3.51. 1800,00 лв., представляващи пазарната
стойност на отчужден лек автомобил „Мазда
323“ с рег. № CA 2209 CB;
3.52. 900,00 лв., представляващи част от па
зарната стойност на отчужден лек автомобил
„Опел Астра“ с рег. № CA 1140 TH (останала на
разположение като остатък от сумата, вложена в
покупка на лек автомобил „Рено Еспейс“ с рег.
№ CA 8012 TH, придобит с договор за покупкопродажба от 26.02.2013 г.);
3.53. фургон, трайно монтиран с разрешение
за поставяне № 5/7.05.2014 г. в имот с идентифи
катор № 00357.5064.34 по КККР, местност Язо,
землището на гр. Нови Искър;
3.54. лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № CA
0811 PM;
3.55. товарен автомобил „Нисан Траде“ с рег.
№ CA 8603 BX;
3.56. лек автомобил „Ситроен Ц 8“ с рег.
№ CA 6368 TP;
3.57. лек автомобил „Гранд Чероки“ с рег.
№ CA 8984 TP;
3.58. лек автомобил марка „БМВ 520 И“ с рег.
№ CA 7947 PT;
3.59. бордово полуремарке „Кьогел-СН 24 П
100“ с рег. № 478Н36.
Съгласно определение на съда от 2.10.2020 г. по
гр. дело № 11512/2018 г. по описа на Софийския
градски съд, І ГО, 2-ри състав, съдът уведомява
всички заинтересовани лица, че могат да предявят
претенциите си върху имуществото в едномесечен
срок от обнародването на настоящото съобщение
в „Държавен вестник“.
Те могат да направят това чрез писмена молба,
която да подадат в регистратурата на Софий
ския градски съд, като в нея впишат номера на
настоящото дело – гр.д. № 11512/2018 г. на СГС,
І-2 състав.
В молбата си всяко заинтересовано лице следва
ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани
в т. II от настоящото обявление, има претенции,
като посочи и в коя точка на настоящото обяв
ление е описано имуществото.
При неизпълнение съдът ще наложи глоба.
Първото открито съдебно заседание по гр.д.
№ 11512/2018 г. по описа на Софийския градски
съд, І ГО, 2-ри състав, е насрочено за разглеждане
на 12.03.2021 г. от 15,30 ч.
8678
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Маргиналия“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на 22.12.2020 г. от
16 ч. Предвид епидемиологичните мерки срещата
ще се проведе онлайн със следния дневен ред: 1.
финансов отчет на сдружение „Маргиналия“ за
2020 г.; 2. отчет за дейността на сдружение „Мар
гиналия“ за 2018 – 2020 г.; 3. план за проектната
дейност на сдружение „Маргиналия“ за 2021 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
в 17,30 ч. при същите условия.
8658
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
английски бултериер“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 27.12.2020 г. от 10 ч. в София, бул. Симеоновско
шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. отчет на управителния съвет
за дейността през 2019 г. и приемане на отчета;
3. приемане на програма за дейността и бюджет
през 2020 г.; 4. промяна в устава на сдружението;
5. подготовка за провеждане на клубна изложба
през 2021 г.; 6. разискване на други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8657
58. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив, кани
всички делегирани членове на Тракийско друже
ство „Войвода Руси Славов“ да вземат участие
в общо отчетно-изборно 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“, на 20.02.2021 г. от 11 ч.
в сградата на дружеството – Дом „Тракия“, зала
„Библиотека“, ет. 2, Пловдив, ул. Димитър Талев
№ 49, при следния дневен ред: 1. обсъждане и при
емане отчет на управителния съвет за дейността
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“
за 2020 г.; 2. обсъждане и приемане финансов
отчет на контролната комисия и одитен доклад
за 2020 г.; 3. обсъждане и приемане календарен
план за мероприятията за 2021 г.; 4. обсъждане
и приемане бюджет за 2021 г.; 5. приемане устав
на дружеството; 6. обсъждане и приемане пред
ложение за изменение на управителния съвет; 7.
разни. Регистрацията на присъстващите започва
в 10,30 ч. на 20.02.2021 г. на мястото на провеж
дане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8663
63. – Съветът на Адвокатската колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо отчетно съб
рание на адвокатите при Разградската адвокат
ска колегия на 30.01.2021 г. от 9,30 ч. в голямата
зала на хотел „Централ“ – Разград, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през
отчетната 2020 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на
бюджета на САК за финансовата 2021 г.; 5. избор
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на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на Разградската адвокатска
колегия да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощен представител по реда на
Закона за адвокатурата.
8662
155. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Шумен, на основание чл. 81, ал. 2
от ЗА свиква редовно годишно отчетно общо
събрание на Адвокатската колегия – Шумен, на
30.01.2021 г. от 9 ч. в хотел „Шумен“, при дневен
ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет
през отчетната 2020 г. и вземане на решения по
него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2021 г.; 5.
избор на делегати за общото събрание на адвока
тите в страната. След обнародване на поканата в
„Държавен вестник“ в дневния ред задължително
ще се включат въпроси по писмено искане на 1/3
от членовете на колегията, направено най-малко
20 дни преди датата на общото събрание. При
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липса на кворум събранието се отлага с един
час по-късно и се провежда независимо от броя
присъстващи членове.
8677
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Калиакра днес“ – с. Българево,
област Добрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 25 от устава на сдружението по инициати
ва и решение на УС от 5.11.2020 г. свиква общо
събрание на сдружението на 19.02.2021 г. от 18 ч.
на адреса на управление на дружеството: с. Бъл
гарево, ул. Тринадесета № 4, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност и отговорност
на членове на УС на сдружението; 2. избор на
членове на УС; 3. избор на председател на сдру
жението; 4. избор на заместник-председател на
сдружението; 5. приемане на промени в устава на
сдружението; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 28 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в с. Българево по седалище
и адрес на управление.
8666

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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