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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 321
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, приет от ХLI
Народно събрание на 23 септември 2009 г.
Издаден в София на 25 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм.,
бр. 19 и 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11235

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

ЗАКОН

за изменение на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.;
изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и
110 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.)
§ 1. В приложението към чл. 12, ал. 1,
т. 5 на ред 14 думите „Държавна агенция за
информационни технологии и съобщения“ се
заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 септември 2009 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11234

УКАЗ № 322
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за Националния архивен фонд, приет от ХLI Народно
събрание на 24 септември 2009 г.
Издаден в София на 25 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

УКАЗ № 318
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам подполковник Тодор Николаев
Коджейков на длъжността заместник-началник
на Националната служба за охрана при Президента на Република България.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11255

УКАЗ № 319
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
район „Панчарево“, Столична община, област
София-град, на 15 ноември 2009 г.
Издаден в София на 24 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11256
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УКАЗ № 320
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Правец, Софийска област, на 15 ноември 2009 г.
Издаден в София на 24 септември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11257

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерския съвет и на неговата админис
трация.
Чл. 2. (1) Администрацията на Министерския съвет е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, бул. Дондуков 1.
(2) Администрацията на Министерския съвет се представлява от министър-председателя
или от овластени от него длъжностни лица.
(3) Министър-председателят или главният
секретар на Министерския съвет в случай
на упълномощаване е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на
Министерския съвет.
(4) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския
съвет са:
1. директорът на болница „Лозенец“;
2. Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет;
3. председателят на Държавна агенция
„Архиви“;
4. областните управители;
5. Националният компенсационен жилищен фонд.
Чл. 3. (1) Закрива Центъра за преводи и
редакции към министъра на държавната администрация и административната реформа.
(2) Закрива от 1 януари 2010 г. редакция
„Нормативни актове“.
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(3) В 7-дневен срок от влизането в сила на
постановлението министър-председателят да
назначи комисия за извършване на ликвидацията на закритите звена.
(4) Ликвидационната комисия да организира съставянето на финансовия отчет
и баланса на закритите звена, да изготви
протокол-опис на имуществото и да извърши други необходими действия, свързани с
ликвидацията, в срок:
1. до един месец от влизането в сила на
постановлението – по отношение на Центъра
за преводи и редакции към министъра на
държавната администрация и административната реформа;
2. до 31 декември 2009 г. – по отношение
на редакция „Нормативни актове“.
(5) Разходите по ликвидацията на звената по
ал. 1 и 2 са за сметка на утвърдените разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2009 г.
(6) Администрацията на Министерския
съвет е правоприемник на активите, пасивите,
правата и задълженията на закритите звена.
(7) Предаването на имуществото, ползвано
от закритите звена, на администрацията на
Министерския съвет да се извърши с предавателно-приемателни протоколи, подписани
от длъжностни лица, определени от министър-председателя.
Допълнителна разпоредба
§ 1. (1) Представителните и социалните
нужди на централните държавни органи се
обслужват от предоставените за ползване и
управление на администрацията на Министерския съвет обекти – публична държавна
собственост, и обекти – частна държавна
собственост, съгласно приложението.
(2) Ръководителите и главните счетоводители на обектите по ал. 1 се назначават
от министър-председателя или от овластено
от него длъжностно лице, а служителите и
работниците в тези обекти – от съответните
им ръководители.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.; попр.,
бр. 92 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 19, 48, 54, 55,
71 и 81 от 2006 г., бр. 35, 36 и 100 от 2007 г.,
бр. 2, 47, 53, 60 и 67 от 2008 г. и бр. 10, 34,
39 и 44 от 2009 г.).
2. Постановление № 216 на Министерския
съвет от 2005 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 84 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 71
от 2006 г., бр. 62, 84, 87 и 88 от 2007 г. и
бр. 64 от 2009 г.).
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3. Постановление № 105 на Министерския
съвет от 2001 г. за преобразуване на редакция
„Нормативни актове“ към министъра на държавната администрация и административната
реформа в Център за преводи и редакции към
министъра на държавната администрация и
административната реформа (обн., ДВ, бр. 44
от 2001 г.; изм., бр. 74 и 87 от 2001 г., бр. 9
от 2002 г., бр. 71 от 2004 г., бр. 83 и 84 от
2005 г. и бр. 17 от 2008 г.).
4. Постановление № 12 на Министерския
съвет от 2002 г. за преобразуване на редакция „Нормативни актове“ (обн., ДВ, бр. 9 от
2002 г.; изм., бр. 71 от 2006 г.).
5. Устройственият правилник на Центъра
за преводи и редакции към министъра на държавната администрация и административната
реформа (ДВ, бр. 78 от 2008 г.).
§ 3. (1) Дейността по координация на взаимоотношенията с международните финансови
институции преминава от администрацията
на Министерския съвет към Министерството
на финансите, осигурена с 8 щатни бройки.
(2) Дейността по процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз преминава от администрацията
на Министерския съвет към Министерството
на външните работи, осигурена с 5 щатни
бройки.
(3) Дейността по координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности, преминава от администрацията на Министерския
съвет към Министерството на вътрешните
работи, осигурена с 10 щатни бройки.
(4) Дейността в областта на етническите
и демографските въпроси преминава от администрацията на Министерския съвет към
Министерството на труда и социалната политика, осигурена с 11 щатни бройки.
(5) Дейността във връзка със стратегическата референтна рамка, координация на
изпълнението на програмите и проектите със
средства от Европейския съюз и мониторинга
на оценката преминава от Министерството на
финансите към администрацията на Министерския съвет, осигурена с 26 щатни бройки.
(6) Ръководителите на съответните администрации в 7-дневен срок от влизането в
сила на постановлението да внесат в Министерския съвет проекти на актове за промени
в устройствените правилници, свързани с
преминаването на функциите по ал. 1 – 5.
(7) Правоотношенията със служителите,
осъществяващи функциите по ал. 1 – 5, се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител и чл. 123 от
Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.
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§ 4. В Постановление № 194 на Министерския съвет от 2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването
на Министерството на държавната админис
трация и административната реформа (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; доп., бр. 73 от 2009 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Разпределя функциите на закритото
Министерство на държавната администрация
и административната реформа, както следва:
1. към администрацията на Министерския
съвет – функции, осигурени с 34 щатни бройки, свързани със:
а) изграждането и развитието на админис
тративните структури – 6 щатни бройки;
б) управлението на човешките ресурси в
държавната администрация – 6 щатни бройки;
в) контрола в държавната администрация – 6 щатни бройки;
г) административното регулиране – 2 щатни бройки;
д) регионалната координация и организационно-техническата подготовка на изборите – 8 щатни бройки;
е) управлението на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди
на централните държавни органи – 3 щатни
бройки;
ж) съставянето, контрола и анализа на
средствата по бюджетните сметки на областните управители и на други второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити – 3 щатни
бройки;
2 . к ъм М и н ис т ер с т во т о н а фи н а нсите – фу нк циите на у правл яващ орган по
Оперативна прог рама „А дминист ративен
капацитет“, осигурени с 34 щатни бройки;
3. към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията – функциите, свързани с развитието на
електронното управление и административното обслужване по електронен път – 11
щатни бройки.“
2. В чл. 3, ал. 1 думата „едномесечен“ се
заменя с „двумесечен“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 от
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за организация и координация по
въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г. и бр. 34 и 71 от 2009 г.), на ред „Работна група 19“ думите „Министерството на
финансите“ се заменят с „Администрацията
на Министерския съвет“, а на ред „Работна
група 32“ думите „Администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на външните работи“.
§ 6. В Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. за използването на
нед ви ж и м и и мо т и – п у бл и ч на д ърж а вна
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собственост (обн., ДВ, бр. 57 от 1993 г.; изм.
и доп., бр. 13 и 63 от 1996 г., бр. 36, 41 и 110
от 1997 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 74 и 111 от
2001 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 56 от 2007 г.
и бр. 10 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „Министерството
на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Министерският съвет“.
2. В чл. 2 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Провеж дането на меропри яти я от
Народното събрание, Министерския съвет
и Администрацията на Президента, както
и посрещането на чуждестранни делегации
и гости в обектите дом № 2 на държавното
ловно стопанство „Воден – Ири-Хисар“, държавното ловно стопанство „Искър“, комплекс
„Бояна“, дом № 2 на лечебно-възстановителната база „Хисар“, стопанство „Евксиноград“
и обект „Шабла“ се извършва след писмено
разрешение на министър-председателя или
на упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Извън случаите по ал. 3 държавните ловни стопанства „Воден – Ири-Хисар“ и „Искър“,
комплекс „Бояна“, лечебно-възстановителната
база „Хисар“, стопанство „Евксиноград“ и
обект „Шабла“ могат да се ползват от други
лица с разрешение и по цени, утвърдени от
министър-председателя или от упълномощено
от него длъжностно лице.“
3. В чл. 4 думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“ се заменят с „министър-председателя или
упълномощено от него длъжностно лице“.
4. Параграфи 1 и 2 от допълнителните
разпоредби се изменят така:
„§ 1. Мероприятията по чл. 2 се заплащат по
цени, утвърдени от министър-председателя или
от упълномощено от него длъжностно лице.
§ 2. Министър-председателят или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава
правила за ползването и работата на обектите
по чл. 1.“
§ 7. В Правилника за уст ройството и
дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските
въпроси към Министерския съвет, приет с
Постановление № 351 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 36 от 2007 г. и бр. 53 от 2008 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 6 думите „икономиката и енергетиката“ се заменят с „икономиката, енергетиката
и туризма“, думите „земеделието и горите“
се заменят със „земеделието и храните“, думите „образованието и науката“ се заменят с
„образованието, младежта и науката“, думите
„държавната администрация и административната реформа; извънредните ситуации;
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транспорта“ се заменят с „транспорта, информационните технологии и съобщенията“,
а думите „Държавната агенция за младежта
и спорта“ се заличават;
б) в ал. 11 думите „директорът на дирекция
„Етнически и демографски въпроси“ на Министерския съвет“ се заменят със „съветник
или експерт към политическия кабинет на
заместник министър-председателя по ал. 2“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 3, т. 2 думите „образованието и
науката“ се заменят с „образованието, младежта и науката“;
б) в ал. 4 думите „държавен служител в
дирекция „Етнически и демографски въпроси“
на Министерския съвет, определен от председателя на Националния съвет“ се заменят
със „секретарят на Националния съвет“.
3. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Секретариатът на Националния съвет
е звено в администрацията на Министерския
съвет.“
§ 8. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от постановлението промени
в бюджетите на Министерския съвет и на
съответните министерства.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 2, т. 4, която влиза в сила
от 1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към § 1
Списък
на предоставените за ползване и управление
на администрацията на Министерския съвет
обекти, предназначени за представителните и
социалните нужди на централните държавни
органи, с обща численост на персонала 481
щатни бройки
Почивна база „Банско“
Почивна база „К.к. Боровец“
Почивна база „Св. св. Константин и Елена“ – Варна
Почивна база „Орлица“ – Пампорово
Почивна база „Приморско“
Почивна база „Слънчев бряг“
Лечебно-възстановителна база „Хисар“
Лечебно-възстановителна база „Нареченски
бани“
Комплекс „Бояна“
Стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерския съвет и на неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и
със структурата и функциите на неговата
администрация.
Чл. 2. (1) Министерският съвет е централен
колегиален орган на изпълнителната власт с
обща компетентност.
(2) Министерският съвет координира дейността на другите органи на изпълнителната
власт за осъществяването на единна държавна
политика.
(3) Министерск и ят съвет осъществява
дейността си въз основа на принципите на
законност, публичност, колегиалност, централизация и координация при формирането и
провеждането на политиките, на децентрализация на оперативните функции по осъществяване на изпълнителната власт и на
взаимодействие и сътрудничество.
Чл. 3. (1) При осъществяване на своята
дейност Министерският съвет взаимодейства с
Народното събрание, президента, омбудсмана,
Конституционния съд, органите на съдебната власт и другите държавни институции,
невключени в системата на изпълнителната
власт, както и с органите на местното самоуправление.
(2) Министерск и ят съвет осъществява
сътрудничество с ръководните органи на
син дикатите, на организации те на работодателите и организациите за социа лна
защита, както и на други неправителствени
организации.
(3) Министерският съвет провежда единна
информационна политика за дейността на
правителството и на неговата администрация.
Чл. 4. (1) Текущата дейност на Министерския съвет и подготовката на неговите
заседания се осигурява от администрацията
на Министерския съвет.
(2) Администрацията на Министерския
съвет се ръководи от министър-председателя.
(3) Главният секретар на Министерския
съвет осигурява административното ръководство на администрацията на Министерския
съвет.
(4) Администрацията на Министерския
съвет като юридическо лице се представлява
от министър-председателя или от овластени
от него длъжностни лица.
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в т о р а

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Раздел I
Състав, функции и правомощия на Министерския съвет и на неговите членове
Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:
1. министър-председател;
2. заместник министър-председател и министър на вътрешните работи;
3. заместник министър-председател и министър на финансите;
4. министър на външните работи;
5. министър на икономиката, енергетиката
и туризма;
6. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
7. министър на регионалното развитие и
благоустройството;
8. министър на труда и социалната политика;
9. министър на здравеопазването;
10. министър на физическото възпитание
и спорта;
11. министър на отбраната;
12. министър на правосъдието;
13. министър на образованието, младежта
и науката;
14. министър на околната среда и водите;
15. министър на земеделието и храните;
16. министър на културата;
17. министър без портфейл.
(2) Заместник министър-председателите и
министрите ръководят министерства с изключение на министъра без портфейл.
Чл. 6. (1) Министерският съвет ръководи и
осъществява вътрешната и външната политика
на Република България на основата на приета
от него програма за управление на страната.
(2) Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира
стопанисването на държавното имущество,
осигурява обществения ред и националната
сигурност и осъществява общото ръководство
на държавната администрация, отбраната и
въоръжените сили.
(3) Министерският съвет определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика,
държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване
на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването,
образованието, културата и опазването на
околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие
на администрацията, както и държавната
политика в други сфери или направления
на обществения живот, имащи значение за
цялостното развитие на страната.
(4) Министерският съвет ръководи и осъществя политиката на Република България
към Европейския съюз (ЕС) и Организацията
на Северноатлантическия договор (НАТО).
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Чл. 7. (1) В изпълнение на своите конституционни функции Министерският съвет
разглежда въпроси, които са му изрично възложени със закон или следват от ръководното
му място в системата на изпълнителната власт.
(2) Министерският съвет решава въпросите
от своята компетентност на заседания.
(3) По изключение и по предложение на
министър-председателя Министерският съвет
може да приеме акт и неприсъствено. Ако
някой от членовете на Министерския съвет
поиска мотивирано проектът на акт да бъде
обсъден от Министерския съвет, той се включва в дневния ред за следващото заседание.
Чл. 8. (1) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност, като приема
постановления, разпореждания и решения.
(2) Министерският съвет с постановления
приема правилници или наредби или урежда
обществени отношения, които не подлежат на
законова уредба, съобразно компетентността
му, установена от Конституцията и законите.
(3) Министерският съвет приема решения
или разпореждания по въпроси, които нямат
нормативен характер.
(4) Министерският съвет с решение одоб
рява:
1. законопроекти;
2. предложения до Народното събрание за
приемане на решение или до президента за
издаване на указ в предвидените в Конституцията и законите случаи;
3. становища по дела пред Конституционния съд.
(5) В решенията по ал. 4, т. 1 се определя
кой от членовете на Министерския съвет е
отговорен за представянето на законопроекта
в Народното събрание.
Чл. 9. (1) Приетите от Министерския съвет
актове се подписват от министър-председателя.
Министър-председателят подписва и мотивите
към актовете по чл. 8, ал. 4, т. 1 и 2, както
и становищата по конституционните дела.
(2) При неприсъственото приемане на акт
той се представя за подпис на всички членове
на Министерския съвет с изключение на командированите и ползващите законоустановен
отпуск и се счита за приет, ако бъде подкрепен
с „да“ от повече от половината от тях.
(3) Приетите от Министерския съвет актове се подпечатват с официалния печат на
Министерския съвет.
(4) Приети от Министерския съвет решения по оперативни и текущи въпроси могат
да се оформят и в протокола от съответното
заседание на правителството.
Чл. 10. (1) Министър-председателят ръководи общата политика на правителството и
координира дейността на членовете на Министерския съвет по нейното осъществяване.
(2) М и н ис т ър -п редседат ел я т р ъковод и
текущата дейност на Министерския съвет,
като утвърждава дневния ред, свиква и председателства заседанията на правителството.
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(3) Министър-председателят като централен
едноличен орган на изпълнителната власт:
1. назначава и освобождава заместник-министрите и заместник областните управители,
както и ръководните органи на държавни
институции, когато това му е възложено
със закон;
2. осъществява дру ги възложени м у с
Конституцията и законите на страната правомощия.
(4) При осъществяване на правомощията
си по ал. 3 министър-председателят издава
заповеди или подписва други официални документи, които се подпечатват с официалния
печат на Министерския съвет. В останалите
случаи заповедите на министър-председателя и неговата служебна кореспонденция се
подпечатват със служебния печат на Министерския съвет.
Чл. 11. (1) Заместник министър-председателите са централни еднолични органи
на изпълнителната власт, които подпомагат
министър-председателя при осъществяване
координацията на политиката на правителството в определените им от него ресори.
(2) Правомощията на министър-председателя по чл. 10, ал. 2 в негово отсъствие от
страната или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен от него
за всеки конкретен случай с писмена заповед
заместник министър-председател.
(3) При упражняване на функциите по ал. 1
заместник министър-председателите могат да
издават заповеди. Заповедите и служебната
кореспонденци я на заместник минист ърпредседателите се подпечатват със служебния
печат на Министерския съвет.
Чл. 12. (1) Министрите са централни еднолични органи на изпълнителната власт със
специална компетентност, които осъществяват
държавната политика в ръководената от тях
сфера на обществения живот в съответствие
със законите и приетата от правителството
програма за управление на страната.
(2) Министрите осъществяват общо ръководство и координация на дейността на
създадените към тях държавни комисии,
изпълнителни агенции и други административни структури.
(3) Министрите осъществяват координация
на дейността на държавни агенции, държавни
комисии и други административни структури
към Министерския съвет, когато това им е
възложено с акт на правителството или със
заповед на министър-председателя.
(4) Ф у н к ц и и т е на м и н ис т ри т е, кои т о
ръковод ят министерства, се определ ят с
устройствените правилници на съответните
министерства, а функциите на министъра без
портфейл – с устройствения правилник на
Министерския съвет.
Чл. 13. (1) Министърът без портфейл:
1. провежда държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България, както
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и политиката на социализация в страната
на онези от тях, които желаят трайно да се
установят в нея;
2. координира дейността по провеждането
на държавната политика по опазването на
Националния архивен фонд и по развитието
и усъвършенстването на архивното дело;
3. координира държавната политика в областта на правото на вероизповедание;
4. координира дейността по осъществяването на взаимодействие с администрации, пряко
подчинени на Министерския съвет и определени със заповед на министър-председателя.
(2) При осъществяване на своите функции
министърът без портфейл издава заповеди.
Заповедите и служебната кореспонденция на
министъра без портфейл се подпечатват със
служебния печат на Министерския съвет.
Чл. 14. (1) Министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите представляват Република България
в отношенията с други държави и международни организации, провеждат международни
преговори и участват в други международни
мероприятия в съответствие с Конституцията,
законите на Република България и актовете
на Министерския съвет.
(2) В случаите, когато министър предложи
на Министерския съвет международен договор
за утвърждаване или за ратифициране със
закон от Народното събрание, той осигурява
неговото обнародване в „Държавен вестник“.
Раздел II
Политически кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите
и министъра без портфейл
Чл. 15. (1) Политическ и ят кабинет на
минист ър-председател я е организационна
структура, която включва заместник министър-председателите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и ръководителя на
звеното за връзки с обществеността.
(2) Политическият кабинет на министърпредседателя подпомага министър-председателя при формулирането и разработването на
конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите
правомощия, както и при представянето на
правителствената политика пред обществото.
(3) В изпълнение на задачите си по ал. 2
политическият кабинет на министър-председателя има съвещателни, аналитични и информационни функции, в изпълнение на които:
1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване
на политически решения;
2. координира разработването и контролира
изпълнението на управленската програма на
правителството;
3. координира и контролира съответствието
на стратегиите, изготвени от министерствата,
с приоритетите в управленската програма на
правителството;

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

4. анализира изпълнението на поставените
стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет въз основа на
годишните доклади за дейността на министерствата, държавните комисии, държавните
и изпълнителните агенции и областните
администрации;
5. обменя информация с политическите
кабинети на останалите членове на Министерския съвет и на областните управители за
изпълнението на приетата от правителството
политика в конкретната област;
6. осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика
на правителството;
7. осъществява връзките на министърпредседателя с обществеността.
Чл. 16. (1) Началникът на политическия
кабинет на министър-председателя:
1. съставя програмата на министър-председателя;
2. организира връзките на министър-председателя с членовете на Министерския съвет,
с другите държавни органи и с органите на
местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените
организации и с гражданите;
3. организира провеждането на заседанията
на политическия кабинет;
4. осигурява координацията на работата
на политическия кабинет на министър-председателя с политическите кабинети на министрите, като периодично свиква заседания с
техните началници и информира министърпредседателя за резултатите от проведените
обсъждания;
5. ръководи работата на съветниците,
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет.
(2) Съветниците и експертите към политическия кабинет на министър-председателя:
1. събират, обобщават и анализират информация, необходима за стратегическото
планиране и разработването на политиките
за управление на страната;
2. наблюдават и изготвят анализи относно
изпълнението на програмата на правителството за управление на страната;
3. подготвят справки, анализи, експертни
становища и други материали по въпроси,
които се разглеждат от политическия кабинет
на министър-председателя.
(3) Техническите сътрудници към политическия кабинет на министър-председателя
осигуряват подготовката и провеждането на
заседанията на политическия кабинет.
Чл. 17. Парламентарният секретар на Министерския съвет:
1. организира взаимодействието на Министерския съвет и на министър-председателя
с Народното събрание и с ръководствата на
парламентарните групи;
2. координира дейността на парламентарните секретари на министрите при представянето
на правителствената политика и на внесени-
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те от Министерския съвет законопроекти,
решения, доклади и отчети пред Народното
събрание.
Чл. 18. (1) Ръководителят на звеното за
връзки с обществеността:
1. организира представянето на правителствената политика пред обществото;
2. координира дейността на ръководителите на звената за връзки с обществеността в
министерствата и другите администрации на
изпълнителната власт с оглед провеждането
на единна информационна политика;
3. организира публичните изяви на министър-председателя.
(2) Звеното за връзки с обществеността:
1. осигурява провеждането на информационната политика на правителството;
2. организира публичните изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството;
3. орга н изи ра дос т ъпа до общес т вена
информация в съответствие с конституционните права на гражданите и действащото
законодателство;
4. анализира публикации в средствата за
масово осведомяване и общественото мнение
за дейността на правителството;
5. поддържа страницата на правителството
в интернет.
(3) Ръководителят на звеното за връзки
с обществеността е съветник към политическия кабинет на министър-председателя.
В състава на звеното се включват експерти
и технически сътрудници към кабинета на
министър-председателя.
Чл. 19. (1) Заместник министър-председателите и министърът без портфейл формират
политически кабинети, включващи съветници,
експерти и технически сътрудници.
(2) Началниците на политическите кабинети по ал. 1:
1. съставят програмата на заместник министър-председателите и на министъра без
портфейл;
2. организират връзките на заместник
министър-председателите и на министъра без
портфейл с министрите, с другите държавни
органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите
и обществените организации и с гражданите;
3. осигуряват координацията на работата
на политическите кабинети на заместник
министър-председателите и на министъра
без портфейл с политическите кабинети на
другите членове на правителството;
4. ръководят работата на съветниците,
експертите и техническите сътрудници към
кабинета.
(3) Съветниците и експертите към политическите кабинети по ал. 1:
1. събират, обобщават и анализират информация и разработват проекти на политически решения в координирания от заместник
министър-председателя или министъра без
портфейл ресор;
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2. подготвят справки, анализи, експертни
становища и други материали по въпроси в
координирания от заместник министър-председателя или министъра без портфейл ресор.
Чл. 20. (1) Политическите кабинети си
взаимодействат с администрацията на Министерския съвет при подпомагане дейността на
министър-председателя, заместник министърпредседателите и министъра без портфейл.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез главния секретар. Конкретните задачи
се формулират от началника на политическия
кабинет и се възлагат на администрацията
от главния секретар в обем и срокове, съгласувани между началника на кабинета и
главния секретар.
Раздел III
Оперативна дейност на Министерския съвет
Чл. 21. (1) Министър-председателят свиква и ръководи оперативни съвещания по
текущи въпроси от дейността на правителството, както и за определяне на подходи за
подготовка на въпросите за разглеждане от
Министерския съвет.
(2) В оперативните съвещания участват
членовете на Министерския съвет, началникът
на политическия кабинет на министър-председателя, главният секретар на Министерския
съвет, както и други определени от министърпредседателя лица.
(3) Дневният ред на оперативните съвещания се определя от министър-председателя.
Чл. 22. (1) Министерският съвет може да
създава съвети във връзка с осъществяването
на свои правомощия, произтичащи от нормативни актове или решения на Народното
събрание.
(2) Съветите са постояннодействащи консултативни органи на правителството по
определянето и провеждането на държавната
политика в дадена област.
(3) Съветите се ръководят от министърпредседателя или от друг член на правителството и включват в състава си само лица,
които са избрани или назначени в органите
на изпълнителната власт или са техни заместници.
(4) В акта за създаване на съвета се определя и администрацията, осигуряваща административното, експертното и техническото
им подпомагане.
Чл. 23. (1) Министерският съвет може да
създава държавно-обществени консултативни
комисии по важни въпроси от обществена
значимост.
(2) В състава на комисиите се включват
наред с представителите на органите на
изпълнителната власт и представители на
други държавни органи, органи на местното
самоуправление и на неправителствени организации, имащи отношение към дейността
на комисията. Комисиите се ръководят от
министър-председателя или от друг член на
правителството.
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(3) В акта за създаване на комисията се
определя и администрацията, осигуряваща
административното, експертното и техническото им подпомагане.
Чл. 24. (1) Работни групи за изготвяне на
проекти на актове или на други експертни
предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието
на представители на различни администрации
се създават с решение на Министерския съвет
или със заповед на министър-председателя.
(2) В акта по ал. 1 се определя заместник
министър-председател или министър, който
да наблюдава дейността на работната група и
да отговаря за резултатите от нейната работа
пред правителството.
Раздел IV
Организационни въпроси
Чл. 25. (1) Официалният печат на Министерския съвет е с кръгла форма. В средата
е изобразен гербът на Република България,
около който е написано „Министерски съвет
на Република България“. Отпечатъкът от
официалния печат е с червен цвят.
(2) Официалният печат е изработен в един
екземпляр и се полага от главния секретар на
Министерския съвет или от упълномощено от
него длъжностно лице от администрацията
на Министерския съвет върху актовете на
правителството.
(3) За служебни цели се използва служебен
печат, който е с кръгла форма с надпис в
средата „Република България“, около който е
написано „Министерски съвет“. Отпечатъкът
от служебния печат е със син цвят.
(4) Служебният печат се полага от директора
на дирекция „Правителствена канцелария“
или от упълномощен от него служител върху преписите от актовете на Министерския
съвет, върху актовете и служебната кореспонденция на министър-председателя и на
заместник министър-председателите, както
и върху служебната кореспонденция, подписана от главния секретар на Министерския
съвет и от директорите в администрацията
на Министерския съвет.
(5) Главният секретар на Министерския
съвет утвърждава образците на официалния и
служебния печат и определя реда за тяхното
съхраняване.
Чл. 26. (1) При осъществяване на своите
правомощия министър-председателят пътува в страната и в чужбина, без да се издава
заповед за командироване. В тези случаи
началникът на политическия кабинет на министър-председателя съставя паметна записка,
която включва всички реквизити на заповед
и отчет за командировка.
(2) По искане на президента във връзка
с негови официални посещения в чужбина
министър-председателят определя членовете
на Министерския съвет, които да го придружават, и ги командирова.

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

(3) Заместник министър-председателите
и министрите, органите към Министерския
съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник–министрите и областните
управители в изпълнение на своите правомощия пътуват в страната, без да се издава
заповед за командироване. Тримесечните
отчети за командировките се утвърждават от
Министерския съвет.
(4) Заместник министър-председателите и
министрите се командироват в чужбина със
заповед на министър-председателя. Органите
към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от
Закона за администрацията, областните управители и лицата, които се назначават със
заповед на министър-председателя, се командироват в чужбина от министър-председателя
или от упълномощено от него длъжностно лице.
(5) Разходите за командировки на членовете на Министерския съвет са за сметка на
бюджета на Министерския съвет.
Чл. 27. (1) Разходите за заплати на членовете на Министерския съвет са включени в
бюджета на Министерския съвет.
(2) Министър-председателят, заместник
министър-председателите, министърът без
портфейл, началниците на политическите
им кабинети и главният секретар на Министерския съвет имат право на разходи за
представителни цели, които са предвидени по
бюджета на Министерския съвет.
(3) Разходите за представителни цели на
министрите се предвиждат по бюджета на
съответното министерство.
Чл. 28. (1) Членовете на Министерския
съвет ползват отпуските, предвидени в трудовото законодателство.
(2) Ползването на отпуск от заместник
министър-председателите и министрите се
разрешава от министър-председателя.
(3) За ползването на отпуск от министърпредседателя се съставя паметна записка от
началника на неговия политически кабинет,
която включва всички реквизити на заповедта
за разрешаване на съответния вид отпуск.
Чл. 29. Процесуалното представителство
по спорове, по които страна е Министерският
съвет или неговата администрация, министърпредседателят, заместник министър-председател в това му качество или министърът без
портфейл, се осъществява от лица, определени
от министър-председателя.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Раздел I
Законодателна програма на Министерския
съвет
Чл. 30. (1) Министерският съвет упражнява правото си на законодателна инициатива
съобразно приетата от него законодателна
програма.
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(2) Със законодателната програма се определят законопроектите, които Министерският
съвет предлага на Народното събрание за
разглеждане и приемане през съответната
негова сесия.
(3) Предложенията за включване на законопроект в законодателната програма се правят
от членовете на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията отправят своите предложения за
включване на законопроект в законодателната
програма чрез съответния заместник министър-председател или министър, определен по
реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.
(4) Предложението за включване на законопроект в законодателната програма трябва
да съдържа:
1. целите и основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането є;
2. справка относно необходимите промени
в действащите закони, свързани с приемането
на закона;
3. сроковете за подготовката, съгласуването
и одобряването на законопроекта.
(5) Предложенията се представят на парламентарния секретар на Министерския съвет
чрез началника на политическия кабинет на
министър-председателя за съставяне на проекта на законодателната програма.
Раздел II
Подготовка, съгласуване и внасяне на проекти на актове за разглеждане на заседание
на Министерския съвет
Чл. 31. (1) Министрите и органите по
чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията
отговарят за подготовката на проектите на
актове от компетентността на правителството
в ръководените от тях ресори, освен ако в
закон е предвидено друго.
(2) Въпросите за разглеждане на заседание
се внасят от членовете на Министерския съвет самостоятелно или съвместно, когато са
от функционалната компетентност на повече
министри.
(3) Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от Закона за администрацията внасят подготвените
от тях проекти на актове чрез съответния
заместник министър-председател или министър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и
чл. 12, ал. 2 и 3.
(4) Преди внасянето им за разглеждане на
заседание на Министерския съвет проектите
на нормативни актове и на общи админис
тративни актове се публикуват на интернет
страницата на вносителя съгласно изискванията на Закона за нормативните актове и
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) Членовете на Министерския
съвет съгласуват въпросите, на които те са
вносители, с останалите министри.
(2) Вносителите съгласуват с президента
проектите на актове, съдържащи предложения
за издаване на укази.
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(3) Вносителите съгласуват с органите по
чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията,
с областните управители или с други държавни органи въпросите, които са свързани или
засягат тяхната дейност.
(4) В случаите, предвидени в нормативен
акт, проектите на стратегически документи
и на нормативни актове се съгласуват със
съответните консултативни органи.
(5) Вносителите съгласуват проектите на
актове с дирекция „Правна“ и с другите дирекции от специализираната администрация
на Министерския съвет съобразно функционалната им компетентност.
Чл. 33. (1) По представените за съгласуване
проекти на актове министрите изразяват становище относно съответствието им с програмата
на правителството за управление на страната и
с определената по реда на чл. 6, ал. 3 държавна
политика в ръководената или координираната
от тях сфера на обществения живот.
(2) Становищата на министрите по проектите на стратегии и програми, както и
становищата по ал. 1 се подготвят от техните
политически кабинети.
(3) Министрите могат да възлагат на ръководената от тях администрация изготвяне
на експертно становище по представените за
предварително съгласуване проекти на актове,
които са свързани или засягат дейността на
тяхното министерство. Експертните становища се подписват от главния секретар на
министерството.
Чл. 34. (1) Съгласуването по чл. 32, ал. 1,
3 и 5 и чл. 33 се извършва в 10-дневен срок от
получаването на материалите в съответната
администрация.
(2) Материалите се считат за съгласувани
без бележки, когато в срока по ал. 1 не е
получено становище.
(3) В случаите, когато въз основа на получените становища вносителят измени съществено представения за съгласуване проект на
акт или подготви нов проект, той е длъжен
да го изпрати за повторно съгласуване заедно със справка по тези становища преди
внасянето му за разглеждане на заседание на
Министерския съвет.
(4) Предварителното съгласуване може да
се извърши и по електронен път при условия
и по ред, определени от главния секретар.
(5) Съгласуването на материалите се извършва по реда на чл. 32 и 33, доколкото не
е предвиден друго в нормативен акт.
Чл. 35. (1) Въпросите за разглеждане от
Министерския съвет се внасят с придружително писмо, подписано от съответния главен
секретар, а за Министерството на външните
работи – от постоянния секретар, и:
1. писмен доклад, подписан от вносителя;
2. проект на акт, парафиран от главния
секретар, а за Министерството на външните
работи – от постоянния секретар, и определен от министъра юрист от съответната
администрация;
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3. всички получени становища, справка за
отразяването им, както и справка за съответствие с европейското право на законопроектите
и подзаконовите актове;
4. финансова обосновка съгласно приложение № 1, одобрена от министъра на финансите – за актове, които оказват пряко и/или
косвено въздействие върху държавния бюджет;
5. съобщение за средствата за масово осведомяване;
6. мотиви към законопроектите;
7. други документи, когато това се изисква
или е необходимо във връзка с разглеждането
и приемането на акта.
(2) В доклада се посочва правното основание, на което въпросът се внася за решаване
от Министерския съвет.
(3) В справката за съответствие с европейското право се посочват актовете на Европейския съюз, с които е направена хармонизация
на регламентираната материя.
(4) Материалите по ал. 1, т. 2, 5 и 6 се
представят и на електронен носител.
Чл. 36. (1) Материалите за разглеждане от
Министерския съвет се внасят в администрацията на Министерския съвет не по-късно от
7 дни преди редовното заседание на Министерския съвет.
(2) В случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 35, главният секретар на Минис
терския съвет връща материалите на вносителя
с указания за отстраняване на нередовността.
(3) В случаите, когато не е спазен срокът
по ал. 1, но материалите отговарят на изискванията на чл. 35, те се включват в дневния
ред за следващото заседание.
(4) По изключение материали, които не
отговарят на някои от изискванията на чл. 35
и на ал. 1, се включват в дневния ред по решение на министър-председателя след доклад
на главния секретар.
Чл. 37. Съгласуването и внасянето на материали за заседание на Министерския съвет, в
които се съдържа класифицирана информация
с ниво на класификация за сигурност „строго
секретно“, „секретно“ или „поверително“, се
извършват по реда на този раздел при спазване изискванията на Закона за защита на
класифицираната информация и на актовете
по неговото прилагане.
Раздел III
Подготовка на заседанията на Министерския
съвет
Чл. 38. (1) Министерският съвет провежда
редовни заседания въз основа на предварително утвърден от министър-председателя
дневен ред.
(2) В дневния ред за всяко предстоящо
заседание се включват внесените в сроковете
по чл. 36 материали, като те се обособяват
в две части:
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1. част А – проекти на актове, придружени
от положителни становища, които не изискват
дискусия;
2. част Б – законопроекти, както и проекти
на актове, изискващи дискусия.
(3) Проектът на дневния ред се изготвя
от главния секретар и се утвърждава от министър-председателя най-късно 3 дни преди
заседанието, за което се отнася.
(4) Министър-председателят може да утвърди включването на допълнителен материал в
дневния ред въз основа на мотивирано искане
на вносителя относно необходимостта от неговото разглеждане на предстоящото заседание.
(5) Вносителите не могат да предлагат
промени в представените проекти на актовете
след включването на материала в дневния ред.
(6) Дневният ред за извънредните заседания
се определя от министър-председателя.
Чл. 39. (1) Дневният ред с материалите по
него се изпраща на членовете на правителството в еднодневен срок след утвърждаването му,
съответно след включването на допълнителния
материал в него. Членовете на Министерския
съвет могат да представят становище по материалите най-късно до деня преди заседанието.
(2) Главният секретар разпределя материалите, включени в дневния ред, между
дирекциите в администрацията на Министерския съвет, които най-късно до деня преди
заседанието могат да представят експертни
становища по тях.
Чл. 40. Материалите, в които се съдържа
класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност „строго секретно“,
„секретно“ или „поверително“, се обособяват
в отделна част на дневния ред и се изпращат
само на членовете на Министерския съвет
при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на
актовете по прилагането му.
Раздел IV
Заседания на Министерския съвет
Чл. 41. (1) Министерският съвет провежда заседания всяка седмица в определените
със заповед на министър-председателя дни
и часове.
(2) Министър-председателят може да разпореди пром яна в графика на редовните
заседания, както и да свиква извънредни
заседания, за което членовете на правителството се уведомяват своевременно от главния
секретар на Министерския съвет.
Чл. 42. (1) Заседанията на Министерския
съвет се провеждат, ако на тях присъстват
повече от половината от членовете на правителството.
(2) По изключение и след съгласуване с
министър-председателя министрите могат да
бъдат представени на заседанията на Министерския съвет от свои заместници. Заместникминистрите не участват при определянето на
кворума и в гласуването на актовете.
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(3) Заседанията на Министерския съвет се
председателстват от министър-председателя,
а в него отсъствие – от определен от него
по реда на чл. 11, ал. 2 заместник министърпредседател.
Чл. 43. (1) На заседанията на Министерския
съвет присъстват началникът на политическия
кабинет на министър-председателя, главният
секретар на Министерския съвет, областният
управител на област София, парламентарният
секретар, ръководителят на звеното за връзки
с обществеността и определени от министър-председателя директори на дирекции от
администрацията на Министерския съвет,
както и стенограф.
(2) На заседание на Министерския съвет
или при разглеждането на отделна точка от
неговия дневен ред могат да присъстват и
поканени от министър-председателя лица в
качеството им на представители на държавни
институции или други организации.
(3) По искане на вносителя министър-председателят може да разреши присъствие на заместник-министри или на отделни служители
от съответната администрация при разглеждане
на определена точка от дневния ред.
(4) При обсъждането на въпроси от дневния
ред, в материалите по които се съдържа класифицирана информация с ниво на класификация
за сигурност „строго секретно“, „секретно“ или
„поверително“, присъстват само лица, които
имат съответно разрешен достъп за работа с
класифицирана информация.
(5) По решение на Министерския съвет
отделни въпроси от дневния ред могат да се
разглеждат само от неговите членове.
Чл. 44. (1) В началото на заседанието на
Министерския съвет министър-председателят
обявява дневния ред.
(2) Всеки вносител може да оттегли или
да поиска отлагане на внесения от него за
разглеждане въпрос, като изложи мотивите
за това.
(3) Разглеждането на включените в дневния
ред проекти на стратегии, програми и законопроекти се отлагат за следващо заседание
на Министерския съвет при отсъствие на
техния вносител.
(4) По изключение членовете на правителството могат да предлагат включването
на допълнителни въпроси в дневния ред, ако
писмено обосноват неотложността от тяхното разглеждане и представят проект на акт.
Чл. 45. (1) Обсъждането на всяка точка от
част Б на дневния ред започва с изложение
на вносителя, в което той накратко представя
проекта и отговаря на получените принципни
бележки по него, след което думата се дава
на членовете на Министерския съвет, които
желаят да се изкажат по разглеждания въпрос.
Ако прецени за необходимо, министър-председателят може да включи в дискусията и други
присъстващи на заседанието лица.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(2) Актовете на Министерския съвет се
приемат с общо съгласие. По решение на
министър-председателя може да бъде проведено гласуване по определен въпрос, като в
този случай актът се приема с обикновено
мнозинство от присъстващите членове на
Министерския съвет.
Чл. 46. (1) За всяко проведено от Министерския съвет заседание се изготвя протокол,
в който се вписват разгледаните на него въпроси и приетите по тях актове и протоколни
решения. В протокола се вписват и участвалите в заседанието членове на Министерския
съвет, както и другите присъствали на него
външни лица.
(2) Приетите неприсъствено от Министерския съвет актове се вписват в протокола от
първото след тяхното приемане заседание.
(3) Протоколът от заседанието се оформя
от главния секретар, подпомогнат от определени от него служители от администрацията
на Министерския съвет, и се подписва от
министър-председателя най-късно на другия
ден след провеждането на заседанието, за
което се отнася.
(4) Стенографският протокол се подписва
от присъствалия на заседанието стенограф
и се прилага към протокола от заседанието.
(5) Препис на протокола от заседанието на
Министерския съвет се изпраща на членовете
на Министерския съвет.
Раздел V
Оформяне на актовете на Министерския съвет
Чл. 47. (1) Главни ят сек ретар на Министерския съвет организира дейността на
администрацията на Министерския съвет
и координира работата на вносителите за
окончателното оформяне на приетите актове
съобразно направените в заседанието изменения, допълнения и уточнения и за точното
им правно и езиково редактиране.
(2) Окончателното оформяне на актовете се
извършва от определената от главния секретар
дирекция от администрацията на Министерския съвет в 5-дневен срок от приемането им,
съответно от получаването на окончателния
акт по реда на чл. 48, ал. 2.
Чл. 48. (1) Когато актът е приет със съществени или многобройни изменения, допълнения и уточнения по представения проект,
окончателното му оформяне се извършва от
неговия вносител.
(2) Окончателни ят акт се изпраща до
главния секретар на Министерския съвет в
10-дневен срок от приемането му на заседание. Към окончателния законопроект се
прилагат и преработени мотиви съобразно
направените в него изменения и допълнения.
Окончателният акт и мотивите се предоставят
и на електронен носител.
(3) Въз основа на справка, подписана от
съответния директор по чл. 47, ал. 2, министър-председателят може да разпореди оконча-
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телен акт, който не е съобразен с приети от
вносителя на заседанието бележки, да бъде
върнат на вносителя за тяхното отразяване
или въпросът да бъде включен за повторно обсъждане на заседание на Министерския съвет.
(4) Когато вносителят не е представил в
срок окончателния акт, главният секретар
уведомява за това министър-председателя,
който може да внесе в Министерския съвет предложение за отменяне на неговото
приемане.
Чл. 49. (1) Преди да бъдат представени за
подпис от министър-председателя, актовете
се парафират в следната поредност: редактор-стилист, служителят, изготвил окончателното оформяне на акта, директорът на
дирекцията по чл. 47, ал. 2, директорът на
дирекция „Правна“ и главният секретар на
Министерския съвет.
(2) След подписването на акта от министърпредседателя в него могат да се правят само
технически поправки, които се парафират
от главния секретар на Министерския съвет.
Чл. 50. (1) Актовете по чл. 8, ал. 4 се
изпращат съответно до Народното събрание,
президента и Конституционния съд с придружително писмо, подписано от министърпредседателя.
(2) Подлежащите на обнародване актове
се изпращат в „Държавен вестник“ по установения в Закона за „Държавен вестник“ ред,
като придружителното писмо се подписва от
министър-председателя или от определен от
него директор на дирекция от администрацията на Министерския съвет.
Чл. 51. При поискване в законоустановените случаи се предоставят преписи от актове на
Министерския съвет, изготвени от служители
от неговата администрация и подпечатани
със служебния печат на Министерския съвет.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИ
Н ИС Т РА Ц И Я ТА Н А М И Н ИС Т ЕРС К И Я
СЪВЕТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 52. (1) При изпълнение на своите правомощия Министерският съвет се подпомага
от администрацията на Министерския съвет.
(2) Администрацията на Министерския съвет осъществява и координация на дейността
на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.
Чл. 53. (1) Администрацията на Министерския съвет е организирана в дирекции
на общата администрация и в дирекции на
специализираната администрация, както и
в други административни звена и отделни
длъжности съгласно приложение № 2.
(2) Министър-председателят по предложение на главния секретар може да създава
отдели и сектори в дирекциите.
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Чл. 54. (1) Общата численост на служителите в администрацията на Министерския съвет
и нейното разпределение по административни
звена са посочени в приложение № 2.
(2) Длъжностното разписание на админис
трацията на Министерския съвет се утвърждава от министър-председателя по предложение
на главния секретар.
Чл. 55. Служебната кореспонденция на
администрацията на Министерския съвет се
подписва от главния секретар или от директор
на дирекция и се подпечатва със служебния
печат на Министерския съвет.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 56. Административното ръководство
на администрацията на Министерския съвет
се осъществява от главния секретар.
Чл. 57. (1) Главният секретар на Министерския съвет:
1. организира, координира и контролира
подготовката на заседанията на Министерския
съвет и оформянето на приетите актове;
2. разпределя между дирекциите задачите,
свързани с подготовката и приемането на
актове на Министерския съвет, както и със
създаването на условия за работата му;
3. по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя,
на заместник министър-председателите и на
министъра без портфейл възлага на дирекциите задачи в рамките на функционалната
им компетентност;
4. координира взаимодействието на администрацията на Министерския съвет с другите
администрации на изпълнителната власт и
на местното самоуправление, включително
изисква чрез тях материали и информация,
необходими за анализа и подготовката на
въпроси от компетентността на Министерския съвет;
5. изпълнява и други задачи, възложени
му от Министерския съвет и от министърпредседателя.
(2) Главният секретар определя:
1. реда за влизане в сградата на Министерския съвет на служителите и пропускателния
режим за длъжностни лица и граждани;
2. организацията на работа с документи и
реда за документооборота в администрацията
на Министерския съвет;
3. образците на печатите на Министерския
съвет, служителите, които имат право да ги
полагат, и реда за тяхното съхраняване;
4. други въпроси, свързани с организацията
на работата в администрацията на Министерския съвет.
Чл. 58. (1) Главният секретар в случаите
на упълномощаване се разпорежда и контролира движението на средствата по бюджетите
и бюджетните сметки и техните партиди в
левове и във валута.
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(2) Главният секретар в случаите на упълномощаване сключва договори от името на
администрацията на Министерския съвет.
Чл. 59. (1) Към главния секретар се създава
отдел „Регионална координация“, който:
1. осигурява организационно-техническата
подготовка на изборите;
2. координира и методически подпомага
дейността на областните администрации;
3. участва в разработването на проекти и
програми за укрепване на административния капацитет на областните и общинските
администрации;
4. обобщава и анализира информация за
териториалните органи на изпълнителната
власт и техните администрации;
5. подпомага областните управители при
взаимодействието им с централните органи
на изпълнителната власт.
(2) Главният секретар се подпомага от
експертни и технически сътрудници.
Чл. 60. При отсъствие на главния секретар
на Министерския съвет от страната или когато
той ползва законоустановен отпуск, за всеки
конкретен случай неговите функции се изпълняват от определен от министър-председателя
директор на дирекция от администрацията
на Министерския съвет.
Раздел III
Звено за вътрешен одит
Чл. 61. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министър-председателя
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, прог
рами, дейности и процеси в администрацията
на Министерския съвет и на разпоредителите
с бюджетни кредити от по-ниска степен в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на
министър-председателя.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министър-председателя;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. представя на министър-председателя
независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово
управление и контрол;
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5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министър-председателя;
6. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, вът
решните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
7. консултира министър-председателя по
негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите
на управление на риска и контролът, без да
поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министър-председателя и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министър-председателя при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
10. изготвя и представя на минист ърпредседателя годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел IV
Дирекция „Главен инспекторат“
Чл. 62. (1) Дирекция „Главен инспекторат“
е на пряко подчинение на министър-председателя.
(2) Дирекция „Главен инспекторат“:
1. координира и подпомага дейността на
инспекторатите;
2. разработва методология за контролната
дейност на инспекторатите и предлага на
министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с функциите
и процедурите за работа на инспекторатите;
3. разглежда и при необходимост извършва
проверки по постъпили сигнали за конфликт
на интереси, корупция и други нарушения на
органи на изпълнителната власт и държавни
служители на ръководна длъжност, в т.ч. за
нарушения, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани
от фондовете на Европейския съюз, и изготвя
доклад за резултатите; анализира причините
и условията за констатираните нарушения и
предлага мерки за отстраняването им;
4. извършва проверки за изпълнението
на мерките по Програмата за изпълнение
на Стратегията за прозрачно управление,
превенция и противодействие на корупцията;
5. извършва проверки по постъпили сигна ли срещ у неп равомерни дейст ви я и ли
п р оя в ено б е здейс т вие н а с л у ж и т е л и о т
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администрацията на Министерския съвет,
участвали в разработването, изпълнението
и координирането на меж дународни проекти и програми, включително на проекти,
финансирани от предприсъединителните и
структурните фондове и програмите на Европейския съюз;
6. извършва анализ на ефективността и
ефикасността на дейността в държавната администрация, свързана с антикорупционната
политика;
7. осъществява дейности във връзка с
прилагането на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси;
8. методически подпомага и консултира
администрациите, обобщава и анализира информацията за състоянието и проблемите по
спазване на законодателството за държавния
служител и на административното обслужване;
9. взаимодейства с инспекторатите по чл. 46
от Закона за администрацията по отношение на възложените им контролни функции,
свързани със законодателството за държавния
служител и с административното обслужване;
10. осъществява други функции, възложени
от министър-председателя.
(3) Дирекция „Главен инспекторат“ извършва общи и специализирани проверки,
възложени от министър-председателя.
(4) Дирекция „Главен инспекторат“ се отчита за дейността си на министър-председателя.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 63. Според разпределението на фун
кциите администрацията на Министерския
съвет е обща и специализирана.
Чл. 64. (1) Общата администрация осигурява технически дейността на Министерския съвет и на неговата специализирана
администрация и осъществява дейността по
административно обслужване на гражданите
и юридическите лица.
(2) Общата администрация включва:
1. дирекция „Правителствена канцелария“;
2. дирекция „Бюджет, финанси и човешки
ресурси“;
3. дирекция „Управление на собствеността
и административно-стопански дейности“;
4. дирекция „Правителствен протокол“.
Чл. 65. Дирекция „Правителствена канцелария“ осъществява дейностите по:
1. деловодното обслужване и контрола на
движението на документите в администрацията на Министерския съвет, както и деловодното обслужване на министър-председателя,
заместник министър-председателите, министъра без портфейл и на техните политически
кабинети;
2. подготовката на заседанията на Министерския съвет и на оперативните съвещания;
3. техническата подготовка на материалите
за заседанията на Министерския съвет;
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4. техническото оформяне на приетите
актове на Министерския съвет;
5. изготвянето и съхраняването на протоколите, стенограмите от заседанията и
оригиналите на актовете на Министерския
съвет и документите към тях;
6. опазването и съхраняването на препис
ките и архивните дела;
7. контрола за спазването на сроковете
за изпълнението на задачи, произтичащи от
актове на Министерския съвет;
8. изготвянето на проекта на дневен ред за
заседанията на Министерския съвет;
9. поддържането на правната информация
в администрацията на Министерския съвет.
Чл. 66. Дирекция „Бюджет, финанси и
човешки ресурси“ осъществява дейностите по:
1. съставянето и обосноваването на проекта
на бюджет на Министерския съвет, включително за второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити;
2. разпределянето, контрола и анализа за
разходването на средствата от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
обосновката на предложения за корекции в
техните бюджети, осъществяването на контрол по трансфера на собствените приходи на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към Министерския съвет;
3. съставянето на месечни и тримесечни
касови отчети за изпълнението на бюджета
на Министерския съвет;
4. контрола и отчитането на изпълнението
на бюджета на Министерския съвет;
5. организирането на единна счетоводна
отчетност в системата на Министерския съвет;
6. осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3,
т. 5 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор;
7. набирането и подбора на персонала,
както и организирането на процеса по назначаването на служителите в администрацията
на Министерския съвет;
8. изготвянето и съхраняването на всички
актове, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения, и отразяването им в единната информационна система за управление
на човешките ресурси;
9. изг о т вя не т о и а к т уа л изи ра не т о на
длъжностните и поименните разписания на
длъжностите;
10. изготвянето на годишните планове за
обучение на служителите от администрацията
на Министерския съвет;
11. подпомагането на процеса по разработ
ване на длъжностните характеристики и по
атестиране на служителите от администрацията на Министерския съвет.
Чл. 67. Дирекция „Управление на собственост та и административно-стопанск и
дейности“ осъществява дейностите по:

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

1. организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен
фонд, както и на монтажа и поддържането
на машини и съоръжения;
2. подготовката и осъществяването на процедурите във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки;
3. транспортното обслужване, включително
поддръжката на транспортните средства, поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената в сградата и техническа
поддръжка на инсталациите и съоръженията
в сградния и ведомствения жилищен фонд на
Министерския съвет;
4. координиране на ползването и контрола
върху управлението на обектите – публична
държавна собственост, и обектите – частна
държавна собственост, предоставени за ползване и управление на администрацията на
Министерския съвет;
5. подготовката на проекти на договори,
сключвани от името на администрацията
на Министерския съвет, и осигуряването на
процесуално представителство по възникнали
спорове, включително по спорове, свързани
с управлението на собствеността;
6. внедряване на високоефективни решения
и технологии за прилагането и поддържането
на единни стандарти и протоколи на информационните и телекомуникационните системи и
електронното управление в администрацията
на Министерския съвет;
7. осъществяване на системната интеграция
на комплексни комуникационни и информационни системи, свързани с работата на Министерския съвет и на неговата администрация;
8. осъществяване на системен анализ,
постоянен мониторинг и защита на информационните и телекомуникационните системи
в администрацията на Министерския съвет;
9. административното и техническото поддържане и функциониране на компютърната
и комуникационната техника, както и на IT
инфраструктурата на Министерския съвет;
10. информационно-ком у никац ионната
свързаност между всички административни
структури чрез Националната мрежа на държавната администрация (НМДА), като:
а) организира, координира и осъществява
комуникационната свързаност на НМДА с
европейски мрежи и разпространението им
на територията на Република България;
б) създава условия за ефективно използване на НМДА, като обезпечава единен ред
по използването, разпореждането и достъпа
до НМДА;
в) участва в създаването, разпространението
и поддържането на стандартите на НМДА;
г) поддържа регистри на потребители и
техника за осигуряване на ефективна поддръжка на НМДА;
д) изпълнява функциите на национален
координатор на мрежата за взаимна свързаност на администрациите на държавите
членки – sТЕСТА.
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Чл. 68. Дирекция „Правителствен протокол“ осъществява дейностите по:
1. протоколната и церемониалната дейност
на членовете на Министерския съвет и администрацията на Министерския съвет;
2. организирането на командировк ите
на членовете на Министерския съвет и на
служителите в администрацията на Министерския съвет;
3. превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 69. (1) Специализираната администрация включва звената, които пряко подпомагат
и осигуряват осъществяването на правомощията на Министерския съвет.
(2) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
включва:
1. дирекция „Правна“;
2. дирекция „Държавна администрация“;
3. дирекция „Икономическа и социална
политика“;
4. дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“;
5. дирекция „Вероизповедания“;
6. дирекция „Програмиране на средствата
от Европейския съюз“;
7. дирекция „Мониторинг на средствата от
Европейския съюз“;
8. дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“.
Чл. 70. Дирекция „Правна“:
1. подготвя становища за законосъобразността на проектите на актове на Министерския съвет;
2. подпомага дейността на Министерския
съвет и на съответните министри при подготовката на законопроекти, както и на актове
на Министерския съвет;
3. разработва проекти на актове на Министерския съвет;
4. осигурява съответствието със законите и
изразената воля и оформя правно-технически
приетите актове на Министерския съвет;
5. подготвя становища по конституционни
дела, по които страна е Министерският съвет;
6. осъщест вява методи ческа помощ и
координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции
на администрацията на Министерския съвет;
7. организира процесуалното представителство и правната защита на Министерския
съвет и на неговите актове и на актовете на
министър-председателя пред всички съдебни
инстанции по дела.
Чл. 71. (1) Дирекция „Държавна администрация“ осъществява следните дейности:
1. в областта на организационното развитие
на административните структури:
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а) подпомага дейността на Съвета за административната реформа, като изследва добрите практики и изготвя анализи и експертни
предложения, свързани с организационното
състояние, функциите и координацията в
дейността на администрациите в системата
на изпълнителната власт;
б) координира прилагането на единна
методология за функционален анализ на административните структури в системата на
изпълнителната власт;
в) координира изготвянето на доклада за
състоянието на администрацията;
г) поддържа Административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в частта, съдържаща информация за
административните структури и ръководните
им органи;
2. в областта на управлението на човешките ресурси в държавната администрация:
а) подпомага дейност та на Съвета за
административната реформа, като изследва добрите практики и изготвя анализи и
експертни предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите,
длъжностните разписания и длъжностните
характеристики, подбора и статута на служителите, както и със системата за заплащане и социални придобивки в държавната
администрация;
б) подпомага звената за управление на
човешките ресурси в администрациите чрез
изготвяне на методически материали, свързани с процедурите за подбор и атестиране на
служителите в държавната администрация;
в) изготвя проект на годишния план за
обу чен ие на с л у ж и т ел и т е в д ърж а вната
администрация и анализира дейностите по
обучението;
г) поддържа Административния регистър по
чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в
частта, съдържаща информация за незаетите
длъжности в администрацията, обявленията
за конку рсите за държавни слу ж ители и
отговаря за актуализирането на Единната
информационна система за управление на
човешките ресурси;
3. в областта на стратегическото планиране:
а) предлага стандарти за изработването на
стратегии и секторни политики, съобразени
с европейската практика, и подпомага извършването на оценка на въздействието при
тяхното разработване;
б) разработва и предлага методи за измерване изпълнението на стратегическите
документи по буква „а“ в администрациите
на изпълнителната власт;
в) обобщава годишните доклади за дейността на администрациите по чл. 63 от Закона
за администрацията.
(2) Дирекция „Държавна администрация“
изпълнява функциите на секретариат на Съвета
за административната реформа и на Съвета по
децентрализация на държавното управление.

ВЕСТНИК
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Чл. 72. Дирекция „Икономическа и социална политика“:
1. осигурява координацията и подпомага
дейността на централната и териториалните
администрации на изпълнителната власт по
реализацията на програмите и проектите за
публично-частното партньорство, инвестициите и концесиите;
2. изразява становища по икономическата
целесъобразност на внесените за разглеждане
от Министерския съвет проекти на стратегии,
програми и актове, свързани с политиката
за икономическо и социално развитие на
страната;
3. координира и подпомага процедурите по
предоставяне на концесии и контрола върху
изпълнението на концесионните договори;
4. поддържа интернет базиран национален
концесионен регистър и води публичния архив
към него;
5. осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на
Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесии, пред Комисията за
защита на конкуренцията и пред Върховния
административен съд;
6. изпълнява функциите на секретариат на
Съвета за икономическа политика;
7. подпомага разработването на общата
политика за административното регулиране на
стопанската дейност, като извършва преглед и
анализ на действащите регулаторни режими
с оглед на тяхното оптимизиране;
8. координира изпълнението и отчитането
на Програмата за по-добро регулиране;
9. поддържа Административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията
в частта, съдържаща информация за административните услуги и регистрационните,
лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи,
свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове.
Чл. 73. Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“:
1. подпомага експертно дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана
политика на Република България към ЕС;
2. осигурява експертно, организационно
и технически работата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет
и администрира информационната система
по чл. 16 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и
координация по въпросите на ЕС;
3. координира процеса на подготовка и
одобряване проектите на рамкови позиции по
въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и спомагателните
му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на рамкови позиции по
Белите и Зелените книги на Европейската
комисия, с изключение на въпроси, отнасящи
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се до Общата външна политика и политика
за сигурност и до Европейската политика за
сигурност и отбрана;
4. координира процеса на подготовка и
одобряване проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на
ЕС, включително за неформалните заседания;
5. анализира политиките на ЕС и извършва
наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България към ЕС, включително координира процеса по изпълнението
на програмата на правителството за реализиране на основните насоки на Лисабонската
стратегия;
6. осъществява мониторинг по приемането
и координира нотифицирането на актове, с
които се въвеждат мерки на национално ниво,
необходими за изпълнение и прилагане на
актове на ЕС;
7. осъществява координацията на досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и 227
от Договора за създаване на Европейската
общност;
8. представлява национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане
при обмена на информация (TAIEX Office)
на Европейската комисия по отношение на
изпълнителната власт в Република България
и национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в
рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент,
възникнали от неправилното прилагане на
законодателството на Европейската общност
в областта на вътрешния пазар.
Чл. 74. Дирекция „Вероизповедания“:
1. координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията;
2. подпомага Министерския съвет при
осъществяване на държавната политика на
поддържане на търпимост и уважение между
различните вероизповедания;
3. организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите
на вероизповеданията;
4. дава експертни заключения и становища
в случаите, предвидени в Закона за вероизповеданията;
5. дава становища по искания за разрешение за пребиваване в страната на чуждестранни религиозни служители, поканени от
централните ръководства на регистрираните
вероизповедания;
6. проверява сигнали и жалби от граждани за нарушаване на техни права и свободи
или на права и свободи на техни близки чрез
злоупотреба с правото на вероизповедание от
страна на трети лица;
7. п роверя ва си г на л и и ж а лби за извършване на незаконосъобразна религиозна
дейност и при нужда уведомява органите на
прокуратурата;
8. прави предложения пред Министерския
съвет по проекта на държавния бюджет за
разпределението на държавната субсидия,
предназначена за регистрираните вероизповедания, и осигурява необходимата отчетност.
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Чл. 75. Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“:
1. осъществява общата координация на
програмирането на средствата от ЕС и изпълнява функциите на централно координационно
звено за управлението и изпълнението на програмите и мерките, финансирани от ЕС, като:
а) организира разработването на националната стратегическа референтна рамка;
б) осигурява съгласуваност между оперативните програми и националната стратегическа
референта рамка;
в) осигурява координация и допълняемост
на средствата от структурните инструменти
с Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони и с Европейския фонд за
рибарство;
г) осигурява спазването на принципите
на партньорство, допълняемост и гарантира
на национално ниво, че средствата от ЕС
се използват в съответствие с политиките и
приоритетите на Общността;
д) осигурява прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС;
е) участва в координационния механизъм
за работа с международните финансови институции за постигане на ефективност при
подготовката, изпълнението и управлението
на проекти, финансирани от ЕС;
2. участва в разработването и наблюдението на изпълнението на мерки и програми,
финансирани от ЕС;
3. изготвя становища, експертни заключения и методически указания във връзка с
програмирането на средствата от ЕС;
4. координира разработването на проекти
на нормативни актове, свързани с предоставянето на финансови средства от ЕС;
5. организира и координира работата на
комитетите за наблюдение на националната
стратегическа референтна рамка, на финансовия механизъм на ЕИП, на ИСПА/КФ и
на Съвместния комитет от Програма ФАР;
6. изготвя и представя на Европейската
комисия в съответните срокове стратегически
доклади, включващи информация за приноса на програмите, съфинансирани от ЕС, за
изпълнението на целите на политиката на
сближаване;
7. изготвя информация и доклади, отнасящи се до приноса на оперативните програми,
съфинансирани от Европейската комисия, за
изпълнението на националната стратегическа
референтна рамка;
8. изпълнява функциите на секретариат на
Работна група 19 към Съвета по европейските
въпроси и следи за промените в Кохезионната
политика на ниво ЕС и тяхното отражение в
Република България;
9. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар на
Министерския съвет.
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Чл. 76. Дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“:
1. изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от ЕС, както и
методически указания за изпълнението на
действащите програми, съфинансирани от ЕС;
2. ос ъщес т вя ва сис т ем но набл юден ие
на работата на звената за предварителен,
текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с
изпълнението на проекти, финансирани със
средства от ЕС;
3. участва в комитетите за наблюдение
на оперативните програми и Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.;
4. координира процедурите по регулярното
докладване по Регламент 1164/94 чрез информационна система MIS/ISPA;
5. изпълнява функциите на Национално
звено за оценка на ФАР/Преходния финансов
инструмент и звено за контакт по туининг
проектите;
6. изпълнява функциите на секретариат на
Комитета за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка, Комитета
за наблюдение на финансовия механизъм на
ЕИП, Комитета за наблюдение на ИСПА/КФ
(Регламент 1164/94) и Съвместния комитет
по Програма ФАР;
7. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар на
Министерския съвет.
Чл. 77. Дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“:
1. осигурява поддръжката, управлението
и развитието на:
а) Унифицираната информационна система
за управление и наблюдение на средствата от
структурните инструменти на ЕС;
б) базата данни LOTHAR;
в) информационна система MIS/ISPA;
г) информационната система за планиране
и управление;
д) Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в
Република България;
2. координира процеса по въвеждане и
актуализиране на информацията в системите
по т. 1, като изготвя методически указания;
3. осигурява оперативната съвместимост
между системите по т. 1 с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт;
4. изпълнява и други функции, определени
с нормативен акт или възложени от министър-председателя или от главния секретар на
Министерския съвет.
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Раздел VIІ
Организация на работата в администрацията
на Министерския съвет
Чл. 78. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в администрацията на Министерския съвет изготвят становища, отчети,
док ла ди, ана лизи, прог рами, концепции,
позиции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
(2) Ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ по ал. 1, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за
подпис от министър-председателя, заместник министър-председателя, министъра без
портфейл, главния секретар или директора
на дирекция.
(3) Общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар.
(4) Ръководителите на административните
звена осъществяват цялостен контрол върху
дейността на звеното, както и по изпълнението
на задачите, произтичащи от функционалната
им компетентност.
Чл. 79. (1) Работното време на служителите
в администрацията на Министерския съвет е
от 9,00 до 17,30 ч в работните дни на седмицата
с почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(2) Главният секретар може да определи и
друго работно време за служители от отделни
административни звена.
Чл. 80. Със заповед на главния секретар
на Министерския съвет могат да се уреждат
и други въпроси на организацията на работа
на администрацията.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Пряко въздействие върху държавния
бюджет“ е въздействие върху бюджетните
кредити, в т. ч. по смисъла на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет,
и върху администрираните приходи по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити.
2. „Косвено въздействие върху държавния бюджет“ е въздействие върху приходите
и разходите на държавния бюджет извън
измененията в бюджетните кредити и в администрираните приходи по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Правилникът се приема на основание
чл. 41 от Закона за администрацията.
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Приложение № 1
към чл. 35, ал. 1, т. 4
ОДОБРИЛ:
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Ф И НАН С О ВА

О Б О С Н О В КА

ОТНОСНО....................................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, чийто бюджет засяга проектът на акт .........
.......................................................................................................................................................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети на повече от един първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, изписват се наименованията на всеки от тях)
......................................................................................................................................................................
2. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, чийто бюджет засяга проектът на акт ..........
.......................................................................................................................................................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети или
бюджетни сметки на повече от един второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, изписват се наименованията на всеки от тях)
3. Целта, която би се постигнала с приемането на проекта на акт, включително какви проблеми или
негативни тенденции се разрешават или се изпълняват поети ангажименти: .......................................
.......................................................................................................................................................................
(I. Описва се целта, която трябва да се постигне с приемането на проекта на акт.
II. Описват се основните проблеми или негативни тенденции (ако такива съществуват или се очаква да
възникнат, ако не бъде приет проектът на акт), както и защо разрешаването им следва да бъде чрез акт
на Министерския съвет, и пр.)
4. Целева група, към която са насочени очакваните резултати
(Описват се броят и териториалното разположение на засегнатите и/или заинтересуваните страни)
5. Кратко описание на мотивите за избрания вариант за реализиране на крайната цел от гледна точка
на въздействието върху държавния бюджет................................................................................................
(Описват се мотивите и доказателствата за избрания вариант от всички разгледани алтернативи. Накратко се изброяват предимствата и недостатъците на разгледаните варианти и общата им стойност.
Мотивирано се посочва кой вариант е избран.)
Сценарий 0: .................................................................................................................................................
(Сценарий 0 е описание на подхода, при който не се предприемат никакви мерки за промяна на досега съществуващата ситуация, като накратко се описват и последиците от подобен подход)
Вариант 1: ...................................................................................................................................................
(Кратко описание на подхода за промяна на ситуацията, като се посочват предимствата и/или недостатъците)
Вариант n: ...................................................................................................................................................
(Кратко описание на подхода за промяна на ситуацията, като се посочват предимствата и/или недостатъците)
6. Описание на дейностите на избрания вариант, които произтичат от проекта на акт, и мотивите за
всяка предлагана дейност: ...........................................................................................................................
7. Финансово въздействие върху държавния бюджет .............................................................................
(Изброяват се и се остойностяват основните финансови въздействия върху държавния бюджет от изпълнението на проекта на акта)
8. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове:...................................
(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква изменения и допълнения в други нормативни актове, като те се изброяват)
9. Резюме на анализа за оценка на риска ...............................................................................................
(Изброяват се видовете рискове поотделно за всеки от вариантите-сценарии, вероятността от възникване на тези рискове и начините за смекчаване и намаляване на всеки от тези рискове, включително рискове за възникване на съдебни спорове)
Сценарий 0: .................................................................................................................................................
Вариант 1: ...................................................................................................................................................
Вариант n: ...................................................................................................................................................
10. Очаквани резултати: .............................................................................................................................
(Идентифицират се крайните резултати за обществото от приемането и изпълнението на проекта на
акт и неговото прилагане)
11. Индикатори за измерване на постигнатите крайни резултати (стойностни и натурални)
(Посочват се само индикаторите за крайни резултати, като не бива да се посочват междинни показатели за изпълнение)
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Таблица 1. „Анализ на въздействието на проекта на акт върху целевите групи или сектори на икономиката, изброени в т. 4“
(По скала)
Групи

Група № 1

Група № 2

Група № 3

Дейности, произтичащи от проекта на акт

Оценка на
въздействието върху всички групи

Дейност № 1, посочена в т. 6
Дейност № 2, посочена в т. 6
Дейност № n, посочена в т. 6
Осреднена оценка на въздействието върху
всяка отделна група
Забележка. Таблица 1 се попълва в цели числа, като група № 1, група № 2 и т.н. са изброените в
т. 4 целеви групи.								
Таблица 2. „Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите от избрания вариант, изброени и мотивирани в т. 6“

Дейности на
избрания вариант

Разходи за първата година

бюджетни
средства

средства от
други източници

Разходи за втората година

бюджетни
средства

средства от
други източници

Разходи за третата година

бюджетни средства от
средства
други източници

Дейност № 1
Дейност № 2
Дейност № 3
Дейност № 4
Общо:
Таблица 3. „Изменения в стойностни и натурални показатели по бюджета или бюджетите, произтичащи от предлагания проект на акт, във връзка с т. 7“
(Лв.)
Показатели

1

За предход- Уточнен
Произтичащи
Ангажименти
ната отчетплан
изменения за те- за следваща
на година
кущата бюджетна
бюджетна
година
година – n
2
3
4
5

Ангажименти
за следваща
бюджетна година – n+1
6

Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити
Приходи
Данъчни
Неданъчни
Помощи
Разходи

Ангажименти
за следваща
бюджетна
година – n+2
7
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1
Текущи разходи
от тях: за персонал (заплати и
осигуровки)
Капиталови
разходи

2

3

4

ВЕСТНИК
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7

*Централна администрация/Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
Приходи
Данъчни
Неданъчни
Помощи
Разходи
Текущи разходи
от тях: за персонал (заплати и
осигуровки)
Капиталови
разходи
Щатни бройки

*Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка
с прилагането на предложения проект на акт на базата на текущата бюджетна година по постоянни цени.
Таблица 4. „Индикатори за изпълнение, изброени в т. 11“
Наимено- Отчетни
ПрогнозираПрогнозирани
Прогнозирани це- Прогнозирани Прогнозиравание на
данни за
ни целеви
целеви стойности леви стойности за целеви стойно- ни целеви
индикато- период ...... стойности по до края на насто- следваща бюджетсти за бюстойности
рите
(ако има уточнен план ящата бюджетна
на година – n
джетна гоза бюджетна
такива)
година
дина n+1
година n+2
1

2

3

4

5

6

7

1. .....
2. .....
3. .....
N .....

ПРЕДЛОЖИЛ/ПРЕДЛОЖИЛИ МИНИСТЪР/МИНИСТРИ:

_________________________________________________________________________
============================================
_________________________________________________________________________
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Приложение № 2
към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1
Обща численост на служителите в администрацията на Министерския съвет – 414
щатни бройки
Политически кабинет на министърпредседателя
25
Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на
финансите
5
Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи
5
Политически кабинет на министъра без
портфейл
7
Главен секретар на Министерския съвет
1
експертни и технически сътрудници към
главния секретар
3
Отдел „Регионална координация“
8
Звено за вътрешен одит
2
дирекция „Главен инспекторат“
18
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация
208
в т. ч.:
дирекция „Правителствена канцелария“
66
дирекция „Бюджет, финанси и човешки
ресурси“
22
дирекция „Управление на собствеността и
административно-стопански дейности“
106
дирекция „Правителствен протокол“
14
Специализирана администрация
120
в т. ч.:
дирекция „Правна“
14
дирекция „Държавна администрация“
24
дирекция „Икономическа и социална
политика“
20
дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“
19
дирекция „Вероизповедания“
4
дирекция „Програмиране на средствата от
Европейския съюз“
16
дирекция „Мониторинг на средствата от
Европейския съюз“
15
дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз“ 8
Секретариати на съвети към Министерския
съвет
11
в т.ч.:
Секретариат на Съвета по сигурността
2
Секретариат на Междуведомствения съвет
по въпросите на военнопромишления
комплекс и мобилизационната готовност
на страната
3
Секретариат на Националния съвет за
тристранно сътрудничество
2
Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
2
Секретариат на Съвета за управление на
средствата от Европейския съюз
2
11221
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за назначаване на допълнителен персонал за
нуждите и в срока на прилагане на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. със средства от техническата
помощ на програмата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) За нуждите на прилагане на
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г., но не по-късно от 31
октомври 2013 г., министърът на земеделието и
храните и изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ сключват извън утвърдената
численост на персонала на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“ срочни трудови договори с български
и чуждестранни граждани, както следва:
1. в Министерството на земеделието и храните за подпомагане на дирекция „Развитие на
селските райони“ – до 20 служители;
2. в Държавен фонд „Земеделие“ за подпомагане на отдел „Прилагане на мерките от
Програмата за развитие на селските райони“
и в областните и регионалните разплащателни
агенции – до 180 служители.
(2) Служителите по ал. 1 се назначават при
спазване на реда за предоставяне на финансова
помощ, установен с Наредба № 13 на министъра
на земеделието и храните от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за
изпълнение на дейностите по линия на техническа
помощ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2009 г.).
Чл. 2. (1) Подборът на служителите по чл. 1
се извършва при условия и по ред, определени
с методика, одобрена от министъра на земеделието и храните, при спазване разпоредбите
на трудовото законодателство.
(2) Информацията за провеждането на
процедурата, включително резултатите от
класирането на кандидатите, се обявява на
електронната страница на Министерството на
земеделието и храните, съответно на Държавен
фонд „Земеделие“.
Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата на служителите, назначени по реда на
чл. 2, за пълно работно време се определя в
съответствие с решение на ръководителя на
управляващия орган на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(2) Средствата за работна заплата и за осигурителни вноски, както и цялостната издръжка
на служителите по чл. 1, ал. 1 се планират, осигуряват и отчитат по бюджета на техническата
помощ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.
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Чл. 4. За служителите, назначени по реда
на чл. 2, се разработват разписания на длъжностите и функциите, които се утвърждават
от министъра на земеделието и храните,
съответно от изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с Решение на Европейската комисия
№ C (2008) 755 от 19 февруари 2008 г. за одобрение на Програмата за развитие на селските
райони на Република България за програмния
период 2007 – 2013 г. (необнародвано).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието и храните
и на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
11254

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на
Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията и приемане
на Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения.
Чл. 2. (1) Създава Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
(2) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
Чл. 3. (1) Дейността, имуществото, архивът,
правата и задълженията на Държавната агенция
за информационни технологии и съобщения,
свързани с подпомагането на министъра на
транспорта, информационните технологии и
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съобщенията при осъществяване на политиката
в съобщенията, информационните технологии
и информационното общество, преминават към
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Извън случаите по ал. 1, дейността,
имуществото, архивът, правата и задълженията
на закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения преминават
към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
в рамките на предвидените за последната
функции в устройствения правилник по чл. 6.
Чл. 4. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекциите
„Политика в съобщенията“, „Информацион
но общество и информационни технологии“,
„Иновации и управление на проекти“ на
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и на работниците и
на служителите на Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения,
които обслужват функции във връзка с осъществяването на политиката в съобщенията,
информационното общество и информационните технологии, преминават към Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията при условията и
по реда на чл. 87а от Закона за държавния
служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в
съответствие с определените с Устройствения
правилник на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
структура и числен състав.
(2) Служебните и трудовите правоотношения на работниците и служителите на
закритата Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, които не са
посочени в ал. 1, преминават в Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“ при условията и
по реда на чл. 87а от Закона за държавния
служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в
съответствие с определените с Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ структура и числен състав.
Чл. 5. Приема Устройствен правилник на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 6. Приема Устройствен правилник на
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението
промени по съответните бюджети.
Чл. 8. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
е първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са:
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1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
2. Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“;
3. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
4. Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“;
5. Главна дирекция „Гражданска възду
хоплавателна администрация“;
6. Авиоотряд 28;
7. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“;
8. Национална многопрофилна транспортна
болница „Цар Борис III“;
9. Многопрофилна транспортна болница – Пловдив.
(3) Общата численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по ал. 2 е посочена в приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 1999 г. за създаване и преобразуване на административни структури и
определяне на второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп.,
бр. 10, 39 и 84 от 2000 г., бр. 7, 59, 61 и 87 от
2001 г., бр. 2, 36 и 71 от 2002 г., бр. 13, 15 и
82 от 2003 г., бр. 53 и 110 от 2004 г., бр. 31, 55,
73, 96 и 105 от 2005 г., бр. 2, 43 и 93 от 2006 г.
и бр. 68 и 78 от 2008 г.) чл. 7 се отменя.
§ 2. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на транспорта, приет с Постановление
№ 4 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 39 и 100
от 2000 г., бр. 17, 61 и 87 от 2001 г., бр. 71 от
2002 г., бр. 15 и 82 от 2003 г., бр. 53, 80 и 110
от 2004 г., бр. 31, 78, 90 и 96 от 2005 г., бр. 43
и 93 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г. и бр. 68, 78
и 79 от 2008 г.).
2. Устройственият правилник на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, приет с Постановление № 250
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 96 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 2, 48, 71 и
98 от 2006 г. и бр. 53 и 57 от 2008 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията във връзка с Решението на Народното
събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на
структура на Министерския съвет на Репуб
лика България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.).
§ 4. Постановлението влиза в сила 7 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към чл. 8, ал. 2
Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изпълнителна агенция „Морска
администрация“
Изпълнителна агенция „Проучване и
поддържане на река Дунав“
Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“
Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Авиоотряд 28
Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни
системи“
Национална многопрофилна транспортна
болница „Цар Борис III“
в т. ч. Експертно-консултативно
отделение – Горна Оряховица
Многопрофилна транспортна болница –
Пловдив

328
160
620
55
98
82
648
348
30
176

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, наричано по-нататък „министерството“, и на неговите организационни
структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, ул. Дякон Игнатий 9.
(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е
организирано в дирекции, които подпомагат
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията при осъществяване
на правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Г л а в а
в т о р а
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт
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за провеждане на държавната политика в
областта на транспорта, информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и
представлява Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и
законите на страната, като:
1. провежда държавната политика в област
та на транспорта;
2. провежда държавната политика за развитието на пътната инфраструктура съвместно
с министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
3. провежда държавната политика в областта на информационните технологии и
електронните съобщения с цел развитие на
информационното общество;
4. провежда държавната политика в област
та на електронното управление;
5. провежда държавната политика в област
та на пощенските услуги;
6. провежда държавната инвестиционна
политика в транспорта, информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление;
7. подготвя проекти на международни договори, по които Република България е страна,
в областта на транспорта, информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление и осигу рява изпълнението на
международните договори в тези области;
8. организира и ръководи подготовката на
транспорта, на пощенските и електронните
съобщителни мрежи за работа в условия на
кризи, за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и
органите по сигурността при привеждането
им от мирно на военно положение, осигурява
електронни съобщения, свързани с националната сигурност;
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9. представлява Република България в
международните организации по транспорт,
в международните организации в областта
на електронните съобщения, информационното общество и електронното управление,
във Всемирния пощенски съюз, като и в
европейските и регионалните организации
и структури на органите на управление на
пощенските услуги;
10. разпределя и контролира разходването на предоставените от държавния бюджет
финансови средства за транспорт, информационни технологии, съобщения и електронно
управление;
11. контролира дейността на лицата, получили документи – лицензи, разрешения,
сертификати и др., издадени от него или от
оправомощени от него длъжностни лица.
Ч л. 6. Минист ърът у п ра ж н ява свои те
правомощия в областта на транспорта, като:
1. разработва стратегия за развитие и преструктуриране на транспорта;
2. съвместно с министъра на регионалното
развитие и благоустройството предлага на
Министерския съвет стратегия за развитие
на пътната инфраструктура и средносрочна
програма за изпълнението є;
3. поддържа и развива международните
инициативи, сключва международни договори
за изграждането на участъци от трансевропейската пътна мрежа на територията на
страната, включително за трансграничните
пътни връзки, сключва международни договори за изграждане и опериране по транспортни
коридори;
4. създава условия за безопасност в търговското корабоплаване, гражданското въздухоплаване и железопътния транспорт и
контролира спазването им;
5. организира и контролира технически
разследването на авиационни произшествия и
сериозни инциденти; произшествия в морските
пространства и вътрешните водни пътища;
произшествия и инциденти в железопътния
транспорт; поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни
произшестви я и сериозни инциденти, на
произшествия в морските пространства и
вътрешните водни пътища, на произшествия
и инциденти в железопътния транспорт;
6. организира контрола по спазването на
условията за осъществяване на обществен
превоз на пътници и товари и на документите,
свързани с превоза;
7. определя:
а) документите за превоз;
б) условията и реда за одобряване на типовете пътни превозни средства и измененията
на тяхната конструкция;
в) изискванията, на които трябва да отговарят водачите;
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8. издава документи за правоспособност, за
техническа годност и национална принадлежност и за право на достъп до пазара в областта
на транспорта и контролира изпълнението на
задълженията, свързани с тях;
9. съдейства за международното представителство на транспортните организации и за
участието им в международния транспортен
пазар;
10. организира дейностите по търсене, спасяване и оказване помощ на нуждаещи се или
търпящи бедствие хора, плавателни съдове
или въздухоплавателни средства в района за
търсене и спасяване, за който Република България отговаря по международните договори;
11. контролира разходването на предоставените за транспорта финансови средства от
фондове и банкови институции с държавна
гаранция;
12. издава свидетелства за правоспособност на радиооператорите от въздушната
подвижна радиослужба, въздушната подвижна
спътникова радиослужба, Световната морска
система за бедствия и безопасност на морската
подвижна радиослужба и морската подвижна
спътникова радиослужба, на радиооператори
на радиостанции на плавателни съдове по
вътрешни водни пътища;
13. осъществява международно координиране на радиочестоти и радиочестотни
ленти, както и на радиосъоръженията, които
ги използват за нуждите на националната
сигурност и отбраната и за радиослужбите въздушна подвижна, въздушна подвижна – спътникова, въздушна радионавигация,
въ зд у ш на ра д иона ви га ц и я – сп ът н и кова,
морска подвижна, морска подвижна – спътникова, морска радионавигация и морска
радионавигация – спътникова.
Ч л. 7. Минис т ър ът у п ра ж н я ва свои т е
правомощия в областта на информационните технологии, съобщенията и електронното
управление, като:
1. разработва и внася за приемане от
Министерския съвет политика и стратегии
в областта на електронните съобщения и в
областта на информационното общество;
2. разработва и внася за приемане от
Министерския съвет секторната пощенска
политика;
3. разработва стратегии и програми за
реализиране на електронното управление,
внася за приемане от Министерския съвет
обща стратегия за електронно управление;
4. представлява Република България в
международните организации в областта на
електронните съобщения, информационното
общество и електронното управление;
5. осигурява изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на
управлението на електронните съобщения
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и информационното общество, свързани с
членството є в Европейския съюз и в международни организации;
6. съгласува и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в съответствие с
приоритетите в областта на информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление;
7. участва в работата и председателства Съвета по националния радиочестотен спектър или
оправомощава за това друго длъжностно лице;
8. представлява Република България във
Всемирния пощенски съюз, както и в европейските и регионалните организации и
структу ри на органите на управление на
пощенските услуги;
9. утвърждава годишен тематичен план за
издаване на български пощенски марки;
10. издава и пуска в употреба пощенски
марки;
11. осъществява контрол в областта на
електронното управление съгласно Закона за
електронното управление;
12. координира дейността на държавните
органи и техните администрации по предоставянето на електронни услуги и използването
на електронен подпис.
Чл. 8. Министърът контролира дейността
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 9. В областта на правното регулиране
министърът издава нормативни актове, внася
за приемане или одобряване от Министерския съвет проекти на нормативни актове,
регулиращи транспорта, информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление, участва със свои представители
в работните групи по хармонизиране законодателството на страната.
Чл. 10. Министърът участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството за
пълноправно членство на Република България
в Европейския съюз, участва в определянето
и провеждането на политиката за участие в
Кохезионния фонд и в Структурните фондове
на Европейския съюз, в предприсъединителните програми и проекти на Европейския съюз
и осъществява двустранното сътрудничество
със страните – членки на Европейския съюз,
участва в провеждането на политиката за
присъединяване към организации за колективна сигурност.
Чл. 11. Министърът упражнява правата на
едноличен собственик на капитала в държавните предприятия и в търговските дружества
с държавно участие в капитала от транспорта
и съобщенията.
Чл. 12. Министърът осъществява подготвителните действия и внася предложения за
предоставяне на концесии за обекти – държав-
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на собственост, извършва и други действия,
свързани с предоставянето и осъществяването
на концесиите, за които е оправомощен със
закон или с акт на концедента, при условията
и по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите.
Чл. 13. Министърът възлага обществени
поръчки в рамките на своята компетентност.
Чл. 14. Министърът ръководи лечебните
заведения към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
Чл. 15. Министърът ръководи, контролира
и организира дейността по Закона за защита
на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в рамките на министерството.
Чл. 16. Министърът издава правилници,
наредби, инструкции и заповеди.
Чл. 17. Министърът утвърждава:
1. длъж ностното и поименното щатно
разписание на министерството;
2. разпределения по организационни звена
бюджет на министерството.
Чл. 18. Министърът осъществява други
правомощия, възложени му със закон или с
постановление на Министерския съвет.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 19. Министърът образува на свое пряко
подчинение политически кабинет.
Чл. 20. Политическият кабинет е организационна структура, която подпомага министъра при формулирането и разработването
на конкретни решения за провеждането на
правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето
на тази политика пред обществото.
Чл. 21. (1) Политическият кабинет има
съвещателни, информационни и аналитични
функции, в изпълнение на които:
1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването
на решения;
2. разработва прогнози и предлага програми за постигане целите на политиката в
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
3. обменя информация с политическите
кабинети на другите министри;
4. осъществява връзките на министъра с
обществеността.
(2) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си функции чрез провеждане
на заседания под ръководството на министъра.
(3) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени за
становище държавни служители.
Чл. 22. Политическият кабинет включва
заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора
на дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
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Чл. 23. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политическата програма на правителството и при
изпълнението на правомощията му в рамките
на своята компетентност по чл. 4, ал. 2.
Чл. 24. (1) Началникът на политическия
каби нет и парламен тарн и я т сек ретар се
назначават по трудово правоотношение от
министъра и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ по служебно правоотношение.
Чл. 25. (1) Началникът на политическия
кабинет организира работата на политическия
кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет организира и контролира работата на
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет.
Чл. 26. (1) Парламентарният секретар организира връзката на министъра с Народното
събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното
събрание и с политическите партии.
(2) Парламентарният секретар изпълнява
основните си функции, като:
1. осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
2. дава информация относно дебатите, повдигнатите въпроси и решенията на комисиите
на Народното събрание;
3. предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
4. проследява законопроектите от стадий на
работна група до внасянето им в Народното
събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на
законопроектите, отнасящи се до транспорта,
информационните технологии, съобщенията
и електронното управление, и съдейства за
отстраняване на възникнали проблеми;
5. координира и контролира подготовката
на отговорите на министъра за парламентарния контрол;
6. заедно с останалите членове на политическия кабинет формулира конкретните
задачи на кабинета и администрацията;
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7. осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра.
(3) Парламентарният секретар координира
своята работа с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Чл. 27. Представянето на политиката и
дейността на министъра пред обществеността се изпълнява от директора на дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“, който:
1. планира и осъществява връзките на
министъра със средствата за масово осведомяване;
2. организира отразяването на международните срещи и прояви на министъра;
3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на
министъра;
4. организира пресконференции във връзка
с дейността на министъра;
5. подготвя информация относно дейността
на министъра и предоставянето є на средствата
за масово осведомяване по негово решение;
6. възлага социологически проучвания и
анализи.
Чл. 28. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение експерти и технически сътрудници за подпомагане на политическия
кабинет при анализирането на информация и
при подготовката на материали за осъществяване на неговите функции и техническото
им осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на експертите и техническите сътрудници се прекратяват
по преценка на министъра или с прекратяването на правомощията на министъра.
Раздел IV
Отношения на министъра с други държавни
органи
Чл. 29. Министърът осъществява своите
правомощия във взаимодействие с Министерския съвет, с другите министри и с другите
органи на изпълнителната власт за провеждане
на единна държавна политика.
Чл. 30. (1) Министърът сам или съвместно с други министри разработва и внася за
приемане от Министерския съвет:
1. концепции и стратегии за развитието на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
2. проекти на нормативни актове, решения
и разпореждания;
3. международни договори;
4. инвестиционни програми;
5. предложения относно социалната политика в транспортния отрасъл, в областта на
съобщенията, информационните технологии
и електронното управление.
(2) Министърът изразява становища по
представените за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове.
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(3) Министърът координира своята дейност
с министър-председателя, а в определени от
него случаи – със заместник министър-председателите.
Чл. 31. (1) Министърът присъства и се изказва на заседанията на Народното събрание
и на парламентарните комисии или отговаря
на питания или въпроси на народни представители по реда, определен в Конституцията на
Република България, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и
в Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация.
(2) Министърът представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на
министерството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА В МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 32. (1) Структурата на министерството
включва дирекция „Звено за вътрешен одит“,
инспекторат, дирекция „Звено за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“, звено „Сигурност
на информацията“, обща администрация, организирана в 6 дирекции, и специализирана
администрация, организирана в 10 дирекции.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 358 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в
министерството е посочена в приложението.
(4) Министърът утвърждава структурата на
административните звена и длъжностното разписание по предложение на главния секретар.
Раздел ІІ
Дирекция „Звено за вътрешен одит“
Чл. 33. (1) Дирекция „Звено за вътрешен
одит“ е на пряко подчинение на министъра
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 извършва дейността
по вътрешен одит на програмите, дейностите
и процесите в министерството, включително
на разпоредителите със средства от Европейския съюз, и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, като:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с Международните стандарти по вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, Хартата за
вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;

БРОЙ 78

ДЪРЖАВЕН

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план
за дейността си, който съгласува с министъра;
3. изготвя одитен доклад за всеки отделен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вид и обем на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява съответствието на
дейността на министерството със законите,
подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на
финансовата и оперативната информация;
създа дената организаци я по опазване на
активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на
операциите и изпълнението на договорите и
поетите задължения;
7. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети и мнения с цел да се
подобрят процесите на управление на риска
и контрола;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешния одит,
който се изпраща на дирекция „Вътрешен
контрол“ на Министерството на финансите
до 28 февруари следващата година;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните
одитори и осъществява контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите на
публичния сектор.
(3) Дирек ци ята док ла два дирек тно на
министъра.
Раздел IІІ
Инспекторат
Чл. 34. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и извършва цялостни
и тематични проверки на организационните
структури и административните звена на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, като:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
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2. осъществява дейности по мониторинг и
превенция на корупцията в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. следи за спазването на етичните правила
и разглежда постъпили сигнали за конфликт
на интереси и други нарушения на служебните
задължения, като осъществява контрол по
спазване на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с
Постановление № 126 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 53 от 2004 г.);
4. извършва проверки по постъпили жалби на граждани и организации и подготвя
отговорите до тях;
5. контролира спазването на препоръките
от вътрешния и външния одит и предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки;
6. участва в разработването и тестването
на контролни процедури;
7. изпълнява специфични задачи и проверки,
възложени от министъра;
8. периодично подготвя информация за
резултатите от дейността си.
(2) Инспекторатът докладва директно на
министъра.
Раздел ІV
Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния
транспорт“
Чл. 35. (1) Дирекция „Звено за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътния транспорт“ е на пряко подчинение на министъра и извършва разследване на авиационни събития, разследване на
произшествия в морските пространства и
разследване на произшествия и инциденти в
железопътния транспорт.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. осъществява координация между ведомствата и юридическите лица, участващи при
разследване на авиационни събития, разследване на произшествия в морските пространства и
водните пътища и разследване на произшествия
и инциденти в железопътния транспорт;
2. организира и участва в международни
срещи, свързани с разследване на авиационни събития, разследване на произшествия в
морските пространства и водните пътища и
разследване на произшествия и инциденти в
железопътния транспорт;
3. поддържа контакт с органи за разследване на произшествия на чужди държави за
привличане на експерти в случай на тежко
произшествие.
(3) В областта на разследване на авиационните събития дирекцията:
1. изпълнява държавни функции по осигуряване безопасността на полетите посредством
предотвратяване и разследване на авиационни
събития;
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2. поддържа система за задължително и
доброволно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни
инциденти и инциденти;
3. организира и контролира технически
разследването на авиационни произшествия
и сериозни инциденти и подпомага работата
на създадените за целта комисии;
4. води архив за разследванията и поддържа
информационна база данни за авиационните
събития;
5. изготвя и разпространява информационен
бюлетин за авиационните събития;
6. анализира действията на физическите и
на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите
и съоръженията, свързани с конкретното
събитие;
7. е контактна точка за Република България
на европейската система за докладване на авиационни събития и отговаря за разпространяване
на информация до заинтересувани страни.
(4) Инспекторите по разследване на авиационни събития имат право:
1. да извършват разследване на произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства;
2. на достъп до всички въздухоплавателни
средства, летища, летателни площадки, летищна обслужваща техника, аеронавигационни и
други съоръжения, свързани с гражданското
въздухоплаване на територията на страната,
независимо от собствеността им;
3. да изискват и анализират устни и писмени обяснения от членове на екипажа, от
всички лица от администрации, авиационни
оператори, летища, ръководство на въздушното движение и от организации за техническо
обслужване и да анализират функционирането
на въздухоплавателни средства, оборудване,
съоръжения и свързаните с конкретното събитие полетни записващи устройства;
4. да събират и анализират данни, свързани
с безопасността на полетите, с превантивна
цел и да извършват дейности, свързани с предотвратяване на авиационни произшествия;
5. да правят задължителни писмени предписания за осигуряване безопасността на
полетите.
(5) След получаване на съобщение за авиационно събитие на територията, въздушното пространство и териториалните води на
Република България се започват незабавни
действия по разследването до създаването на
комисия за разследване на събитието.
(6) В областта на разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните
водни пътища дирекцията:
1. изпълнява държавни функции по независимото разследване на произшествия;
2. организира и извършва разследване на
произшествието;
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3. поддържа система за докладване при
възникване на произшествия, води архив и
поддържа база данни;
4. изготвя и разпространява информацио
нен бюлетин;
5. при разследване на произшествията в
морския транспорт анализира действията на
физическите и юридическите лица в областта
на корабоплаването и функционирането на съоръженията, свързани с конкретното събитие;
6. поддържа контакти и осигурява взаимодействие със страни – членки на Европейския
съюз, или със страни извън него;
7. ръководи се от препоръките на Международната морска организация и на Европейския
съюз, заложени в техните актове, отнасящи се
до разследването на морските произшествия;
8. уведомява Международната морска организация за проведените разследвания.
(7) Инспекторите по разследване на произшествия в корабоплаването имат право:
1. да извършват разследване на произшествия в областта на корабоплаването;
2. на пълен и свободен достъп до всички
доказателства, свързани с произшествието
на кораби;
3. да изискват и анализират устни и писмени
обяснения от членове на екипажи;
4. да получават информация от корабособственици, оператори, морски администрации и
отделите за информационното им обслужване
на трафика, от класификационни дружества
и записи от записващите устройства за корабния рейс;
5. в окончателния си доклад за произшествието да правят задължителни препоръки по
безопасността, произтичащи от поуките на
събитието.
(8) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт
дирекцията:
1. поддържа система за задължително и
доброволно докладване на произшествия и
инциденти;
2. организира и осигурява технически разследването на произшествия и инциденти и
подпомага работата на създадените за целта
комисии;
3. води архив за разследванията и поддържа
информационна база данни;
4. изготвя и разпространява информационен бюлетин;
5. при разследване на железопътни произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на
железопътния транспорт и функционирането
на подвижния железопътен състав, обектите и
съоръженията на инфраструктурата, свързани
с произшествието;
6. осъществява контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на
чужди държави за привличане на експерти в
случай на тежко железопътно произшествие.
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(9) Инспекторите по разследване на железопътни произшествия и инциденти имат право:
1. да извършват разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;
2. на достъп до мястото на произшествието или инцидента, до всяка информация,
съоръжения и подвижен състав, свързан с
тях, до всички доказателства, свързани с
разследването, за което получават съдействие
от държавните органи, чиито функции по
компетентност са свързани с произшествието;
3. да изискват и анализират устни и писмени
обяснения от участниците в произшествието,
очевидци, както и от други лица, свързани с
произшествието или инцидента.
(10) Всяко разследване приключва с доклад до министъра с препоръки за мерки за
осигуряване на безопасността.
(11) Директорът на дирекцията представя
на министъра ежегоден доклад за предприетите мерки от адресатите на препоръките в
докладите по ал. 10.
(12) Инспекторите в дирекцията притежават
инспекторска карта и пропуск по образци,
утвърдени от министъра.
(13) Директорът на дирекцията докладва
директно на министъра.
Раздел V
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 36. (1) Служителят по сигурността на
информацията изпълнява възложените му
със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи, ръководи звено
„Сигурност на информацията“ и отговаря за
защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни
системи (АИС) и криптографската сигурност.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства, провежда
и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или
друго извънредно положение;
2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
3. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители от министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
4. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията в министерството;
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5. организира и провежда обучението на
служителите от министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
7. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в министерството;
8. участва при разработването на системата
за защита на АИС и контролира използването
на криптографските средства;
9. изг о т вя а на л изи и п ред ложени я за
проектиране и внедряване на програмнотехнически средства за защита и сигурност
на информацията чрез обществени поръчки,
свързани с отбраната и сигурността;
10. осигурява спазването и отговаря за
пропускателния режим в сградите на министерството.
Чл. 37. Звено „Сигурност на информацията“
подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените
му със ЗЗКИ задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. организира, провежда и контролира изпълнението на конкретните мерки за физическа сигурност, свързани с физическия достъп
и охрана на обектите на министерството и
използването на техническите средства.
Раздел VI
Главен секретар
Чл. 38. (1) Главният секретар ръководи,
координира и контролира функционирането
на администрацията на министъра.
(2) Главният секретар организира дейността
на администрацията за точното спазване на
нормативните актове.
Чл. 39. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство в изпълнение
на разпорежданията на министъра, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
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3. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на министерството;
5. утвърждава разходите по управлението
на администрацията;
6. изготвя ежегоден доклад за дейността
на администрацията, който се представя за
утвърждаване от министъра;
7. организира подготовката на проекта на
бюджет на администрацията;
8. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите.
(2) При отсъствие на главния секретар
на министерството от страната или когато
той ползва законоустановен отпуск, неговите
функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от министъра директор
на дирекция в министерството.
Раздел VІІ
Обща администрация
Чл. 40. (1) Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване
на дейността на министъра и на специализираната администрация и на дейности по
административното обслужване на граждани
и юридически лица.
(2) Общата администрация е организирана
в 6 дирекции:
1. дирекция „Финанси“;
2. дирекция „Човешки ресурси“;
3. дирекция „Канцелария“;
4. дирекция „Стопански дейности и управ
ление на собствеността“;
5. дирекция „Информационно обслужване“;
6. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 41. Дирекция „Финанси“:
1. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика на министерството
по Закона за счетоводството, нормативните
актове по бюджетната политика като първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
2. организира и осъществява счетоводството
на министерството;
3. осъществява ефективен предварителен,
текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:
а) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
б) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
в) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
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г) по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането
на системата на двойния подпис;
4. следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходване на бюджетните и целевите средства при
спазване на финансовата дисциплина;
5. обслужва плащанията и транзитните
сметки на министерството като първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити в системата
на „Единната сметка“;
6. осигурява данните и изготвя ежемесечни
и тримесечни отчети за касовото изпълнение
на бюджета и набирателните сметки за централната администрация на министерството;
7. съставя годишния финансов отчет на
министерството;
8. подпомага ръководството на министерството за правилното и законосъобразното
използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на
разхищения и злоупотреби с парични средства
и стоково-материални ценности;
9. осъществява методическо ръководство на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра по прилагането на
Закона за счетоводството и на съответните
нормативни актове;
10. организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на министерството
като първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити;
11. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на министерството;
12. подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и
на набирателните сметки;
13. организира, разпределя, анализира и
финансира чрез бюджета издръжката на централната администрация на министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
14. анализира, разпределя и утвърждава чрез
системата на „Единната сметка“ лимита на
разходите между разпоредителите с бюджетни
кредити в системата на министерството;
15. организира, изготвя, анализира и осигурява своевременното представяне в Сметната
палата и в Министерството на финансите
на ежемесечните и тримесечните сборни
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
набирателните сметки и други периодични и
еднократни справки; предоставя тримесечни
и годишни отчети на Националния статистически институт;
16. осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
разходите за инвестиционната програма по
бюджета на министерството;
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17. организира обобщаването на поименните
списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи в системата на министерството;
18. чрез финансов контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
на всички документи и действия, свързани с
финансовата дейност, в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра.
Чл. 42. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. изготвя длъжностното и поименното
разписание в министерството, изготвя и актуализира работните заплати в министерството;
2. организира дейността по набиране на
служители и провеждане на конкурси по реда
на Кодекса на труда и на Закона за държавния
служител в министерството;
3. изготвя актове и документи, свързани
с възникването, изменянето, прекратяването
и регистрирането на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в министерството, съхранява трудовите и служебните
досиета на служителите;
4. отчита отпуските и заверява молбите
на служителите за ползването им, издава и
заверява служебни и трудови книжки, приема
болнични листове и ги предава в счетоводството; подготвя документи за пенсиониране
на служителите;
5. осигурява методическа, организационна
и техническа помощ по разработването и
актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в министерството;
6. планира и организира обучение с цел
повишаване квалификацията на служителите
в министерството;
7. участва в организирането и внедряването
на система за оценка на трудовото изпълнение
на служителите в министерството;
8. организира и осъществява дейности по
социална политика;
9. разработва и актуализира документи в
областта на човешките ресурси;
10. извършва вписване в регистъра на административните структури по чл. 61, ал. 1
от Закона за администрацията;
11. извършва проучвания сред служителите,
анализира и информира преките ръководители по прилагането на етичните правила за
поведение на служителите в министерството.
Чл. 43. (1) Дирекция „Стопански дейности
и управление на собствеността“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени
на министерството;
2. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
(машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и
материали, обзавеждане);
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3. осигурява поддържането и ремонта на
предоставените на министерството недвижими
имоти и движими вещи;
4. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства
на министерството; организира и осигурява
почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради
на министерството и прилежащите им терени;
5. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти и движимите вещи на министерството
с оглед постигане на максимална ефективност;
6. оказва съдействие на дирекция „Управ
ление при кризи и евро-атлантическо сътрудничество“ при изпълнението на функциите є
по чл. 56, т. 5;
7. планира обществените поръчки и изготвя
график за провеждането им през съответната
година;
8. осигурява организацията и координира
дейностите по възлагането на обществени
поръчки в министерството;
9. подготвя и изпраща информация и обявления за обществените поръчки до Агенцията по обществените поръчки, съответно до
„Държавен вестник“;
10. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в министерството;
11. отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане
на обществени поръчки.
(2) Длъжностно лице от дирекцията, оправомощено от министъра, води главния регистър
и спомагателните регистри на недвижимите
имоти на министерството въз основа на актовете за държавна собственост.
Чл. 44. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. разработва програма за представяне
дейността на министерството и осигурява
провеждането на информационната политика
на министерството, като планира и координира осъществяването є;
2. организира информационни кампании за
предварително представяне на подготвяни от
министерството проекти на нормативни актове;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване
на общественото мнение за дейността на
министерството;
4. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на министерството;
5. поддържа страницата на министерството
в интернет;
6. организира достъпа на гражданите до
информация в съответствие с конституционните им права;
7. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България и
с представителствата на водещи сдружения,
организации и финансови инстит у ции за
уреждане на протоколни и делови срещи с
ръководството на министерството;
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8. координира програмата на министъра,
на заместник-министрите и на главния секретар при официални и работни посещения
в чужбина;
9. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра, на заместник-министрите и
на главния секретар;
10. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството,
на управителите и изпълнителните директори на едноличните търговски дружества с
държавно участие с едноличен собственик
министъра;
11. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
12. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва преводи на материали
и документи от български на съответния чужд
език и обратно;
13. подготвя и изпраща поздравителни и
съболезнователни телеграми, поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция
на министъра.
Чл. 45. Дирекция „Канцелария“:
1. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система
за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;
2. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
3. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;
4. следи за изпълнението на резолюциите
на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените
в срок задачи;
5. организира съгласуването и внасянето за
заседание на Министерския съвет на проекти
на актове на Министерския съвет;
6. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар, свързана със заседанията
на Министерския съвет;
7. координира с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
техническата дейност, свързана с подготовката
на материали за заседанията на Министерския съвет;
8. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет
проекти на актове;
9. обобщава и оформя предложенията на
министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, изготвя периодични отчети за
изпълнението им;
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10. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет,
отнасящи се до дейността на министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
11. изготвя анализи, справки и отчети за
дейността на министерството по Закона за
административното обслужване на физическите и юридическите лица;
12. организира приемна на министерството
по постъпили жалби и писма на граждани;
13. организира и осигурява дейностите по
разглеждането и решаването на сигналите и
предложенията на гражданите и организациите, както и по административното обслужване
на физически и юридически лица.
Чл. 46. Дирекция „Информационно обслужване“:
1. провежда и координира дейностите в
министерството, произтичащи от прилагането на Закона за електронното управление
и актовете по прилагането му;
2. изучава информационните потребности и формира политики за внедряване на
информационни системи, насочени към административните дейности;
3. проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии с цел
повишаване сигурността на информацията и
защита от непозволен достъп;
4. организира и осигурява автоматизация
на управленската дейност в министерството;
5. организира и осигурява техническото
поддържане на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството;
6. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и електронни сертификати;
7. поддържа регистри на потребители (служебни адреси и пароли);
8. съгласува и осъществява информационен
обмен с национални и ведомствени информационни системи;
9. извършва консултации и обучение на
служителите по ползването на информационните системи и приложния софтуер.
Раздел VІІІ
Специализирана администрация
Чл. 47. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването
на правомощията на министъра.
(2) Специализираната администрация e
организирана в 10 дирекции.
Чл. 48. Дирекция „Правна“:
1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министъра;
2. изготвя и у частва в изготвянето на
проекти на нормативни актове в областта на
транспорта, информационните технологии,
съобщенията и електронното управление;
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3. дава становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;
4. осигурява законосъобразното издаване
на индивидуалните административни актове
на министъра;
5. изготвя проекти на разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския
съвет, свързани с дейността на министерството;
6. осигурява законосъобразността на провежданите в министерството процедури в
съответствие с действащото законодателство;
7. участва със свои представители в рабо т н и г ру пи за израбо т ва не п роек т и на
нормативни актове, свързани с транспорта,
информационните технологии, съобщенията
и електронното управление, и взаимодейства
с другите министерства и ведомства по хармонизация на законодателството с правото
на Европейския съюз;
8. оказва правно съдействие и подпомага
дейността на администрацията на министъра
и политическия кабинет;
9. участва със свои представители в международни групи в областта на транспорта,
информационните технологии, съобщенията
и електронното управление, като дава мнение
по отношение на съответствието между международните и националните правни норми;
10. осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството
пред съдебни, арбитражни и административни органи;
11. осигурява законосъобразността на актовете на министъра в качеството му на орган,
упражняващ правата на държавата в капитала
на търговските дружества с държавно участие
в капитала и на държавните предприятия в
системата на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, както и законосъобразността на актовете на министъра като
орган, който осъществява подготвителните
действия и внася предложения за предоставяне на концесии за обекти – държавна
собственост;
12. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
13. изготвя становища по проекти на международни договори;
14. съгласува по законосъобразност или
дава становища по законосъобразността на
граждански и трудови договори, сключвани
в министерството;
15. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към него;
16. осигурява в правно отношение дейността
по възлагането на обществените поръчки;
17. участва в провеждането на търгове и в
изготвянето на договори по програма ИСПА
и другите международни финансови инсти-
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туции и осъществява правното осигуряване
на дейностите по управление на финансовата
помощ от Европейския съюз.
Чл. 49. Дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на търговските дружества и
държавните предприятия“:
1. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на
концесии върху обектите на железопътната
инфраст ру к т у ра – д ържавна собст веност,
включително земята, върху която са изградени
или която е предназначена за изграждането
им, цели или технологично обособени части
от пристанища за обществен транспорт с
национално значение и граждански летища
за обществено ползване;
2. осъществява регулиращи, координиращи,
контролни и информационни функции във
връзка с процеса на концесиониране;
3. подготвя документите и организира провеждането на процедури за предоставяне на
концесии върху обектите по т. 1 съвместно с
други дирекции на министерството;
4. организира и осъществява контрол върху
договорите за предоставяне на концесии върху
обектите по т. 1;
5. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или
акции на търговски дружества в транспорта
и съобщенията, както и при упражняване
на правата му като орган на управление на
държавните предприятия в областта на транспорта и съобщенията;
6. анализира финансово-икономическото
състояние на търговските дружества и държавните предприятия, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
7. подготвя методически разработването
на бизнес планове и програми за финансово
оздравяване от дружествата и държавните
предприятия и осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние на дружествата
и предприятията по т. 6;
8. следи за изпълнението на икономическите
показатели от бизнес плановете и програмите
по т. 8; определя целеви икономически показатели от бизнес плановете, които се включват
в договорите за възлагане на управлението,
и информира министъра;
9. следи за изпълнението на възложените
задачи от страна на органите на управление
и контрол на държавните предприятия и
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва
проверки за изпълнението на поставените
задачи; информира министъра за резултатите
от проверките;
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10. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счетоводни отчети на държавните предприятия
и търговските дружества, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
11. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за
приемане на годишните счетоводни отчети,
разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, приемането
на докладите на експерт-счетоводителите и
освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова
година на едноличните търговски дружества,
в които министърът упражнява правата на
едноличния собственик на капитала, и на
държавните предприятия, в които министърът
представлява държавата в общото събрание;
12. извършва ана лиз на док ла дите на
Агенцията за държавна финансова инспекция
и изготвя предложения за санкциониране
на органите на управление на едноличните
търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличния собственик
на капитала, и в търговските дружества с
мажоритарно държавно участие в капитала;
13. организира проверки и текущ контрол
на едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските
дружества с мажоритарно държавно участие
в капитала и на държавните предприятия, в
които министърът представлява държавата
в общото събрание и оказва съдействие при
контактите с Агенцията за държавна финансова инспекция, с данъчната администрация,
с Националния осигурителен институт и с
Агенцията за държавни вземания;
14. изработва становища по отношение на
едноличните търговски дружества с държавно
участие в капитала по въпросите, по които
министърът взема решения или дава разрешения съгласно Търговския закон и Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала, приет с Постановление № 112 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен
съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от
2008 г. и бр. 39 от 2009 г.);
15. съставя и поддържа регистър на държавните предприятия и едноличните търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличния собственик на капитала, и осъществява координация по него с
Националния статистически институт;
16. подпомага министъра в рамките на
неговата компетентност при приватизацията на търговските дружества в областта на
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транспорта, информационните технологии и
съобщенията; осъществява взаимодействие с
Комисията за финансов надзор, с Агенцията
за приватизация и с Агенцията за следприватизационен контрол;
17. подготвя актовете за преобразуване на
търговските дружества;
18. подпомага министъра при провеждане
политиката на министерството по отношение
на търговските дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност, и по отношение
на държавните предприятия;
19. предприема необходимите действия
по възстановяване правата на собственост,
обезщетяване или компенсиране на собствениците по реда на Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти, и по
отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
във връзка с преходните и заключителните
разпоредби на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
Чл. 50. Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“:
1. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на
Европейския съюз;
2. организира и координира изпълнението
на цялостната работа на министерството в
областта на въпросите на Европейския съюз;
3. координира изготвянето на становища
и позиции на Република България от компетентност на министъра за заседанията на
комитетите и работните групи към Съвета и
Европейската комисия;
4. координира и участва в подготовката
и провеждането на инициативи за информиране и подготовка на транспортния бранш и
на бранша в областта на информационните
технологии, съобщенията и електронното управление за работата му в условията на членство
на Република България в Европейския съюз;
5. ръководи дейността по глава 9 „Транспортна политика“, включително като координира и участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информации;
6. ръководи дейността на работна група
17 „Телекомуникации и информационни технологии“;
7. подпомага Постоянното представителство
на Република България към Европейския съюз;
8. разработва програми и концепции за
развитие на международното сътрудничество
в областта на транспорта, информационните
технологии, съобщенията и електронното управление и води международна кореспонденция;
9. съгласува материали, свързани с подписването, одобряването и утвърждаването на
международни програми и договори в областта
на транспорта, информационните технологии,
съобщенията и електронното управление, по
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които Република България е страна, съхранява
копия от подписаните международни актове
и предоставя информация по международното
сътрудничество;
10. организира и участва при провеждането на международни преговори и срещи в
областта на транспорта, информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление;
11. нотифицира българските нормативни
актове, въвеждащи директивите на Европейската общност в областта на транспорта,
информационните технологии, съобщенията
и електронното управление.
Чл. 51. (1) Дирекция „Координация на
програми и проекти“:
1. организира проучването и разработва
инвестиционни и финансови програми за
изграждане, реконструкция и модернизация
на транспортните коридори и другата транспортна инфраструктура на страната като част
от Общоевропейската транспортна мрежа;
2. планира и организира финансирането
на транспортната инфраструктура и на други проекти от международните финансови
институции, предприсъединителните инструменти, Кохезионния фонд на Европейския
съюз и Европейския фонд за регионално
развитие, Съединените американски щати,
както и на проекти по линия на двустранното и многостранното сътрудничество, като
взаимодейства с Националния координатор
и с Централното координационно звено в
Министерството на финансите;
3. управлява програми и проекти, съфинансирани със средства, отпускани като помощ
за страната от Европейската комисия в сектор
„Транспорт“, като:
а) администрира и контролира подготовката
на проектни и тръжни документи, организира
тръжния процес и провежда търгове съгласно
изискванията на програма ИСПА/(КФ1164/94),
международните финансови институции и др.;
б) изготвя договорите, организира процедурата за сключването им, осъществява (съвместно с бенефициента по тях) наблюдение и
контрол върху изпълнението им;
в) осъществява координация със съответните финансиращи институции;
г) извършва плащания по договорите след
проверка на необходимите документи в рамките на програма ИСПА/(КФ 1164/94);
д) отговаря за финансовото управление на
средствата от Европейския съюз, отпуснати за
финансиране на проекти, за които министерството е изпълнителна агенция (Управляващ
орган по Кохезионния фонд), включително
поддържа система за финансова отчетност
на средствата от Европейската комисия и
Националния фонд (Разплащателния орган
по Кохезионни я фон д) съгласно т ех ни т е
изисквания;
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4. подготвя, организира, осигурява и контролира проучването и осъществяването на
инвеститорската дейност за обектите, финансирани със средства от държавния бюджет
или със средства от заеми, гарантирани от
държавата;
5. извършва дейности по мониторинг и
оценка на програми и проекти, съфинансирани
със средства на Европейския съюз;
6. изпълнява функциите на секретариат за
Секторен подкомитет за наблюдение на сектор
„Транспорт“ по Програма ФАР;
7. докладва за напредъка на проектите на
структурите и институциите, отговорни за
наблюдението и контрола по усвояването на
средствата от фондовете на Европейския съюз;
8. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Транспорт“ и
отговаря за ефикасността и коректността при
управлението и изпълнението на мерките, заложени в Оперативна програма „Транспорт“, като:
а) изгражда система, която да обединява
надеж дна финансова и статистическа информация за изпълнението на проектите и
индикаторите за мониторинг и оценка;
б) изгражда система за управление и контрол, която да осигурява достатъчна одитна
пътека;
в) управлява Оперативна програма „Транспорт“, като отговаря за изпълнението на одобрените правила и процедури за подбор на
проекти; упражнява наблюдение и контрол
върху проектите и бенефициентите в рамките
на Оперативна програма „Транспорт“; отговаря за финансовото управление; гарантира
допустимостта на разходите, направени от
крайните бенефициенти;
г) изготвя и след одобрението на Комитета
за наблюдение изпраща до Европейската комисия годишните и заключителните доклади
за изпълнението на Оперативна програма
„Транспорт“;
д) извършва необходимите действия по
Закона за държавната собственост във връзка
с подготовката на документите и проектите
на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост,
за държавни нужди, като си взаимодейства с
другите дирекции в министерството;
9. извършва необходимите действия по
Закона за държавната собственост във връзка
с подготвянето на документите и проектите
на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост,
за държавни нужди, като си взаимодейства с
другите дирекции в министерството;
10. координира изпълнението на ангажиментите от страна на министъра, произтичащи
от Постановление № 202 на Министерския
съвет от 2009 г. за създаване на механизъм за
координация на управлението на средствата
от Европейския съюз (ДВ, бр. 67 от 2009 г.);
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11. съгласува методиката за управление
на проекти в областта на информационните
технологии, съобщенията и електронното
управление и осъществява контрол върху
изпълнението.
(2) Дирекцията осъществява дейностите по
предварителен контрол по програма ИСПА/
(КФ 1164/94), като:
1. извършва предварителен контрол на
процесите на договаряне и разплащане за
гарантиране на съответствието им с процедурите и нормативните изисквания на Европейската комисия и на Република България
в тази област;
2. извършва качествен контрол на тръжните
досиета в процеса на договаряне;
3. извършва качествен контрол относно
съдържанието и вида на техническите задания и техническите спецификации, който
да осигури постигане на целите, заложени в
съответния финансов меморандум.
(3) Ди рек ц и я та осъщес т вява фу нк ц ии
по програмиране, координация и контрол
на дейностите, свързани с изпълнението
на транспортни инфраструктурни проекти,
съфинансирани по линия на TEN – T на Европейския съюз.
Чл. 52. Дирекция „Национална транспортна политика“:
1. разработва целите и приоритетите в
развитието на транспортния сектор и принципите при регулирането му;
2. разработва и актуализира транспортните
стратегии, принципите, етапите и насоките на
развитие на отделните видове транспорт, на
базата на които изготвя проект на стратегия
за развитие на транспорта;
3. подпомага министъра в дейността му
по провеждане на държавната политика за
развитието на пътната инфраструктура;
4. съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура“ изготвя и предлага за утвърждаване от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството стратегия за развитие на пътната инфраструктура
и средносрочна програма за изпълнението є;
5. подпомага министъра в дейността му по
поддържане и развиване на международни инициативи за изграждане на участъци от транс
европейската пътна мрежа на територията на
страната, включително за трансграничните
пътни връзки;
6. координира научната и технологичната
дейност в транспортния отрасъл;
7. организира и координира общата екологична политика в транспортния сектор;
8. проучва и анализира европейския опит,
тен денции и поли т ика по от ношение на
развитието на транспортния сектор с цел
прилагането им в процеса на разработване
и реализиране на националната транспортна
политика;
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9. анализира тенденциите в развитието на
отделните видове транспорт с цел формулиране на конкретни управленски решения в
дългосрочен и краткосрочен аспект, както и
по конкретни проблеми;
10. организира, координира и анализира
статистическата информация, необходима
за формиране на националната транспортна
политика;
11. организира и координира общата енергийна политика в транспортния сектор;
12. участва в смесени международни и
национални работни групи за проучване на
международни транспортни разработки, включително за интермодален транспорт.
Чл. 53. Дирекция „Съобщения“:
1. изготвя и актуализира политиката в
областта на електронните съобщения;
2. изготвя стратегии, програми и планове
в областта на електронните съобщения;
3. подпомага Съвета по националния радиочестотен спектър при изготвяне и предлагане за приемане от Министерския съвет
на държавната политика по планиране и
разпределение на радиочестотния спектър и
осъществява провеждането є;
4. участва в изготвянето и актуализирането на Национален план за разпределение на
радиочестотния спектър;
5. участва във формирането и осигурява
провеждането на държавната политика при
ползването на „ограничен ресурс“ – радио
честотен спектър, позициите на геостационарната орбита, определени за Република
България, съгласно международните споразумения и номерационен капацитет;
6. администрира Съвета по националния
радиочестотен спектър при осъществяване
управлението на радиочестотния спектър и
позициите на геостационарната орбита с цел
ефективното им ползване при съобразяване с
интересите на националната сигурност съгласно функциите му по Закона за електронните
съобщения;
7. участва в работни групи от представители
на ползватели на радиочестотен спектър за
решаване на проблеми, свързани с електромагнитната съвместимост;
8. проучва и анализира европейските и
световните тенденции в развитието на електронните съобщения и в развитието на нови
електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
9. участва в работата на международните
организации, свързани с управлението и разпределението на радиочестотния спектър и
позициите на геостационарната орбита;
10. проу чва и анализира европейските
стандарти с цел прилагането им в областта
на електронните съобщения;
11. участва в разработването и въвеждането на стандарти, технически изисквания и
спецификации;
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12. у частва в изготвянето на позиции,
анализи, информации и подпомага дейността на Работна група 17 „Телекомуникации и
информационни технологии“;
13. участва в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на
съобщенията, включително финансирани от
бюджета на министерството, от международни финансови институции и от структурни
фондове на Европейския съюз;
14. подпомага министъра при осъществяване на меж ду народна регист раци я на
радиочестоти и радиочестотни ленти, както
и на радиосъоръженията, които ги използват;
15. подпомага министъра при осъществяване на международно координиране на
радиочестоти и радиочестотни ленти, както
и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност
и отбраната;
16. участва в изготвянето на проекти на
законови и подзаконови нормативни актове
в областта на електронните съобщения, пощенските услуги и електронното управление;
17. у частва в работата на комитети и
подкомитети на Европейската комисия във
връзка с членството на Република България
в Европейския съюз;
18. организира въвеждането и прилагането
на решения и препоръки на Европейската комисия в областта на електронните съобщения;
19. разработва и актуализира проект на
секторна пощенска политика;
20. участва в изготвянето и провеждането
на държавната политика за предоставяне на
универсалната пощенска услуга;
21. формира стратегията за либерализиране
на пощенските услуги и планира етапността
при хармонизирането с европейските изисквания за либерализация;
22. проу чва и анализира европейските
стандарти и норми за качество на пощенските
услуги;
23. участва в провеждането на държавната
политика в рамките на Всемирния пощенски
съюз и европейските структури по управление
на пощенските услуги;
24. участва в изготвянето на годишен тематичен план за издаване на пощенски марки
и на годишен тематичен план за издаване на
пощенски продукти;
25. участва в издаването, пускането в употреба и изваждането от употреба на български
пощенски марки и пощенски продукти;
26. организира и участва в дейността по
международния обмен на пощенски марки;
27. организира и контролира дейността на
националното маркохранилище.
Чл. 54. Дирекция „Информационни технологии“:
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1. разработва проект на държавна политика
за развитие на информационното общество
и изпълнява координираща роля по отношение на други министерства и ведомства в
провеждането є;
2. разработва и осигурява изпълнението
на стратегии и програми в областта на информационните технологии;
3. подпомага министъра в съгласуването
на държавната политика в областта на информационното общество с политиката на
Европейския съюз, включително участва със
свои представители в комитети, подкомитети, работни групи и други работни форуми
на институциите на Европейския съюз във
връзка с осъществяването на политиката и
участието в програмите на ЕС в областта на
информационното общество и информационните технологии;
4. участва със свои представители в работни групи, съвети и срещи по въпросите на
информационното общество, в т. ч. в Координационния съвет по Националния план за
развитие (НПР) и Националната стратегическа
референтна рамка (НСРР), 2007 – 2013 г. и в
работните групи по оперативните програми
(ОП) към НПР;
5. участва в разработването на нормативните актове в областта на информационното
общество и информационните технологии;
6. разработва, актуализира и следи система
от показатели за развитието на информационно
общество на базата на статистически проучвания съгласувано с Националния статистически
институт и в партньорство с други признати
източници на данни за информационното
общество в страната;
7. разработва, координира и следи за изпълнението на програми и проекти за развитие
на информационното общество и информационните технологии, финансирани от бюджета на министерството, от международни
финансови институции, предприсъединителни
и структурни фондове на ЕС и др.;
8. подпомага министъра за провеждане
на политика за развитие на благоприятна
интернет среда за бизнеса и гражданите, в
т. ч. съгласува нормативната уредба, дефинира
критичната инфраструктура, провежда разяснителни кампании, подпомага въвеждането
на нови интернет технологии и протоколи,
представлява страната в съответните международни организации;
9. развива и поддържа контакти с българския ИТ бизнес с цел консултиране при
определянето на държавната политика в областта на информационното общество, подпомагането му с информация, промотиране
на международно ниво и за изграждане на
публично-частни партньорства;
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10. осигурява адекватна информационна
среда за разясняване политиката на Европейския съюз в областта на информационното
общество, както и информационни кампании
по инициативи и програми в тази област;
11. дефинира и подпомага министъра в
провеждането на политика на киберсигурност,
отговаряща на европейските и международно
признати стандарти в тази област, както и
на значимостта на информационната среда,
която трябва да бъде защитавана;
12. участва в координацията на изпълнението на ангажиментите на Република България
в междуправителствената дейност на Съвета
на Европа в областта на средствата за масово
осведомяване и комуникации;
13. разработва методика за управление
на проекти в областта на информационните
технологии, съобщенията и електронното управление съвместно с дирекция „Съобщения“
и дирекция „Електронно управление“.
Чл. 55. Дирекция „Електронно управление“:
1. разработва проект на политика и стратегии за изграждането и развитието на електронното управление;
2. разработва програми за реализация на
стратегиите, включително ресурсното им осигуряване по отношение на съставните елементи
на електронното управление – електронни
услуги за гражданите и бизнеса, електронен
документооборот в администрацията, електронни бази данни, и интеграцията им;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол по изпълнението на плановете за
реализация на стратегическите насоки за
електронното управление в администрациите;
4. подпомага методически звената в администрацията, ангажирани с внедряването
на информационни и комуникационни технологии;
5. подпомага разработването на електронно съдържание в съответствие със Закона за
електронното управление;
6. подготвя инвестиционни програми за
компютризация на държавната администрация
и внедряване на информационни технологии
на всичк и нива – цент ра лна, областна и
общинска;
7. координира дейностите за прилагане на
единен модел за електронен документооборот
в държавната администрация;
8. разработва и актуализира политики и
програми по информационна сигурност и
оперативна съвместимост на информационните системи;
9. подпомага координацията между държавната и местната власт по отношение на
въпросите на електронното управление;
10. разработва, координира и следи за
изпълнението на прог рами и проекти за
електронно управление, финансирани от бю-
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джета на министерството, от международни
финансови институции, предприсъединителни
и структурни фондове на Европейския съюз;
11. разработва и поддържа стандарти и
регистри за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно Закона за
електронното управление и наредбите към
него, както и регистри за акредитираните
експерти и сертифицираните системи;
12. определя изискванията за оперативна
съвместимост и информационна сигурност и
контролира тяхното спазване;
13. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на Единна среда
за обмен на данни (ЕСОД) и следи за тяхното
изпълнение;
14. участва в разработването на правната
уредба в областта на достъпа до пространствени данни.
Чл. 56. Дирекция „Управление при кризи
и евро-атлантическо сътрудничество“:
1. осигурява провеждането на държавната
политика в област та на г ра ж данско-аварийното планиране, граж данско-военното
сътрудничество и интеграцията в НАТО и
други организации за колективна сигурност,
безопасност в транспорта и съобщенията и
автоматизирането на дейностите, свързани с
управлението в условията на кризи от различен характер, като:
а) организира, ръководи и контролира
готовността на министерството, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра, държавните предприятия
и търговските дружества за транспортно и
съобщително осигуряване на отбраната, въоръжените сили и на органите по сигурността
при привеждането на страната от мирно на
военно положение и в условия на други кризи;
б) разработва, организира и контролира
изпълнението на мероприятията от плановете
за транспортно и съобщително осигуряване
на страната, националните и колективните
сили за отбрана и сигурност при отбранителна
операция и при други кризи;
в) отговаря за състоянието и готовността
на изградените центрове и пунктовете за
управление при кризи от различен характер;
г) организира денонощно дежурство, събира и анализира информация за рисковите
фактори и обекти и за възникналите аварии,
бедствия и катастрофи;
д) планира и разпределя необходимите
финансови средства за дейностите по транспортното и съобщителното осигуряване при
кризи от различен характер;
е) взаимодейства с Агенцията за следприватизационен контрол за изпълнението
на публичните и военновременните задачи,
предвидени в приватизационните договори
на приватизирани търговски дружества от
отрасъл „Транспорт“ и отрасъл „Съобщения“;
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ж) подпомага министъра при провеждането
на държавната политика, свързана с интеграцията в НАТО и присъединяването към
други организации за колективна сигурност
в областта на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
з) участва в интегрираното отбранително
планиране при сътрудничеството с НАТО,
свързано с транспортното и съобщителното
осигуряване при национална или колективна
отбранителна операция;
и) участва в изготвянето на проекти на
национални рамкови документи и нормативни
актове, свързани с интеграцията на страната
ни в НАТО, със стандартизирането и унифицирането на транспортните и съобщителните
услуги в условия на кризи в съответствие с
изискванията на НАТО, Европейския съюз и
други организации за отбрана и сигурност;
2. планира, проектира, разработва, въвежда в експлоатация, експлоатира и поддържа
програмно-технически подсистеми и комплек
си за автоматизиране на оповестяването и
управлението на транспорта и съобщенията
при кризи от различен характер;
3. поддържа регистри и база данни за състоянието на транспортните и съобщителните
ресурси за отбрана, възложените задачи в
интерес на отбраната и действията при други
кризи, военновременния бюджет и тяхното
управление в мирно време и в условия на
кризи от различен характер;
4. разработва инвестиционни проекти и
програми за развитие на програмно-техничес
ките подсистеми за управление на транспорта
и съобщенията при кризи и за внедряване
на съвместими с НАТО и Европейския съюз
комуникационно-информационни технологии;
5. организира, подготвя и съставя актове
за публична държавна собственост за имоти, свързани със сигурността и отбраната на
страната, създава и поддържа база данни и
технически характеристики и води регистър
за тези имоти.
Чл. 57. Дирекция „Безопасност, технически
надзор, здравословни и безопасни условия
на труд“:
1. осъществява държавен технически надзор
върху съоръженията с повишена опасност в
съответствие с действащото законодателство;
2. осъществява контрол по прилагането на
нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и превенция на риска;
участва в разследването на причините и обстоятелствата за допуснати трудови злополуки и
професионални болести; осъществява контрол
чрез извършване на проверки и издаване на
мотивирани предписания; съставя актове на
длъжностни лица, допуснали нарушения на
правилата и нормите по безопасност на труда;
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3. участва в работата на Националния
съвет по условия на труд и в работни групи
към него при обсъждането и приемането на
нормативни актове;
4. организира работата на отрасловия и
подотрасловите съвети за тристранно сътрудничество в министерството по въпросите на социалната политика в областта на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията;
5. събира, анализира и обобщава информацията, свързана с безопасността на движението; въз основа на анализираната информация
предлага конкретни мерки и решения;
6. вписва в регистъра на министерството и
издава удостоверения на лица за извършване
на дейности по поддържане, ремонтиране и
преустройване на съоръжения с повишена
опасност;
7. извършва първоначални, периодични и
внезапни прегледи, проверки и изпитвания
на съоръженията с повишена опасност, както и проверки на предприятията, сградите
и другите обекти, в които съоръженията се
произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;
8. издава задължителни писмени предписания на собственици или ползватели,
работодатели, длъжностни и други лица и
писмено разпорежда спиране експлоатацията
на предприятия и/или съоръжения с повишена
опасност;
9. съставя актове за установяване нарушения
на нормативната уредба и издава наказателни
постановления в съответствие с разпоредбите
на Закона за техническите изисквания към
продуктите и Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
10. координира стандартизационната и метрологичната дейност в транспортния отрасъл.
Раздел IХ
Организация на работата в министерството
Чл. 58. (1) Непосредственото ръководство
на дирекция се осъществява от нейния директор, който носи отговорност за точното и
срочното изпълнение на конкретните задачи
при осъществяване на функциите є.
(2) Директорите на дирекции дават задължителни указания в рамките на своята
компетентност за осигуряване изпълнението
на актовете на Министерския съвет, на министъра и на заместник-министрите.
Чл. 59. (1) Директорът на дирекция:
1. докладва на членовете на политическия
кабинет и на главния секретар материали по
въпроси от неговата компетентност;
2. участва при покана в работата на политическия кабинет;
3. подписва и насочва материали, подготвени по въпроси, включени във функциите
на ръководената от него дирекция;
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4. разпределя работата и задълженията
между служителите в дирекцията.
(2) Директорът по ал. 1 периодично представя на главния секретар информация за
изпълнението на поставените задачи от съответната дирекция.
Чл. 60. Структурата на административните
звена се утвърждава от министъра по предложение на главния секретар.
Чл. 61. Правата и задълженията на служителите в министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
Чл. 62. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при
5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до
17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч.
Чл. 63. Приемното време на министъра
за изслушване на граждани и представители
на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място
в сградата на министерството.
Чл. 64. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на министерството, могат да бъдат привличани нещатни
сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и в сключения с тях договор от министъра.
Чл. 65. (1) За образцово изпълнение на
служебните задължения служителите могат
да бъдат награждавани с парични награди,
както и с отличия и предметни награди.
Стойността на паричната или предметната
награда не може да надвишава размера на
основната заплата на съответния служител.
(2) Награждаването на служители от администрацията на министерството се извършва
със заповед на министъра. В заповедта за
награждаването се определя видът отличие
или награда, като по преценка министърът
може да награди едновременно с отличие и
с предметна или парична награда.
(3) Министърът утвърждава образец на
златен и сребърен почетен знак на администрацията на министерството.
(4) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на министерството.
Чл. 66. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана
и други специфични разпоредби, свързани с
организацията на работа в министерството,
се уреждат с вътрешни правила, инструкции
и заповеди на министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
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Приложение
към чл. 32, ал. 3

Политически кабинет
11
Дирекция „Звено за вътрешен одит“
10
Инспекторат
8
Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“
13
Звено „Сигурност на информацията“
4
Главен секретар
1
Обща администрация
77
в т. ч.:
дирекция „Финанси“
21
дирекция „Човешки ресурси“
6
дирекция „Канцелария“
22
дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“
10
дирекция „Информационно обслужване“ 7
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
11
Специализирана администрация
234
в т. ч.:
дирекция „Правна“
19
дирекция „Концесии и контрол върху
дейността на търговските дружества и
държавните предприятия“
26
дирекция „Национална транспортна
политика“
24
дирекция „Координация на програми и
проекти“
54
дирекция „Европейска координация и
международно сътрудничество“
25
дирекция „Съобщения“
20
дирекция „Информационни технологии“ 22
дирекция „Електронно управление“
21
дирекция „Управление при кризи и
евро-атлантическо сътрудничество“
15
дирекция „Безопасност, технически надзор,
здравословни и безопасни условия на труд“8

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, функциите, организацията на работа
и числеността на персонала на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи“, наричана по-нататък „агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
(2) Агенцията се ръководи и представлява
от изпълнителен директор.
(3) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен
директор.
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Чл. 3. (1) Агенцията развива, интегрира, поддържа, администрира и управлява
електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) за
нуж дите на националната сиг у рност, а в
мирно време – и на централните органи на
изпълнителната власт, и органите на местната власт и местното самоуправление, която
обхваща електронната съобщителна мрежа
по чл. 17, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения.
(2) Агенцията може да развива и управлява центрове за данни, автоматизирани
информационни и у правл яващи системи,
включително необходимото оборудване, когато
такива са изградени в изпълнение на проекти
и програми в областта на информационното
общество, както и да управлява нужния преносен капацитет.
(3) Агенцията създава, експлоатира, поддържа и развива съобщителни обекти с отбранително предназначение (СООП), включващи
инсталираните за съобщителните нужди на
националната сигурност мощности, които се
обслужват от персонал, заемащ специфични
длъжности.
(4) Агенцията осигурява електронни съобщени я за у правление при бедстви я по
смисъла на Закона за защита при бедствия и
осигурява електронни съобщения за управление при обявяване на по-високи степени на
бойна готовност на въоръжените сили и при
обявяване на военно положение, положение
на война или извънредно положение.
(5) При изпълнение на своите функции агенцията няма право да осъществява чрез ЕСМ
електронни съобщения за нуждите на лица и
организации извън посочените в чл. 3, ал. 1.
(6) А генц и я та използва общес т вени т е
електронни съобщителни мрежи и услуги по
реда на Закона за електронните съобщения.
(7) Агенцията изгражда интегрирана среда
за предоставяне на електронни съобщения за
нуждите на органите по ал. 1 при условия, които не нарушават сигурността на съобщенията,
осъществявани за нуждите на националната
сигурност, и при спазване изискванията на
Закона за електронно управление.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на
агенцията е орган на изпълнителната власт,
който изпълнява, координира и контролира
провеж дането на държавната политика в
областта на осъществяването на съобщения
за осигуряване на държавното управление,
националната сигурност и отбраната на Република България съвместно със съответните
компетентни органи.
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(2) Изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор на агенцията
се назначават от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министър-председателя.
(3) Със заповед изпълнителният директор
определя функции и делегира правомощия на
заместник изпълнителния директор.
(4) Функциите на изпълнителния директор
в негово отсъствие поради командировка
или ползване на законоустановения отпуск
се изпълняват от заместник изпълнителния
директор.
Чл. 5. Изпълнителният директор:
1. организира дейността на агенцията по
изграждането, експлоатацията и развитието
на електронна съобщителна мрежа съгласно
действащото законодателство;
2. управлява предоставеното му от Министерския съвет държавно имущество;
3. осъществява правомощията на орган
по назначаването на държавни служители в
състава на агенцията;
4. съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната
и Министерството на вътрешните работи
ежегодно изготвя План за използването на
държавната мрежа за сигурност и отбрана;
планът се приема от Министерския съвет по
предложение на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на
вътрешните работи;
5. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;
6. сключва трудовите договори със служителите от администрацията на агенцията;
7. представя на Министерския съвет ежегоден доклад до 31 януари на следващата година
за дейността на агенцията;
8. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание
на агенцията;
9. обосновава и предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията бюджета на агенцията;
10. може да създава експертни съвети към
агенцията;
11. възлага обществени поръчки в рамките
на своята компетентност;
12. издава заповеди;
13. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И СЪСТАВ НА
АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. (1) Структурата на агенцията включва: обща администрация, организирана в
две дирекции; звено за вътрешен одит; звено
по сигурността на информацията; финансов
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контрольор и специализирана администрация,
организирана в една дирекция и една главна
дирекция.
(2) Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 648
щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и на административните
звена в агенцията е посочена в приложението.
(4) Обхватът на териториалните звена в
рамките на главната дирекция по ал. 1, техните седалища и числеността на персонала в
тях се определят от изпълнителния директор.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 7. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията
в изпълнение на законовите разпореждания
на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на агенцията
за точното спазване на разпоредбите на нормативните актове.
Чл. 8. Главният секретар се назначава от
изпълнителния директор.
Чл. 9. (1) Главният секретар:
1. осиг у рява организационната връзка
между изпълнителния директор и административните звена в агенцията, както и между
административните звена;
2. организира разпределението на задачите
между административните звена, като създава
условия за ефективна работа;
3. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на агенцията;
5. координира и контролира управлението
на ползваните за административни нужди
недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията;
6. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
7. организира подготовката на бюджета
на агенцията;
8. изготвя ежегоден доклад за дейността
на администрацията, който се представя за
утвърждаване от изпълнителния директор;
9. представлява агенцията в случаите, в
които е упълномощен изрично от изпълнителния директор по проблеми, свързани с
функционирането на администрацията;
10. изпълнява и други задачи, възложени
му от изпълнителния директор.
(2) При отсъствие на главния секретар
неговите функции за всеки конкретен случай
се изпълняват от определен от изпълнителния
директор на агенцията директор на дирекция.
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Раздел III
Звено за вътрешен одит
Чл. 10. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на агенцията и осъществява вътрешен одит
по Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в агенцията в
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Звеното по ал. 1 докладва директно на
изпълнителния директор на агенцията.
(4) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, статута на
вътрешния одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават от
изпълнителния директор на агенцията, като
годишният план се координира с годишния
план на звеното за вътрешен одит в Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор на
агенцията независима и обективна оценка
за състоянието на одитираните системи за
финансово управление и контрол и оценява
процесите за идентифициране, оценяване и
управление на риска, въведени от изпълнителния директор на агенцията;
5. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и
всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация
по опазване на активите и информацията;
ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и
постигането на целите;
6. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя на агенцията при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
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7. изготвя и представя на изпълнителния
директор на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията в съответствие с
чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел ІV
Финансов контрольор
Чл. 11. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение
и извършване на разход.
(2) Финансовият контрольор е пряко подчинен на изпълнителния директор.
Раздел V
Звено по сигурността на информацията
Чл. 12. (1) Служителят по сигурността на
информацията изпълнява възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, ръководи звеното по
сигурността на информацията и отговаря за
защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни
системи (АИС) и криптографската сигурност.
(2) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор.
(3) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства, провежда
и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или
друго извънредно положение;
2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
3. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проу чване на
служители от агенцията за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
4. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
5. организи ра и п ровеж да обу чението
на слу жителите в агенци ята за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
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6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
7. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в агенцията;
8. предлага на изпълнителния директор
задължителните специфични изисквания за
сигурност на АИС, които подлежат на утвърж
даване от Държавна агенция „Национална
сигурност“; преди въвеждане в експлоатация
на АИС организира извършване на комплексна
оценка на сигурността им и издаване на сертификати за сигурност от дирекция „Защита
на средствата за връзка“ на Министерството
на вътрешните работи;
9. организира и поддържа защита на комуникационната и информационната среда
от нерегламентиран достъп до информацията, която се създава, обработва и предава
по мрежите, изграждани и поддържани от
агенцията, чрез изграждане на Система за
защита на комуникационната и информационната среда за обмен на класифицирана
информация.
(4) Звеното по сигурността на информацията подпомага служителя по сигурността на
информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. организира, провеж да и контролира
изпълнението на конкретните мерки за физическа сигурност, свързани с физическия
достъп и охрана на обектите на агенцията и
използването на техническите средства.
Раздел VІ
Обща администрация
Чл. 13. (1) Общата администрация осигурява технически изпълнението на правомощията
на изпълнителния директор и функциите на
специализираната администрация.
(2) Общата администрация е организирана
в две дирекции:
1. дирекция „Човешки ресурси, правно,
административно и информационно обслужване“;
2. дирекция „Финанси, стопански дейности
и управление на собствеността“.
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Чл. 14. Дирекция „Човешки ресурси, правно, административно и информационно обслужване“:
1. в областта на управлението на човешките ресурси:
а) разработва проекти на прогнози за
човешките ресурси и проекти на вътрешни
процедури за управление на човешките ресурси в агенцията;
б) съвместно с дирекция „Финанси, стопански дейности и управление на собствеността“
планира разходите за труд, в т.ч. осигурителните разходи на агенцията;
в) изготвя длъжностното и поддържа в
ак т уа лен вид поименното разписание на
длъжностите на служителите в агенцията;
г) организира дейността по набиране на
сл у ж и тели и п ровеж дане на конк у рси в
агенцията по реда на Кодекса на труда и на
Закона за държавния служител;
д) изготвя актове и документи, свързани
с възникването, изменянето, прекратяването
и регистрирането на служебните и трудовите
правоотношения със служителите в агенцията,
съхранява трудовите и служебните досиета
на служителите;
е) отчита отпуските, издава и заверява
служебните и трудовите книжки, приема
болнични листове и ги предава в дирекция
„Финанси, стопански дейности и управление на собствеността“, подготвя документи
за пенсиониране на служителите, отговаря
за въвеждането на информация в Единната
информационна система за управление на
човешките ресурси и извършва вписванията
в Административния регистър по чл. 61 от
Закона за администрацията;
ж) осигурява методическа, организационна
и техническа помощ по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики
на служителите в агенцията;
з) планира и организира всички видове
обучение на служителите в агенцията с цел
осигуряване на кариерното им развитие и
по-висока ефективност;
и) координира и подпомага прилагането
на процедурите за оценяване изпълнението
на длъжностите на служителите в агенцията
и прилага системата за заплащане и други
придобивки на служителите в агенцията;
к) осигурява безопасни и здравословни
условия на труд в агенцията;
2. в областта на правното обслужване:
а) осигурява в правно-нормативно отношение дейността на агенцията;
б) осъществява процесуалното представителство на изпълнителния директор и на
агенцията;
в) участва и следи за законосъобразността
на обществените поръчки в агенцията;
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3. в областта на административно-информационното обслужване:
а) организира и осъществява общото ръководство на документооборота и деловодната
дейност на агенцията;
б) систематизира и съхранява документите
от текущия архив, осигурява информация за
получената и изпратената кореспонденция;
в) осигурява ефективно функциониране
на информационната система на агенцията
и нейното интегриране с информационните
системи на други министерства и ведомства;
г) осъществява връзките с обществеността
и информационната и представителната дейност на агенцията.
Чл. 15. Дирекция „Финанси, стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. в областта на финансово-счетоводните
и бюджетните дейности:
а) организира и осъществява цялостното
финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството, сметкоплана на
бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
б) осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов
контрол;
в) разработва и прилага документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на
агенцията, и участва в организацията, изграждането и функционирането на системата
за финансово управление и контрол;
г) следи за ефективното и законосъобразното администриране на приходите и разходването на бюджетните и целевите средства
при спазване на финансовата дисциплина;
д) осигурява данните и изготвя ежемесечни
и тримесечни отчети за касовото изпълнение
на бюджета на агенцията;
е) съставя годишния финансов отчет на
агенцията;
ж) подпомага изпълнителния директор на
агенцията за правилното и законосъобразното
използване на финансовите ресурси, за опазване на собствеността и за предотвратяване на
разхищения и злоупотреби с парични средства
и стоково-материални ценности;
з) организира, разработва и съставя проектобюджета и бюджета на агенцията като
второстепенен разпореди тел с бюд жет ни
кредити;
и) организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на агенцията;
к) подготвя предложения за корекции по
бюджета на агенцията и изготвя анализи и
справки по изпълнението на бюджета и целевите финансирания на агенцията;
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л) осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
разходите за инвестиционната програма по
бюджета на агенцията и планира и извършва
пълни и частични инвентаризации на материалните и нематериалните активи, парични
средства и разчети;
м) поддържа текущ финансово-счетоводен
архив и база данни за капиталовите разходи на
агенцията и осигурява условия за проверки и
финансов контрол от компетентните органи;
н) участва в подготовката и провеждането
на процедури за възлагане на обществени
поръчки;
2. в областта на управление на собствеността:
а) организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени
на агенцията;
б) осигурява поддръжката и ремонта на
предоставените на агенци ята недви ж ими
имоти и движими вещи;
в) отговаря за правилната тех ническа
експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на агенцията;
г) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти и движимите вещи на агенцията с
оглед постигане на максимална ефективност;
3. в областта на стопанските дейности и
снабдяването:
а) планира, организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване
на агенцията с техника, транспортни средства,
инвентар, консумативи и др.;
б) организира поддържането и съхраняването на необходими оперативни запаси от
съоръжения, резервни възли и материали в
централен склад, предназначени за функционирането на далекосъобщителните мрежи
в мирно време;
в) планира необходимостта от моторни
превозни средства и специална техника;
г) участва в организирането на доставката,
съхраняването и разпределянето на работно
и специално работно облекло;
д) осиг у рява фу нк ционирането и поддръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, пожароизвестяване и
пожарогасене на агенцията;
е) организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
сградния фонд на агенцията.
Раздел VIІ
Специализирана администрация
Чл. 16. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването
на правомощията на изпълнителния директор
на агенцията.

ВЕСТНИК
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(2) Специализираната администрация е
организирана в Главна дирекция „Електронни
съобщителни мрежи за националната сигурност“ (ЕСМНС) и в дирекция „Информационни и комуникационни системи“ (ИКС).
Ч л. 17. Ди рек ц и я „Информа ц ион н и и
комуникационни системи“ подпомага изпълнителния директор, като:
1. осигурява развитието, поддържането,
експлоатацията, администрирането, управлението, интеграцията, ефективното използване
и координацията на поверените на агенцията
електронни съобщителни мрежи (в частта
маршру тизация и интернет протоколи) и
информационни системи, указани в акт на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, по предложение
на изпълнителния директор;
2. реализира проекти, свързани с изграждането на интегрирана среда за предоставяне
на електронни съобщения;
3. поддържа и администрира интегрирана
информационно-комуникационна среда за
нуждите на електронното управление;
4. под държа, а дминист рира и развива
електронни системи и услуги, когато такива са изградени в изпълнение на проекти и
програми в областта на информационните и
комуникационните технологии;
5. участва в подготовката и провеждането
на процедури за възлагане на обществени
поръчки на агенцията;
6. подпомага изпълнителния директор при
осъществяването на дейности по планиране,
анализ, мерки за развитие и интегриране
на съобщителните обекти с отбранително
предназначение.
Чл. 18. Главна дирекция „Електронни съобщителни мрежи за националната сигурност“
подпомага изпълнителния директор, като:
1. ръководи, експлоатира и развива електронната съобщителна инфраструктура, преносни съоръжения, оборудване за комутация
и СООП, които се определят, изменят и
закриват с акт на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по предложение на изпълнителния директор;
2. организира и осъществява дейности по
съхраняване и охрана на военновременните
и кризисните запаси;
3. организира експлоатацията на кабелните
линии на електронната съобщителна мрежа
на агенцията и съоръженията към тях;
4. развива, организира и експлоатира център
за управление и наблюдение на електронна
съобщителна мрежа;
5. поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка на личния
състав по привеждане на агенцията в готовност
за работа по управление на кризи от военен
и невоенен характер;
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6. експлоатира електронните съобщителни
мрежи във връзка с националната сигурност,
както и осигурява електронни съобщения
за управление при кризи, при въвеж дане
на режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно
положение“;
7. осигурява защита на електронните съобщителни мрежи във връзка с националната сигурност от нерегламентиран достъп до
информацията;
8. развива и поддържа в готовност използването на електронната съобщителна мрежа
за работа в условия на кризи и бедствия и
за нуждите на единен европейски номер за
спешни повиквания „112“;
9. организира и осъществява паспортизацията на всички съоръжения в съобщителните
обекти с отбранително предназначение на
агенцията;
10. поддържа и експлоатира аналоговите
съобщителни системи в СООП;
11. планира доставките на оборудване,
материали и резервни части за ремонтни дейности и експлоатационни нужди на кабелните
магистрали и съоръженията към тях;
12. изготвя обосновани и актуализирани
разчети на военновременните запаси, необходими за нормалното осъществяване на далекосъобщения в период на кризи от военен
и невоенен характер;
13. поддържа в изправност и готовност за
работа автоматизираната система за оповестяване на агенцията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а
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(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до
17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч.
(3) В зависимост от характера и условията
на работа организацията на работа на служителите в агенцията е:
1. редовно работно време;
2. ненормирано работно време;
3. работа по график;
4. време на разположение.
Чл. 23. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на агенцията,
могат да бъдат привличани нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането
им и в сключения с тях договор от изпълнителния директор.
Чл. 24. (1) За образцово изпълнение на
служебните си задължения служителите в
агенцията могат да бъдат награждавани с
отличия и награди със заповед на изпълнителния директор.
(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера
на основната заплата на държавния служител.
Изпълнителният директор може по своя преценка едновременно да награди с отличие и
с предметна награда.
Чл. 25. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана и други
специфични разпоредби, свързани с организацията на работа в агенцията, се уреждат с
вътрешни правила, инструкции и заповеди на
изпълнителния директор на агенцията.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Ч л. 19. Изп ъ л н и т ел н и я т д и рек т ор на
агенцията организира работата на администрацията чрез вътрешни правила и заповеди.
Чл. 20. Структурата на административните
звена се утвърждава от изпълнителния директор по предложение на главния секретар.
Чл. 21. (1) Дирекциите осъществяват своите
функции в съответствие с функционалните си
характеристики.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, изпълняват възложените им задачи въз основа на
длъжностни характеристики, утвърдени от
главния секретар.
(3) Директорите представят на главния
секретар ежегоден доклад за дейността на
подчинените им структурни звена.
Чл. 22. (1) Работното време на служителите,
работещи при условията на редовно работно
време в агенцията, е 8 часа дневно и 40 часа
седмично при 5-дневна работна седмица.

Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 55 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 6, ал. 3
Обща численост на персонала в административните звена на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ – 648 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Звено за вътрешен одит
Финансов контрольор
Звено по сигурността на информацията
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Човешки ресурси, правно,
административно и информационно
обслужване“

1
1
2
1
3
1
40

20
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дирекция „Финанси, стопански
дейности и управление на собствеността“
Специализирана администрация
в т. ч.
дирекция „Информационни и комуникационни системи“
Главна дирекция „Електронни съобщителни мрежи за националната сигурност“
в т. ч. териториални звена

20
599

17
582
547
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2. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да подпише с „Джей Кей Екс
България Лимитид“, „Болкан Експлорърс
(България) Лимитид“ и „Сорджения И и Пи
България“ – ЕООД, допълнително споразумение към Договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в блок „В-Голица“ в
едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов

11339

РЕШЕНИЕ № 745
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.
за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по Разрешението за търсене и
проучване на нефт и природен газ в блок „В-Голица“ от „Джей Кей Екс България Лимитид“ и
от „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“
на „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД
На основание чл. 25, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 5, т. 2 и чл. 6, ал. 2 от Закона за подземните богатства и решения на Министерския
съвет № 89 от 2002 г. (ДВ, бр. 21 от 2002 г.),
№ 148 от 2003 г. (ДВ, бр. 30 от 2003 г.), № 196
от 2005 г. (ДВ, бр. 27 от 2005 г.), № 818 от
2005 г. (ДВ, бр. 87 от 2005 г.) и № 63 от 2008 г.
(ДВ, бр. 17 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Великобритания,
и на „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Лондон, Великобритания – титуляри
на Разрешението за търсене и проучване на
нефт и природен газ в блок „В-Голица“, да
прехвърлят съответно 20 на сто и 40 на сто
от правата и задълженията си, или общо 30
на сто от целокупните права и задължения,
произтичащи от разрешението и конкретизирани в Договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в блок „В-Голица“,
сключен с министъра на околната среда и
водите на 14 март 2002 г., на „Сорджения И
и Пи България“ – ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно
регистрирано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, ЕИК 200685595,
със седалище и адрес на управление: Република България, София 1000, район „Триадица“,
ул. Кърниградска 19, ет. 2.
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Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11167

РЕШЕНИЕ № 746
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за даване на разрешение за прехвърляне на
права и задължения по Разрешението за
търсене и проучване на нефт и природен газ
в блок „В1-Голица“ от „Джей Кей Екс България Лимитид“ и от „Болкан Експлорърс
(България) Лимитид“ на „Сорджения И и
Пи България“ – ЕООД
На основание чл. 25, ал. 1 и 3 във връзка с
чл. 5, т. 2 и чл. 6, ал. 2 от Закона за подземните богатства и решения на Министерския
съвет № 568 от 2004 г. (ДВ, бр. 62 от 2004 г.),
№ 819 от 2005 г. (ДВ, бр. 87 от 2005 г.), № 383
от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.) и № 64 от
2008 г. (ДВ, бр. 17 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Великобритания,
и на „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Лондон, Великобритания – титуляри
на Разрешението за търсене и проучване на
нефт и природен газ в блок „В1-Голица“, да
прехвърлят съответно 20 на сто и 40 на сто
от правата и задълженията си, или общо 30
на сто от целокупните права и задължения,
произтичащи от разрешението и конкретизирани в Договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в блок „В1-Голица“,
сключен с министъра на околната среда и
водите на 16 август 2004 г., на „Сорджения И
и Пи България“ – ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност, надлежно
регистрирано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията, ЕИК 200685595, със
седалище и адрес на управление: Република
България, София 1000, район „Триадица“, ул.
Кърниградска 19, ет. 2.
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2. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да подпише с „Джей Кей Екс
България Лимитид“, „Болкан Експлорърс
(България) Лимитид“ и „Сорджения И и Пи
България“ – ЕООД, допълнително споразумение към Договора за търсене и проучване
на нефт и природен газ в блок „В1-Голица“
в едномесечен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11168

РЕШЕНИЕ № 747
ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – вулкански скали (трахиандезити), от находище „Локорско“, разположено в
землището на район „Кремиковци“, Столична
община, област София, на „Камико“ – ООД,
София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – вулкански скали (трахиандезити),
п редставл яващи изк лючи телна държавна
собственост, от находище „Локорско“, разположено в землището на район „Кремиковци“,
Столична община, област София.
2. Определя концесионна площ в размер
238 640,5 кв. м, която включва площта на
утвърдените запаси на находище „Локорско“
и необходимите площи за осъществяване
на дейността по концесията, при граници
с координати на точките от № 1 до № 11
включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя за концесионер „Камико“ – ООД,
София – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие 0357 от 26 февруари 2008 г.
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5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива вулкански скали (трахи
андезити) в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите вулкански скали (трахиандезити) и върху
технологичните отпадъци;
5.1.3. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
вулкански скали (трахиандезити);
5.1.4. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.5. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства
и за осъществяване на свързаните с концесията
дейности; срокът за представяне е 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра
на околната среда и водите (въз основа на
оценка на въздействието върху околната среда)
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околна-
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та среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в
полза на концедента обекта по т. 1, ако той
може да бъде застрахован, съгласно Кодекса
за застраховането;
5.2.9. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.10. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей;
5.2.11. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
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5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
започва след влизането в сила на положително
решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или решение да не се
извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на
подземни богатства от находище „Локорско“,
разположено в землището на район „Кремиковци“, Столична община, област София, по
реда на Закона за опазване на околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т.ч. чрез извършване
на оценка за съвместимостта на добива на
подземни богатства, съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на
Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от
2007 г.), както и изискванията за опазване на
културните и историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
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6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Локорско“ – приложение към концесионния договор, представена
от „Камико“ – ООД, София;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на плана за управление
на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.4, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на специална банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълне-
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нието на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в специалната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща
1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по
т. 8.2.1 се представя на концедента в 30-дневен срок считано от датата на представяне
на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати
едностранно концесионния договор при отрицателно решение по ОВОС, с което не се
одобрява инвестиционното намерение, и при
неизпълнение от страна на концесионера на
което и да е от основните задължения или
условията на концесията, определени в решението. Условията и сроковете за упражняване
на правото за едностранно прекратяване
на договора се определят в концесионния
договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични възнаграждения за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер
на концесионното възнаграждение за добив
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на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по
реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство, използвано за
краен продукт, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „а“ от методиката по т. 9.3 не може
да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези
стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация на цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 7367 лв., определен на базата на
24 556 тона добити трахиандезити, в съответствие с чл. 2, ал. 1 от методиката по т. 9.3.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета
на Столичната община по ред, определен в
концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Камико“ – ООД,
София, в едномесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Локорско“
№ по ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11169

„Х“
4 615 461
4 615 620
4 615 608
4 615 491
4 615 425
4 615 226
4 615 217
4 615 020
4 614 983
4 615 002
4 615 190

„У“
8 510 663
8 510 850
8 510 985
8 511 161
8 511 232
8 511 206
8 511 077
8 511 120
8 511 063
8 510 941
8 510 736

РЕШЕНИЕ № 751
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

за признаване на сдружение „Национална
организация „Малки български хора“ за
представителна организация на национално
равнище
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка
с чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 101 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава сдружение „Национална организация „Малки български хора“ със седалище
София, регистрирано по описа на Софийския
градски съд с решения от 3 септември 1996 г.,
14 април 2003 г. и 11 май 2007 г., за представителна организация на национално равнище
в Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За Главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
11241
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 6
от 18 септември 2009 г.

за определяне на прилежащата площ към
сгради в режим на етажна собственост в
квартали с комплексно застрояване
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за обособяване на прилежащи
площи към съществуващи сгради в режим на
етажна собственост в квартали с комплексно
застрояване, в т.ч. и при преструктуриране на
квартали с комплексно застрояване, когато
прилежащите площи не може да се урегулират
като поземлени имоти по смисъла на чл. 21
от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
(2) При определяне на прилежащите площи към съществуващите сгради се ползва
практическият начин по приложение № 1
към наредбата по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1 прилежащата площ
се определя със заповед на кмета на общината
(района) по искане на заинтересуваните лица
или по негова инициатива.
Чл. 2. (1) Определянето на прилежащата
площ на сградата по инициатива на заинтересуваните лица се извършва въз основа
на заявление, което се внася в общинската
(районната) администрация от председателя
на управителния съвет или управителя на
етажната собственост.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от протокола на общото събрание,
на което е прието решението, заверено от
председателя на управителния съвет (управителя). В решението трябва да е посочено какво
ще бъде предназначението на определената
прилежаща площ;
2. информация за броя на секциите (входовете) и броя на етажите на сградата.
Чл. 3. (1) Кметът на общината или района
или оправомощено от него лице проверява
получената информация по чл. 2, ал. 2 и в
14-дневен срок от датата на внасяне на заявлението в общинската администрация издава
заповед, придружена от копие (извадка) от
кадастрален план/ кадастрална карта, с която
се определят границите и предназначението
на прилежащата към сградата площ, или
ако установи, че предоставените данни не
отговарят на изискванията, указва на управителния съвет (управителя) на съответната
етажна собственост да отстрани в 7-дневен
срок непълнотите или неточностите.
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(2) След изпълнение на указанията по
ал. 1 кметът на общината или района издава заповед, придружена от копие (извадка)
от кадастрален план/ кадастрална карта, в
14-дневен срок от датата на отстраняване на
непълнотите или неточностите.
Чл. 4. (1) Когато обстоятелства, свързани
с оптималното изпълнение на програми за
преструктуриране на жилищни комплекси,
налагат кметът на общината или района да
инициира процедура за определяне на прилежащата площ на сграда или група от сгради,
той писмено уведомява председателите на
управителните съвети или управителите на
съответните етажни собствености.
(2) В случаите по ал. 1 председателите на
управителните съвети или управителите на
съответните етажни собствености представят
в общинската (районната) администрация в
14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението необходимата информация по чл. 2.
(3) Кметът на общината или района или
оправомощено от него лице проверява получената информация по ал. 2 и издава заповед,
придружена от копие (извадка) от кадастрален
план/кадастрална карта, с която се определят
границите и предназначението на прилежащата към сградата площ.
(4) При неизпълнение на задълженията по
ал. 2 в указания срок кметът на общината
или района или оправомощено от него лице
служебно установява броя на секциите и броя
на етажите на сградата.
Чл. 5. Заповедите по чл. 3, ал. 1 и 2 и по
чл. 4, ал. 3 се връчват на заинтересуваните
лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 6. Заповедите на кмета на общината
(района) могат да се обжалват пред съответния
административен съд по местонахождението
на етажната собственост.
Чл. 7. (1) Предоставянето на определената
прилежаща площ и начинът и контролът по
поддържането и използването є от съответната етажна собственост се извършват при
условия и по ред, определени с наредба на
общинския съвет.
(2) Предоставените прилежащи площи
не могат да бъдат обект на разпоредителни
действия от страна на съответната етажна
собственост, на която са предоставени.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „заинтересувани лица“ са собствениците на самостоятелни обекти в съществуващи сгради в
режим на етажна собственост в квартали с
комплексно застрояване.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 4,
ал. 2 от Закона за управление на етажната
собственост.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата
дава министърът на регионалното развитие
и благоустройството.
Министър: Р. Плевнелиев
11242
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Із-1711
от 15 септември 2009 г.

за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите
на Министерството на вътрешните работи
и реда в тях
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат оборудването на помещенията за настаняване
на задържани лица в структурите на МВР и
редът в тях.
Чл. 2. При изпълнение на служебните си
задължения полицейските органи зачитат
правата на задържаните лица, регламентирани
в Конституцията на Република България, законите и Европейската конвенция за правата
на човека и основните свободи.
Чл. 3. Полицейск ите органи могат да
задържат лица в слу чаите, определени в
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
Чл. 4. „Задържани лица“ по смисъла на
тази инструкция са тези, на които е ограничено правото на свободно придвижване при
условията и по реда на ЗМВР.
Чл. 5. (1) В структурите на МВР се обособяват места за настаняване на задържани
лица, които включват:
1. помещения за задържане;
2. обслужващи помещения:
а) помещения за водене на разпит;
б) помещения за сви ж дане и срещи с
адвокат;
в) санитарно-хигиенни помещения;
г) помещения за приемане на лица и обработка на документацията по задържане.
(2) Броят на помещенията за водене на разпит се определя в зависимост от служебната
необходимост и наличната материална база.
Чл. 6. Местата за настаняване на задържани
лица се определят със заповед на директорите
на структурите на МВР.
Чл. 7. В местата за настаняване на задържани лица се води регламентираната с тази
инструкция документация.
Г л а в а

в т о р а

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУ
РИТЕ НА МВР
Раздел I
Ред за задържане на лица
Чл. 8. Полицейските органи не допускат
използването на физическа сила, помощни
средства или оръжие спрямо задържаните
лица, освен в изрично предвидените от ЗМВР
случаи.
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Чл. 9. Действията на полицейските органи
изключват извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание,
нечовешко или унизително отношение или
наказание, както и прояви на дискриминация
спрямо задържаните лица.
Чл. 10. Полицейски орган, който е станал
свидетел на неправомерна употреба на физическа сила, извършване, провокиране или
толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение
спрямо задържаните лица, е длъжен да се
намеси с цел да го предотврати или спре, за
което незабавно уведомява ръководителя си.
Чл. 11. (1) За всяко задържано лице се
издава заповед за задържане от полицейския
орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето.
(2) Заповедта за задържане се издава в 3
екземпляра, като един се връчва на задържаното лице непосредствено след нейното
издаване, един се прилага към преписката
и един се архивира в съответната структура
на МВР.
(3) Заповедта за задържане се подписва
от полицейския орган и задържаното лице.
(4) Заповедта за задържане се вписва в деловодния специален регистър на съответната
структура на МВР.
(5) Номерът на заповедта се вписва в книгата за задържани лица.
(6) Заповед за задържане не се издава на
лица, за които е постановено принудително
довеждане или са задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като:
1. лица, за които е постановено прину
дително довеждане, се записват в книгата за
пропускателния режим, като се отбелязват
номерът и датата на постановлението, с което
е разпоредено принудителното довеждане,
органът, който го е постановил, кой служител
ще работи с лицето, както и точният час на
влизане и напускане от страна на лицето на
структурата на МВР; същите се настаняват
в помещения, различни от помещенията за
задържане, и им се осигурява непрекъснат
контрол и наблюдение;
2. задържани лица се записват в книгата за
задържани лица, като се отбелязват номерът
на постановлението за задържане, кой го е
издал, както и началният и крайният час на
задържането.
(7) Когато за призовано или доброволно
явило се лице по конкретен повод се издаде заповед за задържане, лицата веднага се
вписват в книгата за задържани лица, като
същевременно в книгата за пропускателния
режим се отбелязва, че лицето е задържано,
а за начален час на задържането се отбелязва
моментът, от който на лицето е ограничено
правото на свободно придвижване.
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(8) При невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице в заповед
та за задържане на мястото, определено за
вписване на данните на лицето, се отразяват
полът, видимата възраст, телосложението,
характерните белези и други, като:
1. след установяване на самоличността на
задържаното лице се изготвя нова заповед за
задържане, която се прилага към предходната;
в новата заповед за начален час на задържането се отразява часът от предходната заповед;
2. при невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице до изтичане
на 24 часа от задържането му се уведомява
компетентната прокуратура и се изпълняват
нейните указания.
(9) Заповедта за задържане се архивира
след освобождаване на задържаното лице.
(10) При задържане на лица в структура
на МВР, в която не са обособени места за
настаняване на задържани лица и същата е
отдалечена от структурата, в която има обособени такива:
1. при необходимост от прин удителен
престой на задържаното лице в рамките на 24
часа служителят, работещ с него, е длъжен да
създаде организация за конвоиране съгласно
организацията за осъществяване на конвойната дейност от МВР, в която има обособени
места за настаняване на задържани лица;
2. полицейският орган, задържал лицето,
изисква по телефона от оперативния дежурен
в оперативна дежурна част (ОДЧ) пореден
номер на заповед за задържане, след което
му докладва необходимата информация, касаеща задържането, с оглед отразяването є
в съответния специален регистър и книгата
за задържани лица;
3. ръководителите на структурите на МВР,
където се води документация по задържането,
създават необходимата организация за наличност в ОДЧ на поредни номера от деловодния
специален регистър извън работно време, в
празнични или почивни дни;
4. полицейският орган, издал заповедта за
задържане по реда на т. 1, е длъжен в първия
работен ден чрез ръководителя на структурата
на МВР да представи в съответното деловодство екземпляр от заповедта с приложените
документи.
Чл. 12. Срокът за задържане на лица по
реда на ЗМВР започва да тече от момента, в
който е ограничено правото им на свободно
придвижване, като точният час се отбелязва в
заповедта за задържане независимо от времето
на нейното фактическо издаване.
Чл. 13. При преместване на задържаното
лице от една структура на МВР в друга се
отчита общото време на принудителен престой
на лицето в структурите на МВР, като се спазва
24-часовият срок за полицейско задържане.
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Чл. 14. (1) Незабавно след задържането
лицето се запознава с основанията за задържането му и предвидената в закона отговорност
и му се разясняват неговите права:
1. да ползва медицинска помощ;
2. на адвокатска защита и право да поиска
назначаване на защитник по реда на Закона
за правната помощ;
3. да обжалва пред съда законността на
мярката по задържането;
4. да бъде уведомено посочено от него лице
за задържането му;
5. да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че е чужденец или
е българин, който има и чуждо гражданство;
(2) Задържаното лице попълва декларация
в два екземпляра, че е запознато с правата
си по ал. 1 (приложение № 1), като първият
екземпляр се връчва на задържаното лице, а
вторият се прилага към заповедта за задържане. Отказът на задържаното лице да попълни
декларация се удостоверява с подписа на един
свидетел.
(3) Когато задържаното лице е неграмотно
или не е в състояние само да попълни декларацията, тя се попълва от служител, като
волеизявленията се диктуват от самото лице в
присъствието на свидетел, който удостоверява
тяхната истинност с подписа си.
(4) Възможността на задържаното лице
да обжалва пред съд законността на мярката
по задържането се осъществява по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(5) На задържаното лице се предоставя
възможност да ползва адвокатска защита от
момента на задържането му. При декларирано
изрично желание тя се осъществява от:
1. защитник, посочен от задържаното лице,
като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната
помощ извън случаите по т. 1.
(6) На явно място в местата за настаняване на задържани лица се поставя актуален
списък на дежурните адвокати, поддържан и
предоставен от адвокатския съвет, както и
телефони на Националното бюро за правна
помощ, представител на местния адвокатски
съвет, който отговаря за определяне на адвокат
по Закона за правната помощ.
(7) При декларирано изрично желание от
задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ
дежурният в ОДЧ/Оперативния дежурен център (ОДЦ) незабавно уведомява по телефона
избрания защитник или представителя на
адвокатския съвет за направеното искане за
правна помощ, данните на задържаното лице,
основанието за задържането му и неговото
състояние.
(8) Точният час на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя
на адвокатския съвет по реда на Закона за
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правната помощ, се отразява в декларацията
по ал. 2, точният час на явяване на защитника
и редът, по който е извикан (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат), се
отбелязват в книгата за проведени свиждания
и получени вещи и хранителни продукти по
чл. 87, ал. 1.
Чл. 15. (1) Задържано лице, което не разбира български език или е глухонямо, глухо,
нямо или сляпо, се запознава с основанията
за задържането му и предвидената в закона
отговорност и му се разясняват неговите права
по чл. 14 и редът за действие по чл. 18 на
разбираем за него език с помощта на преводач
или тълковник.
(2) В случаите на ал. 1 полицейският орган,
задържал лицето, или оперативният дежурен
в ОДЧ/ОДЦ при необходимост осигурява
преводач или тълковник.
(3) За изпълнение на извършената услуга
преводачът/тълковникът има право да получи
възнаграждение по ред, определен с отделна
заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 16. В ОДЧ на структурата на МВР,
където е задържано лицето, се води книга за
задържани лица (приложение № 2).
Чл. 17. (1) Задържаното лице се охранява
непрекъснато.
(2) Охраната на задържаното лице извън
местата за настаняване на задържани лица
се осъществява по утвърден писмен ред от
длъжностното лице, което отговаря за организацията на охраната на задържаните лица.
Чл. 18. Всички действия по приемане,
настаняване, служебно придвижване, свиждане, медицинско обслужване и освобождаване на задържаните лица се отразяват в
документацията, която се води в местата за
настаняване на задържани лица, приложения
към инструкцията.
Чл. 19. (1) Преди настаняване в помещението за задържане на задържаното лице се
извършва личен обиск от длъжностно лице
от същия пол.
(2) Обискът по ал. 1 се извършва в присъствието на свидетел от същия пол, от който
е задържаното лице.
(3) Всички вещи, намерени при обиска на
задържания, се изземват и съхраняват. Изключение се допуска единствено за следните вещи:
1. религиозна и художествена литература;
2. медицински документи;
3. снимки на близки или членове на семейството;
4. бележници с телефони за контакти за
правна помощ и близки;
5. законови текстове;
6. документи, издадени по повод на задържането;
7. лични записки, когато те не представляват веществени доказателства за извършено
престъпление, които задържаният може да
повреди или унищожи.
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(4) За извършения обиск се съставя протокол, в който се описват всички иззети
ценности, документи и други вещи.
(5) Протоколът се подписва от задържаното лице, служителя извършил обиска, и
свидетеля.
(6) Иззетите с протокола по ал. 4 вещи
при освобождаване се връщат на задържаното лице срещу разписка (приложение № 3),
с изключение на тези, които са иззети като
веществени доказателства по реда, предвиден в НПК.
(7) Иззетите вещи се съхраняват в метален
шкаф, оборудван със секретно заключваща се
брава, разположен в обслужващите помещения, а до тяхното изграждане – в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 20. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние
налага това.
(2) Искане за извършване на медицински
преглед може да бъде отправено от родител,
настойник, попечител, юридически защитник
и представител на дипломатическа мисия на
държавата, чийто гражданин е лицето.
(3) За всеки медицински преглед се издава
документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя
на задържаното лице или на упълномощен от
него защитник. Резултатите и евентуалните
медицински предписания се вписват от полицейския служител в книгата за медицински
прегледи и предписания (приложение № 4) и
се подписват от лекаря.
(4) При наличие на декларирано желание
на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по
негов избор и за негова сметка.
(5) Присъствие на служител по време на
медицински преглед се допуска само по искане на медицинското лице, като този факт
се отбелязва в медицинския документ и в
книгата за медицински прегледи и предписания. Служителят, присъстващ на прегледа,
трябва да е от същия пол, от който е задържаното лице.
(6) Ако при медицинския преглед има
основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаното лице,
служителят, придружавал лицето по време на
прегледа, писмено докладва на ръководителя
на структурата на МВР.
(7) При извършване на преглед или медицински процедури в случаите, когато лекарят е поискал присъствието на полицейски
служител, се вземат необходимите мерки за
охрана с цел предотвратяване на бягство,
нападение или придобиване на предмети,
които впоследствие могат да послужат за
това. Когато не е поискано да присъства на
прегледа, полицейският служител охранява
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пред вратата, готов е за съдействие и след
излизане на задържаното лице го проверява
за придобити предмети.
(8) На задържано лице, на което е извършен
медицински преглед и е изписано вземането на
медикаменти, свързани с негов здравословен
проблем, лекарствените средства се раздават
под контрола на длъжностните лица, отговарящи за неговата охрана.
(9) В случаите, когато здравословното състояние на задържаното лице налага извършване на медицински преглед или когато то
е отправило искане за извършване на такъв,
но впоследствие отказва да му бъде извършен, то писмено декларира пред лекаря своя
отказ, като удостоверява това с подпис върху
медицинския документ. При нежелание на
задържания да удостовери с подпис своя отказ
да бъде прегледан медицинският документ се
подписва от свидетел.
Чл. 21. (1) Когато задържаното лице е
чужденец или българин, който има и чуждо гражданство, оперативният дежурен на
структурата на МВР, чийто служител е издал
заповедта за задържане, незабавно уведомява
ОДЦ на съответната главна дирекция или
ОДМВ/Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) за задържането му, който от
своя страна незабавно уведомява оперативния
дежурен на МВР.
(2) Оперативният дежурен в ОДЦ на МВР
незабавно уведомява дежурния на Министерството на външните работи (МВнР) за
задържането на чужденец или българин, който
има и чуждо гражданство, с цел предаване
на съобщението в дипломатическата мисия
на съответната държава или тази, която я
представлява в Република България.
(3) Ако задържаното лице е чужденец или
българин, който има и чуждо гражданство, и
пожелае само да извърши уведомяването по
ал. 1, оперативният дежурен предварително
уточнява телефонния номер на съответната
дипломатическа мисия или тази мисия, която
я представлява, и в присъствието на преводач предоставя възможност на задържаното
лице да съобщи за своето задържане, като
контролира възможността чрез разговора да
се попречи на полицейските действия.
(4) Уведомяването на дежурния на МВнР по
реда на ал. 1 и 2 се осъществява и в случаите,
когато задържаното лице е чужденец или българин, който има и чуждо гражданство, и сам
е извършил уведомяването по реда на ал. 3.
(5) В случай че задържаното лице е бежанец
или лице, за което е открито производство за
предоставяне на статут на бежанец, вместо
консулството на държавата, чийто гражданин
е, се уведомява Агенцията за бежанците.
Чл. 22. (1) Разговорите и беседите с малолетни задържани лица се провеж дат в
присъствието на педагог или психолог, а
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когато полицейският орган намери това за
необходимо – и в присъствието на родителя
или настойника.
(2) Разговорите и беседите с непълнолетни
задържани лица се провеждат в присъствието
на педагог или психолог, а когато полицейският орган намери това за необходимо – и в
присъствието на родителя или попечителя.
Чл. 23. Преди настаняване в местата за
настаняване на задържани лица съответното
длъжностно лице:
1. поставя личните вещи на задържаното
лице на определеното за целта място;
2. придружава задържания до санитарнохигиенните помещения;
3. запознава задържания с правилника за
вътрешния ред и правата и задълженията му.
Чл. 24. (1) Настаняването на задържани
лица в местата за настаняване на задържани
лица се разпорежда от съответното длъжностно лице, отговарящо за тази дейност в
структурата на МВР, и/или оперативния дежурен, след работно време, и ако е определен,
задължително се съгласува със служителя,
който ще работи с лицето, съгласно повода
на задържането му.
(2) Задържани лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва:
1. лица от различен пол в различни помещения;
2. малолетни и непълнолетни лица отделн о
от пълнолетни в помещения, обзаведени по
специален норматив;
3. служители на МВР, на Министерството
на отбраната и на Държавна агенция „Национална сигурност“ отделно от други категории
задържани лица;
4. изпаднали в криза, психично болни,
заразно болни, буйстващи, рецидивисти и
лица за, които има данни, че са извършители на тежко престъпление, отделно от други
задържани лица.
(3) Преместване на задържано лице от
едно помещение за задържане в друго може
да се извършва само с разрешение на служителя, пряко работещ с него по повода за
задържането, и от оперативния дежурен на
структурата на МВР.
Чл. 25. По изключение в местата за настаняване на задържани лица могат да се настаняват лица, задържани по реда на НПК, в
рамките на досъдебно производство, водено
от разследващ полицай, за срок до 24 часа с
постановление на прокурора, със знанието на
оперативния дежурен на структурата на МВР.
Чл. 26. Задържаните лица незабавно се
освобождават след отпадане на основанието
за задържане, но не по-късно от изтичането
на 24-часовия срок.
Чл. 27. Когато служител или гражданин
осъществи контакт със задържано лице без
знанието и писменото съгласие на предвари-
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телно определените за работа със задържаното
лице служители, те незабавно се уведомяват
от служителя, установил това.
Чл. 28. (1) Всяко задържано лице има
право на свиждане по всяко време с адвокат
и представител на дипломатическата мисия,
гражданин на която страна е лицето.
(2) Свиж дане по ал. 1 се осъществява
своевременно след уведомяване на оперативния дежурен на структурата на МВР и
служителя, пряко работещ с лицето, когато
такъв е определен.
Чл. 29. (1) Задържаното лице може да
бъде предадено на друга структура на МВР
и в рамките на срока за задържане да бъде
върнато. Това се отразява в документацията
за задържани лица.
(2) Когато задържано лице бъде предадено на друга структура на МВР, иззетите при
обиска вещи се предават по служебен ред и
се предоставят данни за последното хранене, приема на медикаменти и лечението на
лицето, като това се отразява в заповедта за
конвоиране на лицето, издавана съгласно организацията за осъществяване на конвойната
дейност от МВР.
(3) В случаите по ал. 2 се издава нова
заповед за задържане в структурата на МВР,
която приема задържаното лице. В новата
заповед за начален час се отбелязва часът на
задържане по предходната заповед, вписва се
нейният номер и от коя структура на МВР е
издадена. Часът на издаване на новата заповед се вписва като час на освобождаване в
старата заповед.
Чл. 30. Организацията за осъществяване
на конвойната дейност от МВР се прилага при
преместване/предаване на задържаното лице:
1. в/на друга структура на МВР;
2. в/на Главна дирекция „Охрана“ или
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието;
3. за извършване на медицински преглед
извън структурата на МВР, в която е задържано.
Раздел II
Организация на охраната на задържаните
лица
Чл. 31. (1) Охраната на задържаните лица
в структурите на МВР се организира съгласно
реда за осъществяване на патрулно-постова
дейност в МВР.
(2) Ръководителят, а в негово отсъствие
оперативният дежурен на структурата на МВР
пряко отговарят за организацията на охраната
на задържаните лица.
(3) Полицейските служители, работещи със
задържаните лица, се ръководят от принципите
на законност, спазване на човешките права и
нормите на професионалната етика.
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Чл. 32. За всички длъжностни лица, които
непосредствено организират и осъществяват
дейността, свързана със задържаните лица в
помещенията за задържане, се изготвят подробни инструкции с общи, особени задължения
и действия в усложнена обстановка.
Чл. 33. За охраната на задържано лице,
настанено в лечебно заведение, се изготвят
инструкции, които се съгласуват с административното ръководство на това заведение.
Чл. 34. При охрана на задържано лице в
лечебно заведение се извършва следното:
1. уточняват се служители на лечебното
заведение, които ще имат достъп до лицето;
2. установява се система за връзки и уведомяване с охраната, началника и административния директор на лечебното заведение;
3. уведомява се съответното районно управление на МВР (РУ на МВР) и се установява
системата за връзки и контрол;
4. извършва се охранителна експертна
оценка на помещението и се набелязват конкретни мерки за организиране на охраната;
5. при необходимост се въвеждат режимни
мероприятия в района около помещението и
в непосредствена близост в сградата до мястото, където е настанено задържаното лице;
6. задължително е през нощта служителят
от охраната да е от същия пол, от който е
задържаното лице, в случай че престоява в
едно и също помещение с него;
7. контролът на поста се осъществява непрекъснато за всяка смяна.
Чл. 35. За осигуряване охраната на задържаното лице при придвижването му в района
на структурата на МВР се вземат всички
необходими мерки за недопускане бягство
на лицето.
Чл. 36. За решаване на конкретни задачи
по охраната на задържани лица могат да се
включват служители, неопределени за тази
дейност или временно отклонени от други
задачи, след даване на конкретни разпореждания от оперативния дежурен на структурата
на МВР.
Чл. 37. (1) Смяна на нарядите, изпълняващи задачи по охраната на задържани лица,
се извършва със знанието и по възможност
в присъствието на оперативния дежурен на
структурата на МВР или непосредствения им
ръководител.
(2) Извеждането на задържани лица от
помещението за задържане до обслужващите
помещения се извършва поотделно, най-малко
от двама служители.
Чл. 38. (1) В местата, където се настаняват
задържани лица, в структурите на МВР се
изгражда система за физическа защита с цел
своевременно предотвратяване на всеки опит
за нападение, самонараняване, безконтролно
отклонение по време на престой или придвижване, както и др. случаи на осуетяване
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на изпълнението на служебни задължения от
длъжностни лица, пряко или косвено свързани
със задържаното лице.
(2) Лицата, настанени в помещенията за
задържане, се наблюдават постоянно – непосредствено или чрез система за видеонаблюдение, за което предварително се информират
съгласно Правилника за вътрешния ред в
помещенията за задържане.
(3) Системата за физическа защита на помещенията за задържане, както и местата, през
които преминават и пребивават задържани
лица, задължително се анализират всяка година, както и след всяко възникнало бягство,
нападение, самоубийство и други инциденти,
свързани с действия по задържането на лица
в съответната структура на МВР.
Чл. 39. (1) Анализът на системите за физическа защита се документира с протокол за обследване и оценка надеждността на системата.
(2) Организацията и документирането на
реда и действията, свързани със задържани
лица, подлежи на ежегоден контрол и анализ
от страна на ръководителя на структурата на
МВР, в която се задържат лица.
Чл. 40. В структурата на МВР, където
пребивават задържани лица и/или имат отношение към тази дейност, на ръководния и
изпълнителски състав се възлагат функционални задължения и задачи по създаване
организация, изпълнение и контрол.
Раздел III
Режим на лицата
Чл. 41. (1) На всяко задържано лице в
структура на МВР се указват:
1. ограничителният режим;
2. мястото за пребиваване;
3. правата и задълженията му.
(2) Ръководителят на структурата на МВР
утвърждава правилник за вътрешния ред в
помещенията за задържане, който се поставя
на видно място в местата за настаняване на
задържани лица.
Чл. 42. (1) Режимните мероприятия се определят от длъжностното лице, отговарящо за
тази дейност, по реда, определен в законите
и подзаконовите нормативни актове.
(2) Режимните мероприятия се преценяват с оглед личността на задържаното лице,
наличието на съответни заболявания или
необходимостта от спазване на режим по
медицинско предписание или диета.
Чл. 43. (1) На всяко задържано лице се
осигурява храна в общоприетото време за
закуска, обяд и вечеря съгласно правилника
за вътрешния ред в помещенията за задържане
и съгласно методика за реда на зачисляване
и отчисляване за хранене на задържани и
конвоирани от служители на МВР лица на
основания, предвидени в НПК и ЗМВР.
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(2) При осигуряване на храна се следи да
не се увреди здравето на задържаното лице
поради нарушаване на диета и други медицински предписания.
(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, свързани със спазването на определени
религиозни норми.
(4) За всяко предоставяне на храна, донесена от външни лица или предоставена по
установения за МВР ред, задържаното лице
се подписва в определена за целта книга.
Чл. 44. (1) Задържаното лице не може да
бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични вещи
за хигиенни нужди, лична храна, закупена
от него или получена от негови близки, като
времето, честотата и целесъобразността на
тези действия се определят и контролират от
длъжностното лице, отговарящо за вътрешния
ред в помещенията за задържане.
(2) Свиждане с близки и получаване на
храна, дрехи и вещи от тях се извършва в
присъствие и под контрол на служител от
охраната след писмено разрешение на длъжностното лице, отговарящо за тази дейност,
и/или служителя, който работи с него по
повода, за който лицето пребивава в структурата на МВР.
Чл. 45. За лица, осъдени на „лишаване от
свобода“, режимът, определен съгласно Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, не се изпълнява, когато те са
настанени в структурите на МВР или при
конвоиране.
Чл. 46. За задържани служители на Министерството на отбраната (МО), МВР и Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)
незабавно се уведомява ОДЧ на структурата
на МВР, чийто служител е, или съответните
служби на МО и ДАНС.
Раздел IV
Освобождаване на задържано лице
Чл. 47. (1) Задържаното лице се освобождава след отпадане на основанието за
задържане или след изтичане на определения
в закона срок.
(2) В заповедта за задържане и в книгата
за задържани лица се записва точният час на
освобождаване на задържаното лице.
(3) Структурата на МВР се напуска след
получаване на разрешение от длъжностното
лице, отговарящо за тази дейност, и от служителя, който е работил с него.
(4) При освобождаване на задържаното
лице в книгата за задържани лица се отбелязва видимото му здравословното състояние,
като при необходимост или по искане на
лицето се извършва и медицински преглед
по реда на чл. 20.
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Раздел V
Действия при криза
Чл. 48. Съобразно архитектурния план
на сградата в инструкциите на постовете и
маршрутите на служителите по охрана на
местата за настаняване на задържани лица се
вписват правила за действия при криза, които
се отнасят за усложнения, предизвикани от
задържани лица (нападение, опит за бягство,
самонаранявания и др.), природни бедствия,
пожари, крупни промишлени аварии и др.
Чл. 49. Действията при криза в случай на
външно нападение на местата за настаняване
на задържани лица се планират и в ОДЧ на
структурата на МВР.
Чл. 50. За задържани лица, настанени в
лечебни заведения, действията при криза се
планират и съгласуват с ръководството на
лечебното заведение.
Чл. 51. Служителите, осъществяващи охраната на задържани лица, не допускат нарушаването на системата за физическа защита
на задържаните лица, придобиването от тях
на вещи и осъществяването на нерегламентирани контакти, които са предпоставка за
възникване на кризисни ситуации.
Раздел VI
Ред за достъп до помещенията за задържане и
даване на информация за задържаните лица
Чл. 52. За извършване на служебна проверка по заповед относно действия на задържано лице и/или на служители на МВР се
предоставя за ползване цялата информация,
свързана с неговото задържане и пребиваване
в структурата на МВР.
Чл. 53. При необходимост от осигуряване
на допълнителна информация за задържаното
лице за нуждите на органи на съдебната власт
могат да се изготвят справки или предоставят
копия от служебната документация, водена в
структурите на МВР.
Чл. 54. (1) Право на достъп и осъществяване на контрол по отношение спазване
човешките права, реда и режима в местата за
настаняване на задържани лица в структурите
на МВР имат международни и неправителствени организации, свързани с тази дейност
и упълномощени съгласно международните
ангажименти на Република България или
от съответните компетентни национални
институции.
(2) Достъп до помещенията за задържане
и задържаните лица се осигурява на международни експерти, които могат да ги посещават по силата на международни договори
и конвенции, ратифицирани от Република
България. В тези случаи се спазват изискванията на съответния акт.
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(3) Режимът на достъп на представители
на неправителствени организации и други
органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, е
предварително-уведомителен по реда за пропускателния режим в МВР.
(4) Посещения и проверки, извършени по
ал. 1, 2 и 3, се отразяват в книгата за инспекции (приложение № 5).
Чл. 55. (1) Директорите на Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП), Главна
дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП),
Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП)
и Дирекция „Вътрешна сигурност“, СДВР и
ОДМВР уреждат условията за осъществяване
на наблюдение над местата за задържане на
определена територия от независими граждански наблюдатели.
(2) Условията за извършване на гражданско
наблюдение се уреждат чрез споразумение
между ГДКП, ГДОП, ГДГП, Дирекция „Вът
решна сигурност“, СДВР и ОДМВР и съответната организация с нестопанска цел, която
осигурява администрирането на наблюдението
и обобщаване на резултатите.
(3) Споразумението задължително урежда
процедури за осигуряване на:
1. системност на наблюдението;
2. подбор на доброволци;
3. независимост на доброволците;
4. минимална предварителна подготовка
на доброволците.
Чл. 56. Гражданските наблюдатели могат
да бъдат лица, които отговарят на следните
изисквания:
1. да са български граждани, навършили
18 години, които не са поставени под пълно
или ограничено запрещение;
2. да са уважавани членове на местната
общност;
3. да не са свързани лица по смисъла на
§ 1 от Търговския закон с администратора на
проекта или с друг граждански наблюдател;
4. да не са осъждани за престъпление от
общ характер и срещу тях да не е образувано
наказателно производство;
5. да не страдат от психически заболявания;
6. да не са служители на МВР.
Чл. 57. Информацията за задържаните
лица в структурите на МВР се предоставя
на средствата за масово осведомяване след
съгласуване с длъжностното лице, което пряко
работи или ръководи работата с лицето, като
не се възпрепятства разследването и се спазват изискванията за правата на задържаното
лице, НПК, Законът за защита на класифицираната информация, Законът за защита на
личните данни.
Чл. 58. (1) Във връзка с работата по конкретен случай могат да бъдат въвеждани
ограничения по отношение на кръга от служители, които ще разполагат с информация
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за задържаното лице, или да не се подава
информация в средствата за масово осведомяване по преценка на длъжностното лице,
което ръководи работата със задържания.
(2) В изключителни случаи, при които
е необходимо да се осигури анонимността
на задържаното лице при придвижване на
публично място, му се поставя временно
маска или друго средство за гарантиране на
анонимност.
Г л а в а

т р е т а

ОБОРУДВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖ АНИ ЛИЦА
Раздел I
Изисквания и оборудване на помещенията
за задържане
Чл. 59. (1) Помещенията за задържане
в МВР са с минимална квадратура 7 кв. м
за самостоятелно помещение и 4 кв. м на
човек в помещение за повече от едно лице
и се оборудват по подходящ за категорията
лица начин.
(2) В помещенията за задържане се осигурява място за почивка – нар или легло.
(3) На задържаните лица за времето на
почивка през тъмната част на денонощието
се осигурява завивка.
(4) В помещенията за задържане не се
допуска поставянето на белезници на задържаното лице, освен в случаите, когато има
опасност да нарани друго задържано лице
или себе си.
Чл. 60. В съответните лечебни заведения
на МВР се оборудват стаи за лечение на задържани от полицейските органи лица.
Чл. 61. Помещенията за задържане се разполагат така, че да обезпечават удобна, къса и
изолирана връзка с обслужващите помещения,
при което да се изключи контакт с външни
лица и по възможност – с други задържани.
Чл. 62. Помещенията за задържане се
разполагат и устройват по начин, който не
създава условия за увреждане здравето на
задържаните лица и охраната.
Чл. 63. В местата за настаняване и преминаване на задържани лица не се съхраняват
предмети, които могат да бъдат използвани за
нападение срещу охраната или като средство
за взломяване на прегради.
Чл. 64. След извършване на анализ на системата за физическа защита в помещенията
за задържане и по маршрута на придвижване
на задържаните лица, както и на входовете
се монтират камери за наблюдение и задължителен запис, сигнално-охранителна техника (СОТ), телефон на диспечерска връзка,
охранително и аварийно осветление и други
технически средства.
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Чл. 65. Подовата настилка на помещенията за задържане и коридорът пред тях са от
материал, позволяващ лесно почистване и
дезинфекция.
Чл. 66. Не се допускат остри ръбове и
детайли на конструкциите, инсталациите или
обзавеждането, които биха дали възможност
за умишлено самонараняване.
Чл. 67. Помещенията за задържане се оборудват с врати, надеждни срещу взломяване.
Чл. 68. За лични вещи на задържаните
лица се обособяват места извън помещенията
за задържане.
Чл. 69. Помещенията за задържане се
осигуряват с постоянна вентилация и достъп
до естествена светлина.
Чл. 70. В помещенията за задържане се
осигурява изкуствено осветление и слабо
осветление (охранително) за наблюдаване на
помещението през времето, когато задържаните лица спят, като:
1. не се допускат контакти или друг вид
силнотокови инсталации в помещенията за
задържане;
2. електрическото осветление е обезопасено и се включва от самостоятелен електрически ключ, изнесен извън помещенията за
задържане;
3. осветителните тела са защитени и монтирани в ниши.
Чл. 71. В помещенията за задържане през
отопляемия сезон се осигурява минималната
температура 18 ° по Целзий. При липса на
централно отопление в сградата се допуска
и друг вид безопасно отопление, което се
обслужва извън помещенията за задържане.
Чл. 72. Постовият, охраняващ помещенията за задържане, изпълнява служебните си
задължения без оръжие, като му се осигурява
телефонна диспечерска връзка с оперативния
дежурен на структурата на МВР.
Чл. 73. (1) В помещенията за задържане се
осъществява постоянен контрол, който може
да бъде непосредствен или да се реализира с
помощта на съответните технически средства.
(2) Апаратурата, осигуряваща работата
на техническ ите средства за наблюдение
(аудио- и видеоапаратура) и електрическото
захранване, се монтира в отделно помещение,
което няма пряка връзка с помещенията за
задържане.
(3) За задържане на лица с особено агресивно поведение едно или н яколко от
помещенията за задържане могат да бъдат
с повишена звукоизолация и оборудвани по
начин, непозволяващ на задържаното лице
да се самонарани.
Чл. 74. Помещенията за задържане на малолетни и непълнолетни отговарят на следните
допълнителни условия:
1. вътрешността им е с приветлив и подходящ за възрастта вид;
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2. в тях има легла, окомплектувани с постелъчен инвентар (чаршафи, калъфки, одеяла,
възглавници), маса, два стола, шкаф за лични
вещи, сапун и кърпи;
3. осигурено им е постоянно наблюдение
от страна на ОДЧ – директно или чрез видеокамера на монитор;
4. в тях са монтирани сигнални бутони
на достъпно за задържаните малолетни и
непълнолетни място;
5. стъклата на прозорците им са обезопасени от вътрешната страна с метална мрежа,
така че малолетните и непълнолетните да не
могат да ги достигнат;
6. в тях не се допуска наличието на открити
електроизточници, остри, режещи, запалителни и други предмети, които биха застрашили
здравето и живота на задържаните.
Чл. 75. (1) Лицата, на които е предоставена полицейска закрила, не могат да бъдат
третирани като задържани лица, поради което помещенията, предвидени за тях, следва
да бъдат извън местата за настаняване на
задържаните лица.
(2) В структурите на МВР, където няма
техническа възможност за изграждане на две
отделни помещения за малолетни и непълнолетни, не се допуска настаняването в едно и
също помещение, по едно и също време, на
задържани малолетни и непълнолетни лица
по ЗМВР и такива, на които е предоставена
полицейска закрила по Закона за закрила на
детето.
Раздел II
Изисквания и оборудване на обслужващите
помещения
Чл. 76. (1) Помещенията за водене на разпит са звукоизолирани и разполагат с гарантирано основно и аварийно осветление, като
същевременно отговарят на следните условия:
1. нямат застрашителен вид – да не са
изцяло декорирани в черно и да не са оборудвани с прожектори, насочени към стола,
използван от лицето, подложено на разпит;
2. почистени, проветрени, затоплени и
позволяват на всички участващи в процеса
на разпит да са седнали на столове от един
и същ тип и стандарт, осигуряващи сходен
комфорт;
3. столът и масата на разпитвания са неподвижно закрепени за пода и/или стените;
4. има апаратура за осъществяване на пълен
електронен аудио- и видеозапис на водения
разпит, която задължително се използва, за
контрол по спазването на реда по пребиваване
на задържаното лице и зачитане на правата му;
5. няма предмети като дървени палки,
дръжки от метли, бухалки, метални прътове,
парчета от плътен електрически кабел, имитация на огнестрелни оръжия или ножове и други
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предмети, които могат да бъдат използвани с
цел насилие или да създадат впечатление за
заплаха спрямо задържаните лица.
(2) Направените аудио- и видеозаписи на
проведения разпит се съхраняват в структурното звено за срок 30 дни от неговото
осъществяване.
(3) За осъществяване на наблюдение и скрито разпознаване в помещенията за водене на
разпит се допуска монтажът на „оперативно
огледало“.
Чл. 77. Помещенията за свиждане и среща
с адвокат се звукоизолират и осигуряват с гарантирано основно и аварийно осветление, като
същевременно отговарят на следните условия:
1. столовете, масите и други предмети в
тях са неподвижно закрепени за пода и/или
стените;
2. осигуряват конфиденциалност на разговора, като същевременно съществува възможност за визуален контрол от охраната
през остъклена част на вратата или по друг
подходящ начин.
Чл. 78. (1) В санитарно-хигиенните помещения не се допуска да има открити ел. инсталации, а тоалетните и мивките са изработени
от нечуплив материал. Ако има бойлер, той
се монтира така, че до него да нямат достъп
задържаните лица.
(2) В частта на местата за настаняване
на задържани лица, където са помещенията
за задържане, се осигурява тоалетна и по
възможност баня, която се ползва само от
задържаните лица.
Чл. 79. (1) Помещени ята за приемане
на лица и обработка на документацията по
задържане са самостоятелни помещения за
временен престой на лица, подлежащи на
задържане, които са с мярка „задържане под
стража“, лишени от свобода и принудително
доведени.
(2) В помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане
лицата по ал. 1 престояват само в рамките
на процедурата по обработка на документите
за решаване на въпроса на тяхното пребиваване в структурата на МВР, освобождаване
или предаване на органите на правосъдието.
(3) В помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане,
както и в местата за настаняване на задържани
лица като цяло не се допуска наличието на
метални тръби (релси) за закопчаване с белезници. В тях се монтират неподвижно закрепени
за пода места за сядане (пейки) с възможност
за закопчаване с белезници към тях.
(4) В помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане
се оборудва работно място с необходимата
техника и документация за обработката и
задържането на лица.
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Чл. 80. В зависимост от капацитета и
служебната натовареност на местата за настаняване на задържани лица може да има и
други спомагателни помещения, като складове,
медицински кабинет, лаборатории, помещения
за приготвяне и/или подготовка на храна и др.
Чл. 81. (1) За задържани лица в лечебни
заведения могат да се обособят специализирани помещения за задържане, отчитащи
спецификата на лечебното заведение и създаващи условия за нормално протичане на
лечението.
(2) Помещенията за приемане на лица и
обработка на документацията по задържане
създават възможност за пряко наблюдение
от охраната на поведението на задържаните
лица и ограничаване безконтролното влизане
и излизане от стаята.
Чл. 82. Местата извън местата за настаняване на задържани лица, през които преминават
или пребивават задържани лица – коридори,
тоалетни, гаражи и други, се обезопасяват със
средства за физическа защита.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ
Раздел I
Контрол
Чл. 83. В кръга на своята компетентност
прокуратурата осъществява надзор и контрол
върху дейността на МВР, свързана със спазване
на законността и правата на човека, в това
число и спрямо лица, задържани в структурите на МВР.
Чл. 84. Вътрешен контрол върху дейността
по задържане на лица в структурите на МВР
се извършва след издаване на писмена заповед.
Чл. 85. Ръководителят на структурата на
МВР, чийто изпълнителски състав осъществява дейност, свързана със задържаните лица,
системно контролира и анализира тази дейност, като предприема своевременни мерки за
отстраняване на слабостите и предпоставките
за нарушения на правата на задържаните
лица, както и процедурите, свързани с пребиваването им в местата за настаняване на
задържаните лица.
Чл. 86. (1) Контролът по дейността със
задържаните лица и организацията на охраната на задържаните лица и процедурите по
тяхното пребиваване в структурите на МВР
се извършва по направления на дейности.
(2) Директорите на ГДКП, ГДОП, ГДГП и
Дирекция „Вътрешна сигурност“, РДГП, СДВР
и ОДМВР организират контролни проверки
най-малко един път на шестмесечие или при
конкретен повод.
(3) Началниците на РУ на МВР и гранично
полицейско управление (ГПУ) контролират
дейностите със задържаните лица ежедневно.
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(4) При установяване на нарушения незабавно се предприемат мерки за тяхното
отстраняване.
Раздел II
Отчетност
Чл. 87. (1) В структурите на МВР, където
има места за настаняване на задържани лица,
се издава и води следната документация:
1. заповед за задържане (съгласно ЗМВР
и ППЗМВР);
2. протокол за личен обиск (съгласно ЗМВР);
3. декларация (приложение № 1);
4. книга за задържани лица (приложение
№ 2);
5. разписка за върнати вещи и пари на
задържаните лица (приложение № 3);
6. книга за извършени медицински прегледи
(приложение № 4);
7. книга за инспекции (приложение № 5);
8. книга за извеждане на задържаните лица
извън местата за задържане (приложение № 6);
9. книга за иззетите, получените и разходваните суми от/за задържаните лица (приложение № 7);
10. книга за проведените свиждания и
получените вещи и хранителни продукти
(приложение № 8);
11. книга за контрол на поста за охрана
(съгласно Инструкция за патрулно-постовата
дейност на МВР);
12. специален регистър за завеждане на
заповедите за задържане (съгласно ЗМВР и
ППЗМВР).
(2) Водената документация по ал. 1, т. 1 – 11
се съхранява до архивирането є в ОДЦ (ОДЧ)
на структурите на МВР, а по ал. 1, т. 12 – в
деловодството на структурата на МВР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция „полицейски органи“ са органите на Главна
дирекция „Криминална полиция“, Главна
дирекция „Охранителна полиция“ и органите
на съответните им звена в областните дирекции, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на Дирекция „Вътрешна
сигурност“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 62, ал. 4
от Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 91 от 2008 г.).
§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Iз-2451 от 2006 г. за реда за действие на
полицейските органи при задържането на лица
в структурните звена на МВР, за оборудването
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на местата за настаняване на задържани лица
и реда в тях (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм.,
бр. 1 от 2009 г.).
§ 4. Несъответствията с изискванията по
глава трета се отстраняват по график, утвърден
от министъра на вътрешните работи.
§ 5. Изпълнението на инструкцията се
възлага на директорите на ГДОП, ГДГП,
ГДКП, СДВР и ОДМВР и Дирекция „Вът
решна сигурност“.
§ 6. Контролът по изпълнение на инструкцията се възлага на генералния комисар
на МВР.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 14, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес, ……… 20…….г., ……ч., подписаният.............
...................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице)
...................................................................................
удостоверявам, че при задържането ми съм
запознат със следните права, и декларирам, че:
1. ..............................
а д вокат ска за щ и та по
желая/не желая
мой избор и за моя сметка.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
2. .............................. адвокатска защита от служелая/не желая
жебен адвокат по реда на Закона за правната
помощ.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
3. .............................. здравословни проблеми,
имам/нямам
изразяващи се в......................................................,
(задържаното лице описва вида
на заболяването или симптомите)
които налагат консултация с лекар.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
4. .............................. медицински преглед от лекар
желая/не желая
по мой избор и за моя сметка.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
5. .............................. медицински преглед от лекар.
желая/не желая
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
6. .............................. член от семейството ми или
желая/не желая
друго заинтересовано лице да бъде уведомено
за моето задържане.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
7. .............................. за правото ми на свиждания,
уведомен съм/
не съм уведомен
да получавам колети и храна.
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8. ......................... нужда от специална хранителна
имам/нямам
диета. Диетата ми изисква: .................................
...................................................................................
(описват се хранителните продукти, които могат
да бъдат консумирани, и честота на хранене)
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
9. Веднага, при задържането ми, устно бях запознат с правата си по чл. 63, 64 и 65 ЗМВР.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
10. ………………………… да се свържа с консулските
желая/не желая
власти и да ги уведомя за моето задържане.
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
Декларацията попълних с помощта на преводача/
тълковника .............................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН (ЛНЧ),
номер на документ за самоличност и постоянен
адрес)
...................................................................................
ПОДПИС:.............................
(задържано лице)
ПОДПИС:.............................
(преводач/тълковник)
За задържани лица, които са неграмотни или
не са в състояние сами да попълнят декларацията, същата се попълва от служител, като
волеизявленията се правят от самото лице в
присъствието на свидетел, който удостоверява
тяхната истинност с подписа си.
Служител:.................................................................
(собствено, бащино, фамилно име,
длъжност и структура на МВР,
в която работи)
...................................................................................
ПОДПИС:.............................
Свидетел: ................................................................
(собствено, бащино, фамилно име,
ЕГН и постоянен адрес)
...................................................................................
ПОДПИС:.............................
(свидетел)
Отказът на лицето да подпише декларацията се
удостоверява с подпис на свидетеля: .................
...................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и постоянен адрес)
...................................................................................
ПОДПИС:.............................
(свидетел)
Забележка. Дек лараци ята се попълва в два
екземпляра, като един се прилага към екземпляра на заповедта на задържане, който се прилага
към дело, и един се дава на задържаното лице. В
декларацията т. 10 се попълва само когато задържаното лице е чужденец или българин, който има
и чуждо гражданство.
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Приложение № 2
към чл. 16
КНИГА
за задържани лица
1.
№
по
ред

2.
Дата и
час на
приемане в
МНЗЛ

7.
Здравословно
състояние
на лицето
при задържане

3.
№, дата и
час на заповедта
за задържане
(№ на постановление
за задържане)

8.
В кое
помещение е
настанен/
преместен,
дата, час

4.
Основание
за задържането

9.
Длъжност,
име и фамилия на
служителя,
задържал
лицето

5.
Име, презиме,
фамилия на
задържаното лице,
ЕГН,
месторождение

10.
Кой работи
с лицето

6.
Постоянен
и настоящ
адрес на
задържаното лице

11.
№ и дата на
постановлението за
промяна
мярката за
неотклонение

12.
№ на заповедта
за конвоиране
и къде е
изпратено лицето

13.

14.

15.

16.

17.

Причини за
освобождаване
и по чие
нареждане

Дата, час, мин.
на освобождаване или
препращане

Име, фамилия и подпис
на служителя,
изпълнил разпореждането за освобождаване
(препращане) на лицето

Здравословно
състояние на
лицето при
освобождаване

Забележка

Приложение № 3
към чл. 19, ал. 6
РАЗПИСКА
за върнати вещи и пари на задържано лице
Подписаният ....................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
удостоверявам, че получих обратно:
1. Следните вещи:
............................................................................................................................................................................
2. Сума пари ......................................... словом ................................................................ лв. от служителя
............................................................................................................................................................................
(длъжност, име, презиме, фамилия)
....... 200 ... г. 							
Предал: .......................................
гр. ...............
(подпис на служителя)
									
200 ... г.
									
(подпис)
Получил: ...........................................
(подпис на зад. лице)
200 ... г.
(подпис)
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Приложение № 4
към чл. 20, ал. 3
КНИГА
за медицински прегледи
№
по
ред

Име,
презиме,
фамилия
на задържаното
лице

Номер
на заповедта за
задържане

Точен
час на
извършване
на
прегледа

Резултат от
медицинския
преглед при
задържане или
по време на
пребиваването
на лицето в
структурата
на МВР

Медицинско лице,
извършило
прегледа,
от (в кое
здравно заведение)

Служител,
присъстващ
на прегледа
при задържане
или по време
на пребиваването
на лицето в
структурата
на МВР

Отказ
на лицето
от
преглед

Приложение № 5
към чл. 54, ал. 4
КНИГА
за инспекции
№
по
ред

Дата и
час на
инспек-

По силата
на какъв
документ

Собствено, бащино
и фамилно име на
инспектиращия и от

цията

е инспекцията

коя организация е

Констатации и
препоръки

Забележка

Приложение № 6
към чл. 87, т. 8
КНИГА
за извеждане на задържано лице извън местата за задържане
№
по
ред

Дата,
час на
извеждане на
лицето

Трите
имена
на задържаното
лице

Цел на
извеждането

Длъжност, име,
фамилия и
подпис на
извеждащия
(конвоиращия)
служител

Дата, час и
мин. на
връщане
на лицето

Служител,
предал
лицето

Длъжност,
фамилия и
подпис на
приемащия
служител

Забележка

Приложение № 7
към чл. 87, т. 9
КНИГА
за иззетите, получените и разходваните суми от/за задържаните лица
№
по
ред

Име,
презиме,
фамилия
и ЕГН на
задържаното лице

Постъпили
суми

Разходвани
суми

Остатък

Обяснения
за извършените
разходи

Име и подпис
на служителя
за постъпили
суми и извършените разходи

Име и подпис
на задържания
за постъпилите
суми и извършените разходи

Забележка
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Приложение № 8
към чл. 87, т. 10
КНИГА
за проведените свиждания и получените вещи и хранителни продукти
№
по
ред

Дата
и
час

Кой е разрешил
свиждането,
получаването
на пари, вещи и
хранителни
продукти, на
какво основание. Подпис на
разрешилия

Име, презиме,
фамилия, ЕГН,
връзка на посетителя със
задържаното
лице и цел на
посещението

Име, презиме,
фамилия на задържаното
лице

Предадени
вещи и хранителни продукти
за ползване от задържаното лице

Предоставени вещи и
хранителни продукти
на задържаното лице,
донесени от външни
лица, и предоставена
храна по ред,
установен за МВР

Подпис на
задържаното
лице за всяко ползване на вещ
или хранителни
продукти, донесени
от външни лица, и
предоставена храна
по ред, установен за
МВР

11161

Поправка. Министерският съвет прави следните поправки в Устройствения правилник на Министерството
на физическото възпитание и спорта, приет с ПМС № 195 от 2009 г. (ДВ, бр. 64 от 2009 г.): в чл. 16, ал. 2
т. 10 се заличава, а точки от 11 до 13 стават съответно точки 10 – 12.
11350
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-136
от 15 септември 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища разрешавам на ЕТ „Христан – Ис“ – Христо Станков,
съдебна регистрация – Решение № 1 от 13.11.1990 г.
по ф.д. № 9924/1990 по описа на Софийския градски
съд, идентификационен код по БУЛСТАТ – 121290764,
седалище: София, ж.к. Младост, бл. 87, вх. 4, адрес
на управление: София, ул. Пиротска 5, ет. 4, офис
13, да открие Частно средно общообразователно
училище „Българско арт училище Нестия“ – София,
от учебната 2009 – 2010 г.
1. Училището има право да издава удостоверение
за завършен клас, свидетелство за завършено основно образование, удостоверение за завършено средно
образование и диплома за средно образование.
2. Официален адрес – София, ул. Гео Милев 158,
бл. 4, ет. 1, западно крило в сградата на ВТУ „Тодор
Каблешков“ – София.
3. Обучението се провежда на адрес София, ул.
Гео Милев 158, бл. 4, ет. 1, западно крило в сградата
на ВТУ „Тодор Каблешков“ – София.
4. Училището се управлява и представлява от
Мариана Райчева Желязкова.
Министър: Й. Фандъкова

преходните и заключителните разпоредби на ЗИД
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от
2008 г.) и протоколно решение на Министерския
съвет № 33 от 26 август 2009 г. разрешавам на ЕТ
„Анчос – Ангел Христов“, Крумовград, титуляр на
разрешението, регистриран с решение № 2152 от
05.09.1991 г. по ф. д. № 2018/91, том 2, стр.1, № 1 в
Кърджалийския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление: Крумовград, ул. Георги Димитров
16, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ, в площ „Червения дол“,
разположена в землището на с. Соколенци, община
Ивайловград, област Хасково:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 0,13 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 5 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.
11170

Министър: Н. Караджова

11243

ЗАПОВЕД № РД-14-137
от 15 септември 2009 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с чл. 28,
ал. 2, т. 1 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и по молба на лицето, получило
разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия по туризъм и предприемачество „Райко
Цончев“ – Добрич, изменям заповед № РД-14-238
от 17.07.2007 г. (ДВ, бр. 67 от 2007 г.), както следва:
Изречение пето: „Училището се управлява и представлява от г-жа Димитринка Кирилова Каменова“,
се изменя в „Училището се управлява и представлява
от г-жа Светла Станева Иванова“.
Министър: Й. Фандъкова
11244

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 653
от 8 септември 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Червения дол„, разположена в землището на с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства във връзка с § 86 от

РАЗРЕШЕНИЕ № 654
от 8 септември 2009 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Плаки“, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 33 от 26 август 2009 г.,
разрешавам на „Геотул“ – ООД, София, титуляр на
разрешението, дружество, регистрирано с решение
от 7.03.1995 г. по ф. д. № 4122/95, том 278, стр. 174,
парт. № 23324, в Софийски градски съд, със седалище
и адрес на управление: София, район „Лозенец“, ул.
Кракра 17, ЕИК 831687792, да извърши за своя сметка
проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства, в площ „Плаки“, разположена
в землището на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,03 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 9 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част към договора
за проучване.
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4. Условията за осъществяване на дейността по
проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
11171

РАЗРЕШЕНИЕ № 655
от 8 септември 2009 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Инджова върба – 2“, разположена в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив
На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства (ред. ДВ бр. 55 от 2007 г.)
във връзка с § 86 ЗИД на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 26 август
2009 г. разрешавам на „Холсим Кариерни Материали
Пловдив“ – АД, Пловдив, титуляр на разрешението,
дружество, регистрирано с решение от 27.11.1997 г.
по ф. д. № 3981/1997, том 15, стр. 126, парт. №63 в
Пловдивския окръжен съд, със седалище и адрес
на управление: Пловдив, район „Южен“, ул. Братя
Бъкстон 134, ЕИК 825255714, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площта „Инджова върба – 2“,
разположена в землището на с. Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,33 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 14 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система „1970 г.“, към договора за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността по
проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
11172

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 469
от 21 юли 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация, ре-
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шение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 27 от заседание, проведено на
14.VII.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87,
чл. 88, ал. 1, т. 2, чл. 89, ал. 1 и чл. 84, т. 1 и 3 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване
от потребителите и унищожаване на опасни стоки и
за реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол № 14737 от
29.V.2009 г. и експертно заключение на ИЦ „Глобал
тест“, удостоверяващи, че детски керамични чаши в
различни цветове, с релефно изображение на външната страна на чашата на глава на животно (жаба,
заек, крава, коте), с прикрепена керамична релефна
висулка върху текстилно шнурче, представляваща
торсъта на животното, не издържат на термичен шок
и поради отлюспване на фини режещи парченца от
глазурата са опасни за здравето и безопасността на
потребителите в случаите, когато се използват за
консумация на горещи течности, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара
на детски керамични чаши в различни цветове, с
релефно изображение на външната страна на чашата на глава на животно (жаба, заек, крава, коте),
с прикрепена керамична висулка върху текстилно
шнурче, представляваща торсът на животното, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите без необходимите предупреждения и указания за употреба на български език.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта
стоки по реда, условията и в сроковете, визирани
в Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
да отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат, и да маркират
стоката с ясно формулирани и лесноразбираеми
предупредителни текстове на български език за
възможните рискове, свързани с нейната употреба.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защитят важни обществени интереси и да не се
допусне увреждане живота и здравето на потребителите. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщаването му,
независимо дали тази заповед е оспорена.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра
на икономиката и енергетиката чрез Комисията
за защита на потребителите в 14-дневен срок от
съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори пред съда и
без да е изчерпана възможността за оспорване по
административен ред.
Председател: Д. Лазаров
11188
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ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-14
от 23 септември 2009 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете
и конкурсите, решение протокол № 23/27.04.2005 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, и решение протокол
№ 8/4.08.2009 г. на надзорния съвет на агенцията реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на общински нежилищен
имот: незавършено строителство в ж.к. Меден рудник (бл. 135), зона „Г“, УПИ XV, кв. 82, с прилежащ
терен 4228 кв. м., Бургас, с минимална конкурсна
цена 614 400 лв. и депозит за участие 61 440 лв.
2. Конкурсната документация за обекта се закупува
в ОбАП – Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
всеки работен ден до 17-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
от 9 до 17 ч., на цена 200 лв., платими в брой в
касата на агенцията, за което се издава сертификат
за регистрация. Физическите лица закупуват лично
или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално
състояние и документ за самоличност, ако закупуват
лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупуват чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по банков път
до 17-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, по IBAN сметка
на ОбАП – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456,
BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF.
Депозитът се връща безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидатите, в срок 5
работни дни след изтичането на срока за обжалване
на решението на надзорния съвет на агенцията за
определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни, предхождащи
крайната дата за предаване на офертите, след представен платежен документ за закупена конкурсна
документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в
съответствие с конкурсната документация, които
се подават в ОбАП, ул. Конт Андрованти № 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден до 17-я ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ . Изпращане на оферти по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителнични задължения.
За председател на Надзорния съвет:
Г. Георгиев
11245

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 681
от 4 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява проект за частично изменение на
ПУП – план за застрояване на подземен паркинг в
очертания: УПИ ХVІІ – за обществено обслужване от
кв. 59, УПИ ІІ – за комплексни обществено-обслуж-
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ващи дейности от кв. 48 и част от ул. Цанко Церковски между ОК № 1967 – 1965 в посока ОК № 103 и
частично под пешеходна улица с ОК № 108 – 107 в
посока ОК № 120 по плана на гр. Велико Търново
и разширение на част от сграда в УПИ ІІ от кв. 48
на кота +3,60.
11189

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 262
от 7 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3 ЗПСК и чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Омуртаг, реши:
1. Приема правните анализи, информационните
меморандуми и приватизационните оценки и обявява търгове с явно наддаване за следните общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото на
общински търговски дружества:
1.1. УПИ V, кв. 22 по плана на с. Змейно, община
Омуртаг, с площ 4300 кв. м, заедно с построената в
него двуетажна масивна сграда със застроена площ
250 кв. м, построена през 1968 г., с начална тръжна
цена 14 300 лв., АОС № 044/4.ІІІ.1997 г.;
1.2. УПИ XII, кв. 15 по плана на с. Обител, община
Омуртаг, с площ 770 кв. м, отреден за „Млекопункт“, с
начална тръжна цена 2500 лв., АОС № 12/17.ІV.2006 г.;
1.3. общинско помещение – сладкарница, със застроена площ 115,99 кв. м, на първи етаж на триетажна
жилищна сграда със съответното право на строеж
в УПИ III, кв. 19 по плана на с. Обител, с начална
тръжна цена 8000 лв., АОС № 274/13.ХІ.1997 г.;
1.4. обект „Бивше училище“, с. Долно Новково,
представляващ УПИ I, в кв. 11 по плана на селото,
с площ 6290 кв. м, с построената в него двуетажна
масивна сграда със застроена площ 305 кв. м, с начална тръжна цена 18 500 лв., АОС № 90/19.ІІІ.2009 г.
2. Определя следните условия:
2.1. размерът на депозита – 10 % от съответната
начална тръжна цена, се внася в касата на общината
до 10 ч. в деня на провеждане на търговете;
2.2. цените са платими по банковата сметка на
община Омуртаг при условията, посочени в съответните тръжни условия;
2.3. търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ в 14 ч.
в залата на общинска администрация Омуртаг, ул.
Ал. Стамболийски 2А, Омуртаг, а повторните търгове – на 15-ия ден след първите търгове, на същото
място и час и при същите условия;
2.4. таксата за тръжна документация е 50 лв.
за всеки обект, платими в касата на общината, до
16 ч. в деня, предхождащ датата на провеждане на
търга, тръжните документи се получават от отдел
„ОСПК“, стая № 27 на общинска администрация
Омуртаг, срещу представена квитанция за заплатени
тръжни книжа;
2.5. оглед на имотите – всеки работен ден до
16 ч. на предходния ден преди датата на провеждане
на търга, след закупуване на тръжна документация.
3. Утвърждава тръжната документация, съдържаща:
информационен меморандум с тръжни условия, АОС,
скица и проектодоговор за продажба.
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Председател: М. Исмаил
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РЕШЕНИЕ № 263
от 7 септември 2009 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, ал. 1, ал. 2,
т. 5 във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационен
контрол, вкл. процесуално представителство, приета
с ПМС № 115 от 2002 г., Общинският съвет – гр.
Омуртаг, открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на обектите:
1. бивше училище, представляващо поземлен
имот № І-280, кв. 18 по плана на с. Величка, община Омуртаг, с площ 7780 кв.м, с построените в него
двуетажна масивна сграда със застроена площ 323
кв.м, едноетажна масивна сграда със застроена площ
162 кв.м – работилница, и полумасивна постройка с
площ 18 кв.м, АОС № 317 от 27.VІІ.1998 г.;
2. бивша детска градина, представляваща УПИ
IV-67, кв. 4 по плана на с. Долна Рътлина, община
Омуртаг, с площ 2876 кв.м и построената в него
едноетажна полумасивна сграда със застроена площ
148 кв.м, АОС № 1459 от 4.V.2005 г.;
3. бивше училище, представляващо УПИ І-24, кв.
15 по плана на с. Птичево, община Омуртаг, с площ
8000 кв.м, с построената в него двуетажна масивна
сграда със застроена площ 190 кв.м, построена през
1962 г., АОС № 257 от 6.VІІІ.1997 г.;
4. бивше училище, представляващо УПИ VI, кв.
14 по плана на с. Могилец, община Омуртаг, с площ
6600 кв.м, с построените в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 210 кв.м и тоалетна
10 кв.м, АОС № 97 от 23.ІV.1997 г.;
5. бивше училище, представляващо УПИ І-119, кв.
18, по плана на с. Висок, община Омуртаг, с площ
4030 кв.м и построените в него едноетажна масивна
сграда със застроена площ 140 кв.м, едноетажна
полумасивна сграда 130 кв.м и тоалетна с площ 24
кв.м, АОС № 93 от 20.ІІІ.2009 г.;
6. бивше училище, представляващо УПИ VI, кв.
3 по плана на с. Звездица, община Омуртаг, с площ
8300 кв.м, с построените в него масивна сграда със
застроена площ 195 кв.м, масивна сграда със застроена площ 101 кв.м – работилници, и ПМ постройка
с площ 6 кв.м, АОС № 373 от 15.Х.1998 г.;
7. УПИ V, кв.6 по плана на с. Зелена морава,
община Омуртаг, с площ 3530 кв.м, отреден за екологично чисто производство, и построените в него
две дървени бараки със застроена площ по 420 кв.м,
АОС № 1045 от 4.Х.2002 г.;
8. УПИ XIV, кв. 5 по плана на с. Птичево, община Омуртаг, с площ 600 кв.м, с построената в него
едноетажна масивна сграда за клуб и здравна служба
със застроена площ 145 кв.м, построена през 1975 г.,
АОС № 133 от 7.VІІ.1997 г.;
9. туристическа хижа с пристройка в м. Кайника, гр. Омуртаг, със застроена площ 150 кв.м,
представляваща двуетажна масивна сграда с изба,
построена през 1964 г., първият етаж се състои от
кухня с бюфет, офиси и ресторантско помещение,
вторият етаж се състои от пет стаи и коридор;
пристройката към хижа „Кайника“, представляваща
двуетажна масивна сграда, е построена през 1978 г.,
със застроена площ 276 кв.м, първият етаж се състои
от банкетна зала, а вторият – от спални помещения,
АОС № 454 от 3.VІІІ.2000 г.
II. Възлага на кмета на общината провеждане на
процедурите и сключване на договорите по изготвяне
на анализи на правното състояние, приватизационни
оценки, информационни меморандуми и други във
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връзка с продажбата на обектите по т. І по реда на
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.
11191

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 680
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим имот: масивна двуетажна сграда – бивше училище, построена в застроен
урегулиран поземлен имот УПИ І-168, кв. 50 по плана
на с. Тученица, през 1958 г. върху площ 424 кв.м;
продава с отстъпено право на строеж; граници на
целия имот: север – ОК 165 – ОК 115 – ОК 114а;
изток – УПИ ІІ-166, УПИ ІХ-167; юг – улица ОК
61 – ОК 125 – ОК 126; запад – улица ОК 63 – ОК
62 – ОК 61; имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35363 от 6.ІV.2009 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 125 от 12.ХІІ.2008 г.,
том 60, рег. № 22035.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
62 000 лв. и стъпка на наддаване 5000 лева.
2.1. Определя депозит за участие в търга 6200 лв.
и краен срок за внасянето му 16 ч. на 33-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава
в центъра за административно обслужване на община
Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена
такса 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по
сметка IBAN: BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC:
UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в УниКредит
Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч.
на 28-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в центъра
за административно обслужване на община Плевен
до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе в 10 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на това решение, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
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2.5.3. търгът да се проведе в 10 ч. на 66-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и 2.5.1 – 2.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11192

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 681
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на недвижим
имот – застроен урегулиран поземлен имот с площ
3110 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ-547 за ветеринарна
лечебница, кв. 33 по плана на с. Брестовец, образуван
от бивш УПИ І и част от бивш УПИ ІV по стария
план на селото, заедно с построените в него сгради:
полумасивна сграда – ветеринарна лечебница с пет
оборотни помещения, със застроена площ 156,24 кв.
м, построена през 1953 г., и полумасивна стопанска
сграда (бивш скотовъден обор) със застроена площ
67,50 кв. м, построена през 1937 г., при граници на
имота: север – улица ОК 145 – ОК 168; изток – улица
ОК 170а – ОК 169а – ОК 169; юг – УПИ ІV – 548;
запад – УПИ ІІ – 605 и УПИ Х, в размер 125 000 лв.
без ДДС. Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 35198 от 11.VI.2008 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 40 от 19.II.2008 г.,
том V, рег. № 1820.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена 125
000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга 12 500 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 150 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк,
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клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. на 31ия ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в центъра
за административно обслужване на община Плевен,
до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе в 13,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на това решение, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-ия ден от обнародването на
това решение в „Държавен вестник“;
2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе в 13,30 ч. на 69-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и т. 2.5.1 – 2.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
Председател: Г. Спаратански
11193

РЕШЕНИЕ № 684
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 14,
ал. 4 НТК Общинският съвет – гр. Плевен , реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на 2163 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „Дезина“ – ЕООД, Плевен, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 200 000 лв. и стъпка на наддаване
10 000 лв.
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1.1. Определя депозит за участие в търга 20 000 лв.
и краен срок за внасянето му 16 ч. на 35-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава в центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 200 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в
УниКредит Булбанк, клон – Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
1.3. Тръжна документация се получава след представяне на документ за самоличност или пълномощно в
писмена форма, в случай че се закупува документация
от името на друго физическо или юридическо лице.
Представителите на юридическите лица представят
копие от документ за актуално състояние на юридическото лице, издаден от компетентния орган по
регистрация на лицето.
1.4. Предложения за допускане и участие в търга
да се подават в запечатан непрозрачен плик в центъра
за административно обслужване на община Плевен,
до 17,30 ч. на 20-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.5. На 21-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ комисията, определена
с това решение, да се събере в актовата зала на етаж І
в сградата на община Плевен, пл. Възраждане 2, да
разгледа подадените документи и допусне до участие
в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на комисията
да се постави на таблото за обявления пред залата
до 25-ия ден, считано от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
1.6. В срок до 30-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в търга кандидати могат да получат
информационен меморандум в центъра за административно обслужване на общината, за което им се
издава сертификат за регистрация. При получаване
на информационен меморандум лицата подписват
декларация за неразгласяване на информация.
1.7. Огледи на активите на дружеството могат да
се извършват всеки работен ден до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след предварителна
заявка до управителя на дружеството само от допуснатите до участие и получили сертификат за регистрация.
1.8. В срок до 35-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите, получили
сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи документите,
посочени в тръжната документация.
1.9. Търгът да се проведе в 10 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на етаж I,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.10. Сроковете по т. 1.1 – 1.9 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
следващия след него присъствен ден.
2. Купувачът се задължава:
2.1. да запази основния предмет на дейност на
„Дезина“ – ЕООД, Плевен, за срок 3 години, считано
от датата на сключване на приватизационния договор;
2.2. да не прехвърля на трето лице собствеността
върху продаваните дялове или част от тях за срока
по т. 2.1;
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2.3. да поддържа средносписъчния състав на
персонала на дружеството не по-малък от 12 души
за срока по т. 2.1;
2.4. да не допуска ликвидация, несъстоятелност
или преобразуване на дружеството за срока по т. 2.1;
2.5. при неизпълнение на някое от изискванията
по т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 купувачът се задължава да
плаща неустойка в размер 100 % от продажната цена
за всяко неспазено задължение.
3. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански дружества;
офшорни дружества; лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава,
към община Плевен и търговски дружества, чийто
едноличен собственик на капитала е община Плевен, лица, които са в ликвидация; лица, обявени в
несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.
4. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация и информационния
меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
5. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11194

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 685
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 14,
ал. 4 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на 100 % от капитала на „Обредни
дейности – Плевен“ –ЕООД, Плевен, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 300 000 лв. и стъпка на наддаван е
15 000 лв.
1.1. Определя депозит за участие в търга 30 000 лв.
и краен срок за внасянето му 16 ч. на 38-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
1.2. Тръжна документация за участие се получава
в центъра за административно обслужване на община
Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена
такса 200 лв. без ДДС или с платежно нареждане по
сметка IBAN: BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC:
UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в УниКредит
Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч.
до 18-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Тръжна документация се получава след представяне на документ за самоличност или пълномощно в
писмена форма, в случай че се закупува документация
от името на друго физическо или юридическо лице.
Представителите на юридическите лица представят
копие от документ за актуално състояние на юридическото лице, издаден от компетентния орган по
регистрация на лицето.
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1.4. Предложения за допускане и участие в търга
да се подават в запечатан непрозрачен плик в центъра
за административно обслужване на община Плевен
до 17,30 ч. на 23-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.5. На 24-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ комисията, определена с това решение, да се събере в актовата зала на
ет. 1 в сградата на община Плевен, пл. Възраждане
2, да разгледа подадените документи и допусне до
участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на
комисията да се постави на таблото за обявления
пред залата до 28-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
1.6. В срок до 33-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в търга кандидати могат да получат
информационен меморандум в центъра за административно обслужване на общината, за което им се
издава сертификат за регистрация. При получаване
на информационния меморандум лицата подписват
декларация за неразгласяване на информация.
1.7. Огледи на дружеството могат да се извършват всеки работен ден до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след предварителна заявка
до управителя на дружеството само от допуснатите
до участие и получили сертификат за регистрация.
1.8. В срок до 38-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите, получили
сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи документите,
посочени в тръжната документация.
1.9. Търгът да се проведе в 10 ч. на 39-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.10. Сроковете по т. 1.1 – 1.9 се определят по
реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
2. Купувачът се задължава:
2.1. да запази основния предмет на дейност на
„Обредни дейности – Плевен“ – ЕООД, Плевен, за
срок 3 години, считано от датата на сключване на
приватизационния договор;
2.2. да не прехвърля на трето лице собствеността
върху продаваните дялове или част от тях за срока
по т. 2.1;
2.3. да поддържа средносписъчния състав на
персонала на дружеството не по-малък от 6 човека
за срока по т. 2.1;
2.4. да не допуска ликвидация, несъстоятелност
или преобразуване на дружеството за срока по т. 2.1;
2.5. при неизпълнение на някое от изискванията
по т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 купувачът се задължава да
плаща неустойка в размер 100 % от продажната цена
за всяко неспазено задължение.
3. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански дружества;
офшорни дружества; лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава,
към община Плевен и търговски дружества, чийто
едноличен собственик на капитала е община Плевен, лица, които са в ликвидация; лица, обявени в
несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.
4. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация и информационния
меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
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5. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 686
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, чл. 32,
ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 5 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Променя метода на приватизация на капитала
на „Галена“ – ЕООД, Плевен, приет с решение № 581
от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
от публично оповестен конкурс на публичен търг с
явно наддаване.
2. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на „Галена“ – ЕООД, Плевен.
3. Купувачът се задължава:
3.1. да запази основния предмет на дейност на
„Галена“ –ЕООД, Плевен, за срок 3 години, считано
от датата на сключване на приватизационния договор;
3.2. да не прехвърля на трето лице собствеността
върху продаваните дялове или част от тях за срока
по т. 3.1;
3.3. да поддържа средносписъчния състав на
персонала на дружеството не по-малък от 13 човека
за срока по т. 3.1;
3.4. да не допуска ликвидация, несъстоятелност
или преобразуване на дружеството за срока по т. 3.1;
3.5. при неизпълнение на някое от изискванията
по т. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4 купувачът се задължава да
плаща неустойка в размер 100 % от продажната цена
за всяко неспазено задължение.
4. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на 100 % от капитала на „Галена“ – ЕООД,
Плевен, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 600 000 лв. и стъпка
на наддаване 50 000 лв.
4.1. Определя депозит за участие в търга 60 000 лв.
и краен срок за внасянето му 16 ч. на 41-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
4.2. Тръжна документация за участие се получава
в центъра за административно обслужване на община
Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена
такса 200 лв. без ДДС или с платежно нареждане по
сметка IBAN: BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC:
UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в УниКредит
Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч.
в срок до 21-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
4.3. Тръжна документация се получава след представяне на документ за самоличност или пълномощно в
писмена форма в случай, че се закупува документация
от името на друго физическо или юридическо лице.
Представителите на юридическите лица представят
копие от документ за актуално състояние на юридическото лице, издаден от компетентния орган по
регистрация на лицето.
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4.4. Предложения за допускане и участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик в
центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 26-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4.5. На 27-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ комисията, определена с това решение, да се събере в актовата зала на
ет. 1 в сградата на община Плевен, пл. Възраждане
2, да разгледа подадените документи и допусне до
участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на
комисията да се постави на таблото за обявления
пред залата в срок до 31-ия ден, считано от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“.
4.6. До 36-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ допуснатите
до участие в търга кандидати могат да получат
информационен меморандум в центъра за административно обслужване на общината, за което им се
издава сертификат за регистрация. При получаване
на информационния меморандум лицата подписват
декларация за неразгласяване на информация.
4.7. Огледи на дружеството могат да се извършват
всеки работен ден до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след предварителна заявка
до управителя на дружеството само от допуснатите
до участие и получили сертификат за регистрация.
4.8. До 41-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“ кандидатите, получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за
участие в търга, съдържащи документите, посочени
в тръжната документация.
4.9. Търгът да се проведе в 10 ч. на 42-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2.
4.10. Сроковете по т. 4.1 – 4.9 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
следващия след него присъствен ден.
5. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански дружества;
офшорни дружества; лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава,
към Община Плевен и търговски дружества, чийто
едноличен собственик на капитала е община Плевен, лица, които са в ликвидация; лица, обявени в
несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.
6. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация и информационния
меморандум за провеждане на публичния търг с
явно наддаване и проекта на договор за продажба
на дружеството.
7. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
8. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11196

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 689
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 3, ал. 2, изречение второ и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във
връзка с чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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1. Допълва списъка, приет с решение № 581 от
9.Х.2002 г., в т. ІІ.1 със следните търговски дружества:
1.1. „ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, – Плевен;
1.2. „ДКЦ – ІІ – Плевен“ – ЕООД, – Плевен;
1.3. „ДКЦ – ІІІ – Плевен“ – ЕООД, – Плевен;
1.4. „Дентален център – І“ – ЕООД, – Плевен;
1.5. „МЦРСМ – І – Плевен“ – ЕООД, –Плевен.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общинското участие в следните
търговски дружества:
2.1. „ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен;
2.2. „ДКЦ – ІІ – Плевен“ – ЕООД, Плевен;
2.3. „ДКЦ – ІІІ – Плевен“ – ЕООД, Плевен;
2.4. „Дентален център – І“ – ЕООД, Плевен;
2.5. „МЦРСМ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен.
3. Забранява на търговските дружества по т. 2 извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни
активи на дружествата, сключване на договори за
придобиване на дялово участие, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както
и поемане на менителни задължения и по запис на
заповед, освен с разрешение на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия
за провеждане на съответните процедури по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 6 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
на приватизация или със следприватизационен
контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализи на правното състояние
и приватизационни оценки на дружествата, както
и да сключи съответните договори със спечелилите
участници в проведените процедури.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 691
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във
връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3
НТК Общинският съвет – Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим нежилищен имот – поземлен
имот с идентификатор 56722.667.705 с площ 8619 кв.
м, отредена за друг обществен обект, комплекс, с
адрес Плевен, ж.к. Дружба (стар идентификатор УПИ
ІV, кв. 2 по плана на Плевен, отреден за поликлиника с аптека), заедно с изградените в груб строеж
3 броя обществени сгради: сграда с идентификатор
56722.667.705.2 със застроена площ 1218 кв. м на 3 етажа, сграда с идентификатор 56722.667.705.1 със застроена площ 588 кв. м на 8 етажа, сграда с идентификатор
56722.667.705.3 със застроена площ 327 кв. м на 2 етажа,
при съседи: 56722.667.679, 56722.667.680, 56722.667.681,
56722.667.700, 56722.667.938, 56722.667.704, 56722.667.709,
56722.667.708, 56722.667.706, 56722.667.599, по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при начална
тръжна цена 2 000 000 лв. без ДДС и стъпка на
наддаване 100 000 лв. Имотът е с АОС № 35275 от
15.Х.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под
№ 95 от 20.Х.2008 г., том 48, рег. № 17107.
1.1. Определя депозит за участие в търга 200 000 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 30-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
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1.2. Тръжна документация за участие се получава
в центъра за административно обслужване на община
Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена
такса 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане
по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, код
на плащане 44 7000, BIC UNCRBGSF в „УниКредит
Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч.
на 25-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в центъра
за административно обслужване на община Плевен,
до 17,30 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
1.4. Оглед на обекта да се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“
при община Плевен.
1.5. Търгът да се проведе в 13,30 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на решението, но със следните срокове:
1.6.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 55-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
1.6.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 60-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
1.6.3. търгът да се проведе в 13,30 ч. на 63-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.7. Сроковете по т. 1.1 – 1.5 и т. 1.5.1 – 1.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
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Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 692
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
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1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим имот – едноетажна
масивна сграда със сутерен, построена през 1960 г.,
с идентификатор 56722.659.497.2 (стар идентификатор
УПИ ІІІ, кв. 115 по плана на Плевен, с адрес ул. Васил
Левски 78), със застроена площ 74 кв. м, състоящ
се от две зали, бар-бюфет и санитарно помещение
на ниво терен и складово помещение в сутерена,
разположена в поземлен имот с идентификатор
56722.659.497, ведно с отстъпено право на строеж,
с предназначение: сграда за търговия, при граници
на имота: север – УПИ ІІ-3093; изток – ул. Васил
Левски, юг – проход; запад – двор в УПИ ІІІ-3095а.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35117 от 15.ІІ.2008 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 161 от 21.ІІ.2008 г., том V,
рег. № 2000.
2. Променя метода на приватизация на имота по
т.1 от „търг с тайно наддаване“ на „публичен търг с
явно наддаване“.
3. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
240 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.
3.1. Определя депозит за участие в търга 24 000 лв.
и краен срок за внасянето 16 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
3.2. Тръжната документация за участие се получава в центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 150 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в
УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден
до 16,30 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.3. Предложения за участие в търга да се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в центъра
за административно обслужване на община Плевен,
до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
3.4. Търгът да се проведе в 13,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на I етаж,
пл. Възраждане 2, Плевен.
3.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на настоящото решение, но със следните срокове:
3.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
3.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
3.5.3. търгът да се проведе в 13,30 ч. на 66-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на I етаж,
пл. Възраждане 2, Плевен.
3.6. Сроковете по т. 3.1 – 3.4 и 3.5.1 – 3.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
3.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
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4. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.
5. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
6. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11199

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 693
от 31 август 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на недвижим имот: застроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.1007, отреден за спортна зала, с площ
2336 кв.м (стар идентификатор УПИ VІІ, кв. 841 по
плана на Плевен), заедно с построените: масивна
едноетажна сграда с идентификатор 56722.659.1007.1
със застроена площ 595 кв.м с предназначение: за
спортна сграда, база, и едноетажна сграда с идентификатор 56722.659.1007.2 със застроена площ 16 кв.м с
предназначение: за спортна сграда, база, при съседи:
56722.659.1008; 56722.659.68; 56722.659.57; имотът е
описан в акт за частна общинска собственост № 35093
от 18.І.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 183 от 23.І.2008 г., том І, рег. № 341.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
200 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга 20 000 лв.
и краен срок за внасянето му 16 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава
в центъра за административно обслужване на община
Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена
такса 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по
сметка IBAN: BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC:
UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, клон Плевен,
всеки работен ден до 16,30 ч. на 31-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга да се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в центъра
за административно обслужване на община Плевен
до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът да се проведе в 10 ч. на 39-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви
нов търг за продажба на имота при същите условия
на това решение, но със следните срокове:
2.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“;
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2.5.2. срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“;
2.5.3. търгът да се проведе в 10 ч. на 69-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен на ет. 1,
пл. Възраждане 2.
2.6. Сроковете по т. 2.1 – 2.4 и 2.5.1 – 2.5.3 се
определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният
ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и
срокът изтича в следващия след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния
търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
Община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11200

Председател: Г. Спартански

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – София-град, II отделение, 35 състав, призовава Иржи (Георги) Петков
и Сузана Копецка с последен известен адрес София,
ул. Сребърна 5, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се
явят в съда на 10.XII.2009 г. в 13,30 ч. като заинтересувана страна по адм.д. № 2384/2009, заведено
от „Ню Бояна филм“ – АД, против Заповед № 50258 от 23.XІІ.2006 г. на кмета на район „Витоша“.
Призованите да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
11298
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание на
„Олимпия“ – ООД, по т.д. № 465/2009 на СГС, ТО,
VI-3 състав, да се явят в заседание на 26.Х.2009 г.
в 13,30 ч. по т.д. № 1191/2009 на СГС, VI-5 състав,
образувано по искане на ТБ „МКБ Юнионбанк“, със
седалище и адрес на управление София, бул. Ген. Тотлебен 30 – 32, и „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
София, район „Средец“, ул. Н. В. Гогол 18 – 20,
по чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на първото
събрание на кредиторите на „Олимпия“ – ООД,
по т.д. № 465/2009. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, бул. Витоша 2.
11299
Горнооряховският районен съд, втори състав,
призовава Христо Георгиев Георгиев с последен
адрес Горна Оряховица, ул. Първи май 5, Веска
Димитрова Галливаноне с последен адрес Горна
Оряховица, ул. Панайот Цвикев 39, и Мариета
Маринова Георгиева с постоянен и настоящ адрес
София, ж.к. Дружба, бл. 55, вх. Б, сега с неизвестни
адреси, да се явят в съда на 7.XII.2009 г. в 9 ч.
като ответници по гр.д. № 1185/2006, заведено от
Марийка Атанасова Стоянова и Кръстинка Атанасова Стоянова от с. Правда, за делба.
11301
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Кюстендилският районен съд призовава Иван
Александров Мирчев с последен адрес Кюстендил,
ж. к. Герена, бл. 153, ет. 5, да се яви в съда на
17.ХІ.2009 г. в 11 ч. като ответник по гр. д. № 943/2007
заведено от Йорданка Николова Плякова, Емилия
Георгиева Плякова и Катя Георгиева Плякова, по
чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11302
Пловдивският районен съд, ХІІ бр. състав,
призовава Красимира Стефанова Шишкова, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.ХІ.2009 г. в
9,30 ч. като ответница по гр. д. № 5749/2009, заведено от Никола Георгиев Шишков от с. Първенец,
за приемане на наследство. Съдът определя срок
до датата на съдебното заседание, в който ответницата да заяви приема ли наследството, останало от
починалия наследодател Георги Стефанов Шишков,
или се отказва от него. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
11246
Русенският районен съд, XI състав, призовава
Илми Асани с последен адрес Русе, ул. Неофит
Рилски 50, бл. Опал, вх. 1, ет. 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.XI.2009 г. в 14 ч. като
ответник по гр.д. № 3290/2009, заведено от Севдалина
Иванчева Иванова. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11272
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 81
състав, призовава Али Хелал Мохамед с последен
адрес София, кв. Христо Ботев, ул. 519 № 8а, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.ХІ.2009 г. в
9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 721/2008,
заведено от Анета Георгиева Борисова-Мохамед от
София, за развод. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11300
Пловдивският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е
образувано гр.д. № 1952/2009 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност против Благовест
Георгиев Субашев, ЕГН 6801074585, от Пловдив,
ул. Скопие 98, ет. 3, ап. 11, Мария Димитрова
Субашева, ЕГН 7312314676, от Пловдив, ул. Скопие
98, ет. 3, ап. 11, и Анка Венкова Шопова, ЕГН
4908224619, от Пловдив, бул. Никола Вапцаров 76,
ет. 6, ап. 16, за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност при
хипотезата по чл. 3, ал. 1, т. 8, 15 и 23 ЗОПДИППД,
на обща стойност 689 111,50 лв., а именно: 1.1.
апартамент 61 на шести жилищен етаж, блок № 1505,
вх. А, състоящ се от три стаи, готварна, със застроена площ 85,35 кв.м, при граници: ап. 62, отгоре – ап. 73, отдолу – ап. 49, заедно с избено
помещение № 16 със застроена площ 3,95 кв.м, при
граници: изба № 15, коридор, изба № 17, заедно с
1,215 % от общите части на сградата и от правото
на строеж върху припадащата се част от терена,
придобит с нот. акт № 94, том VІІ, рег. № ІІ.5743,
н. дело № 796 от 9.ХІІ.2002 г. (вх. № 11642, акт
№ 159, том 50, дело № 11851/2002 на Службата по
вписванията – Пловдив); 1.2. поземлен имот в
землището на с. Костиево, община Марица, област
Пловдив, в местността Йол пара, съставляващ имот
№ 012108, с площ 2,995 дка, с начин на трайно
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ползване: овощна градина, V категория, при граници: имот № 01211 – овощна градина на Екатерина Стоянова Далийска, имот № 012110 – овощна
г р а д и н а н а Йо рд а н С т о я н о в Га д ж е в , и м о т
№ 012094 – овощна градина на Павлина Кръстева
Тингарова, имот № 012050 – овощна градина на
Никола Манолов Караджов, и имот № 012089 – полски път на община Марица; 1.3. поземлен имот в
землището на с. Костиево, община Марица, област
Пловдив, в местността Гол. Текелник, Йол пара,
съставляващ имот № 034078, с площ 2,998 дка, с
начин на трайно ползване: нива, V категория, при
граници: имот № 034079 – нива на Екатерина
Стоянова Далийска, имот № 034040 – нива на Олга
Стоилова Клявкова и др., имот № 034021 – нива
на наследници на Димитър Георгиев Рабохчиев,
имот № 034022 – нива на наследници на Богоя
Димитров Абрашев, и имот № 034062 – полски път
на община Марица, придобити с нот. акт № 68,
том ІІІ, рег. № 2191, дело № 467 от 19.V.2005 г.
(вх. № 14063, акт № 66, том 49, дело № 10970/2005
на Службата по вписванията – Пловдив); 1.4. апартамент „Ж 5“ на четвъртия етаж от сградата (трети жилищен), на кота + 8,25 м, със застроена площ
58,13 кв.м, състоящ се от кухненски бокс, дневна,
спалня, баня с тоалетна, склад, антре и два балкона, при граници: ул. Петър Стоев, калкан, вътрешен
двор, стълбище, апартамент „Ж 6“ на етажа, отгоре – апартамент „Ж 8“, отдолу – апартамент „Ж
4“, заедно с 4,542 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена; 1.5. апартамент „Ж 6“ на четвъртия етаж от
сградата (трети жилищен), на кота + 8,25 м, със
застроена площ 74,88 кв.м, състоящ се от кухненски
бокс, дневна, спалня, баня с тоалетна, склад, антре,
коридор, тоалетна и тераса, при граници: ул. Петър
Стоев, калкан, стълбище, апартамент „Ж 7“ на
етажа, отгоре – апартамент „Ж 9“, отдолу – апартамент „Ж 4“, заедно с 6,084 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху терена; 1.6. гараж „Г 3“ с площ 16,77 кв.м,
при граници: гараж Г 4, проход, стълбище, машинно отделение, калкан, отгоре – апартамент „Ж 2“,
както и 1,278 % идеални части от общите части на
сградата и правото на строеж върху терена, заедно
с 11,904 % идеални части от терена, представляващ
УПИ ХVІ-1237 от кв. 49 по плана на кв. Христо
Ботев – север – Пловдив, на ул. Петър Стоев 52,
при граници за имота: ул. Петър Стоев, УПИ ХVІІ1238, УПИ ІІ-1234, УПИ ІІІ-1235 и УПИ ХV-1236,
придобити с нот акт № 21, том І, рег. № 143, н.
дело № 21 от 24.І.2007 г. (вх. № 860, акт № 66, том
3, дело № 605/2007 на Службата по вписванията – Пловдив); 1.7. 604/1454 идеални части от поземлен имот № 99087.504.363 по кадастралната
карта на кв. Горни Воден, Асеновград, с адрес
Асеновград, кв. Горни Воден, ул. Македония 1,
площ по кадастралната карта на целия имот 1,454
дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: индивидуално
застрояване, стар идентификатор пл. номер 146, кв.
28, п. VІІІ-146 и ІХ-146, при граници и съседи: поземлен имот 37.95 – пасище, мера, временно стопанисвано от общината, поземлен имот 504.321,
улица на община Асеновг рад, поземлен имот
504.362 – двор на Калина Калоянова Христева,
поземлен имот 504.362 – двор на Иван Илиев Милушев, поземлен имот 37.95 – пасище, мера, временно стопанисвано от общината, поземлен имот
37.35 – изоставена нива на наследници на Андон
Стефанов Иванов, поземлен имот 504.364 – на
неидентифициран собственик, заедно с построените в този имот сгради: 01,2 МЖ – 44 кв.м, 02,
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ПС – 17 кв.м, 02, ПС – 39 кв.м, придобити с нот.
акт № 18, том VІІІ, рег. № 9080, н. дело № 1418 от
9.ХІ.2005 г. (вх. рег. № 3944, акт № 16, том ХІV,
дело № 2896/2005 на Службата по вписванията – Асеновград); 1.8. лек автомобил „Мерцедес“,
модел „Е 220 ЦДИ“, с ДК № РВ 80 08 АМ, рама
№ WDB2100061A988686, двигател № 61196130151278,
п ри доби т с дог овор за пок у п ко -п рода жба о т
31.І.2006 г.; 1.9. 100 дружествени дяла на стойност
5000 лв. от капитала на „Шопи“ – ЕООД, Пловдив,
рег. по ф.д. № 1852/2003 по описа на ПОС, с едноличен собственик и управител Мария Субашева;
1.10. апартамент № 51 по нот. акт, а по номерация
на входа № 15, в Пловдив, ж.к. Въстанически, на
ул. Даме Груев 34, в сградата на блок 1505, във вход
А, на пети етаж, състоящ се от три стаи, готварна
и сервизни помещения, със застроена площ 85,35
кв.м, при граници за жилището: ап. 50, ап. 52,
отгоре – ап. 63, заедно с изба № 15 с площ 4,72
кв.м, при граници за избата: изба № 14, коридор и
изба № 16, както и 1,212 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж
върху терена, дарен с нот. акт № 72, том VІІІ, рег.
№ 5496, н. дело № 1467 от 29.ХІІ.2005 г. (вх. рег.
№ 38387, акт № 103, том 133, дело № 30118/2005 на
Службата по вписванията – Пловдив); 1.11. сумата
195 583 лв., придобита от продажба на двуетажна
масивна вилна сграда със застроена площ 38,10
кв.м, построена на основание отстъпено право на
строеж в парцел ІІ, целия с площ 900 кв.м, в кв.
10 по плана на с. Храбрино, област Пловдив, заедно с направените други подобрения и насаждения
в парцела, отчуждени с нот. акт № 20, том І, рег.
№ 142, н. дело № 20 от 24.І.2007 г. (вх. рег. № 859,
акт № 65, том 3, дело № 604/2007 на Службата по
вписванията – Пловдив); 1.12. сумата 3969 лв.,
придобити от продажба на лек автомобил „Рено“,
моде л „К л ио“, с Д К № РВ 3 0 32 Т М , ра м а
№ VF1C57R0509782652, двигател № FB706D002100;
1.13. сумата 9179,50 лв., получена от продажба на
апартамент № 2 в Пловдив, кв. Въстанически, ул.
Васил Ихчиев 48, в сградата на блок 1552, на първия етаж, със застроена площ 45,88 кв.м, състоящ
се от две стаи, готварна и сервизни помещения,
при граници на жилището: ап. 1, ап. 3, отгоре – ап. 14, заедно с изба № 2 с площ 4,95 кв.м,
при граници на избата: изба № 1, коридор, абонатна станция, както и 0,661 % ид.ч. от правото на
строеж върху терена, отчужден с нот. акт № 153,
том ІІ, рег. № 2027, н. дело № 327 от 8.VІ.2000 г.
(вх. рег. № 6620, акт № 77, том 19, дело № 4348/2000
на Службата по вписванията – Пловдив); 1.14.
сумата 5100 лв., получена от продажба на гараж
№ 20 в Пловдив, ж.к. Въстанически, ул. Даме
Груев 34, в сградата на блок 1504, със застроена
площ 20,37 кв.м, както и 2,911 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
терена, при граници на гаража: отляво – гараж
19, отдясно – гараж 21 и улица, отчужден с нот.
акт № 36, том І, рег. № 402, н. дело № 36 от
27.І.2006 г. (вх. рег. № 1229, акт № 146, том 4, дело
№ 902/2006 на Службата по вписванията – Пловдив); 1.15. сумата 800 лв., получена от продажба
на мотоциклет „Хонда“, модел „Пантеон“, ДК
№ РВ 31 03 Х, рама № ZDCKF02A0WF000243,
двигател № HIKF02E0000174, отчужден с договор
от 6.ІІІ.2007 г.; 1.16. сумата 900 лв., получена от
продажба на лек автомобил „Роувър“, модел „Рендж
Ро у в ъ р“,
ДК
№ 42
74
АН,
рама
№ SALLHAME8FA373642, двигател – без номер,
отчужден с договор от 30.ІІІ.2006 г.; 1.17. сумата
1500 лв., получена от продажба на лек автомобил
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„Ауди“, модел „А 3“, ДК № РВ 95 59 АХ, рама
№ WAUZZZ8LZVA029871, двигател № AGR011756,
отчужден с договор от 13.ІІІ.2007 г.; 1.18. сумата
16 100 лв., получена от продажба на лек автомобил
„Ланд Роувър“, модел „Фрилендер“, ДК № РВ 03
45 ВА, рама № SALLNABB8X A670755, двигател
№ 2 0 T 2 N18N 0 0 2 729, о т ч у ж д е н с д о г о в о р о т
24.І.2007 г.; 1.19. сумата 800 лв., получена от продажба на лек автомобил „Форд“, модел „Пума“, ДК
№ РВ 36 73 АР, рама № WF0CXXGAECWA26198,
двигател № MHAWA26198, отчужден с договор от
24.І.2007 г.; 1.20. сумата 3278 лв., получена от продажба на лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“,
ДК № РВ 20 88 ХК, рама № WVWZZZ1EZRK007256,
двигат ел A A M353045, о т ч у ж ден с дог овор о т
17.V.2005 г. Всички заинтересувани лица могат да
предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, чрез предявяване
на иск по реда на чл. 29 ЗОПДИППД до 12.І.2010 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 12.ІІ.2010 г. в 14,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември 167.
11247
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява на всички заинтересувани, че на 31.VІІ.2009 г. в Окръжен съд – Търговище,
е образувано гражданско дело № 243/2009 г. по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
(КУИППД), с БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Стоян Кушлев, с адрес за призоваване Велико
Търново, пл. Център 2, ет. 2, стая 202, срещу: 1. Стоян
Денев Ралев, ЕГН 4809098403, с постоянен и настоящ
адрес Търговище, бул. Митрополит Андрей 85, вх. Ж.
ет. 4, ап. 10, и 2. Янка Емануилова Ралева, ЕГН
5009115376, с постоянен и настоящ адрес Търговище,
бул. Митрополит Андрей 85, вх. Ж, ет. 4, ап. 10,
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на
предявения иск в размер 539 382 лв., представляваща
стойността на следното имущество:
1. Имот № 001035 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Водораздел, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 3.571 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00703 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 001034 – нива на Пенка Денева Недялкова;
имот № 001032 – нива на Георги Георгиев Костов;
имот № 001011 – нива на наследниците на Слави
Марков Иванов; имот № 000502 – полски път на
община Търговище.
2. Имот № 003016 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Писарча, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 4.332 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00708 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 003015 – нива на Николай Петев Денев и
др.; имот № 003009 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 000022 – напоителен канал на МЗГ – ХМС;
имот № 000025 – напоителен канал на МЗГ – ХМС.
3. Имот № 017015 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, четвърта
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 5.799 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00738 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 017016 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 017014 – нива на Еленка Станчева Чаръкчиева;
имот № 017006 – нива на „Елана – ФЗЗ“ – АДСИЦ;
имот № 000133 – полски път на община Търговище, придобити с нотариален акт за покупкопродажба № 36, том III, peг. № 4831, дело № 1267
от 11.ХІ.1999 г., вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 1785 от 11.ХІ.1999 г. , акт № 51, том
IV, дело № 803/99 г., стр. 3072, 7931.
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4. Имот № 020002 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Ветрище, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 22,300 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00743 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 020003 – нива на Ахмед Салихов Болутов;
землищна граница; имот № 020001 – нива на Петранка Илиева Петрова; имот № 000535 – полски
път на община Търговище, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 37, том III, peг. № 4832,
дело № 1268 от 11.ХІ.1999 г., вписан в службата
по вписванията – вх. peг. № 1788 от 11.ХІ.1999 г.,
акт № 53, том IV, дело № 805/99 г., стр. 7586, 7931.
5. Имот № 015008 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 19,008 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00732 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 000062 – полски път на община Търговище; имот
№ 015009 – нива на Пенка Пенчева Манолова; имот
№ 015010 – нива на „Омега Агро“ – АДСИЦ; имот
№ 015030 – нива на Пенка Симеонова Димитрова; имот № 015029 – нива на Марийка Йорданова
Колева; имот № 015028 – нива на Михаил Йорданов Симеонов; имот № 015007 – нива на насл. на
Кольо Стоянов Коев, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 41, том III, peг. № 4896,
дело № 1274 от 16.ХІ.1999 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 1843 от 16.ХІ.1999 г. , акт
№ 63, том IV, дело № 819/99 г., стр. 7992, 3345, 7931.
6. Имот № 010005 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността АК Чаир, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 12,302 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00713 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 010006 – нива на Иван Николов Димитров;
имот № 010087 – нива на „Форест Трейд“ – ООД;
имот № 010072 – нива на Минчо Йорданов Георгиев; имот № 010004 – нива на насл. на Георги
Костадинов Петков; имот № 000046 – полски път
на община Търговище.
7. Имот № 015012 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 10,400 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00733 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 000526 – полски път на община
Търговище; имот № 015028 – нива на Михаил Йорданов Симеонов; имот № 015007 – нива на насл.
на Кольо Стоянов Коев; имот № 015013 – нива на
насл. на Атанас Иванов Василев.
8. Имот № 012011 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 12,991 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00720 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 012012 – нива на насл. на Васил Кънчев
Цанев; имот № 000021 – напоителен канал на
МЗГ – ХМС; имот № 012024 – нива на Еленка
Станчева Чаръкчиева; имот № 012023 – нива на
Стоян Денев Ралев; имот № 000563 – полски път
на община Търговище, придобити с нотариален акт
за покупко-продажба № 118, том III, peг. № 5470,
дело № 1454 от 23.ХІІ.1999 г., вписан в службата
по вписванията – вх. рег. № 2096 от 23.ХІІ.1999 г.,
акт № 1, том V, дело № 973/99 г., стр. 8700, 8701,
8699, 7931.
9. Имот № 015001 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 9, 996 дка с граници и съседи съгласно
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скица № Ф00731 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 015002 – нива на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 015017 – нива на Цана
Георгиева Еленска; имот № 015018 – нива на „Елана – ФЗЗ“ – АДСИЦ; имот № 000015 – храсти на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; имот № 000062 – полски
път на община Търговище, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 33, том II, per. № 1785,
дело № 155 от 8.VІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 917 от 8.VІ.2000 г. , акт
№ 159, том II, дело № 452/2000 г., стр. 6146, 7931.
10. Имот № 004007 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Писарча, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 13,102 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00709 от 19.І.2009 г., на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 004008 – нива на насл. на Колю Ат. Минев и Наца
Колева Атанасова; имот № 004015 – нива на Христо
Славов Славов и др.; имот № 004014 – Нива на Ана
Пашанкова Монова и др.; имот № 004006 – нива на
насл. на Стоян Митев Власов; имот №000524 – полски път на община Търговище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 49, том III,
per. № 3607, дело № 271 от 14.ІХ.2000 г., вписан
в службата по вписванията – вх. рег. № 1976 от
14.ІХ.2000 г. , акт № 2, том IV, дело № 745/2000 г.,
стр. 11722, 9095, 11981, 7931.
11. Имот № 022075 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване и
площ 7,501 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00751 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 022074 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 022010 – нива на насл. на Ганю Косев и
Марина Стоянова; имот № 022037 – нива на насл.
на Митю Стоянов Добрев; имот № 000541 – полски
път на община Търговище, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 72, том I, per. № 723,
дело № 45 от 15.ІІІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 303 от 15.ІІІ.2000 г., акт
№ 114, том I, дело №145/2000 г., стр. 6199, 7931.
12. Имот № 022074 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 12,501 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00750 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022075 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 000541 – полски път на община Търговище;
имот № 022086 – нива на Витан Недев Витанов;
имот № 022011 – нива на насл. на Георги Христов
Георгиев; имот № 022010 – нива на насл. на Ганю
Косев и Марина Стоянова, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 73, том I, peг. № 724,
дело № 46 от 15.ІІІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 302 от 15.ІІІ.2000 г., акт
№ 113, том I, дело № 144/2000 г., стр. 6201, 7931.
13. Имот № 012002 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 9,992 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00718 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 012003 – нива на насл. на Петър Колев
Русинов; имот № 000563 – полски път на община
Търговище; имот № 000060 – напоителен канал на
МЗГ – ХМС; имот № 012001 – нива на насл. на
Петрана Илиева Петрова; имот № 000062 – полски
път на община Търговище, придобит с нотариален
акт за покупко- продажба № 77, том I, peг. № 747,
дело № 49 от 17.ІІІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 318 от 17.ІІІ.2000 г., акт
№ 120, том I, дело № 152/2000 г., стр. 6146, 793.
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14. Имот № 013008 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 16,998 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00724 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 013009 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 000062 – полски път на община Търговище; имот № 013007 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 013015 – нива на насл. на Йонко Стоянов
и Рада Колева Коеви; имот № 013037 – нива на
Тотка Иванова Калчева, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 146, том II, per. № 2743,
дело № 223 от 3.VІІІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 1255 от 3.VІІІ.2000 г. , акт
№ 65, том III, дело № 583/2000 г., стр. 11722, 7931.
15. Имот № 024006 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 5 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00757 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 024002 – нива на насл. на Дафина
Василева Пенкова; имот № 000538 – полски път
на община Търговище; имот № 024007 – нива на
община Търговище; имот № 000137 – др. водно
течен. на МЗГ – ХМС, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 150, том II, per. № 2762,
дело № 225 от 4.VІІІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. peг. № 1266 от 4.VІІІ.2000 г., акт
№ 71, том III, дело № 589/2000 г., стр. 7794, 7931.
16. Имот № 012023 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 8,251 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00722 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 012024 – нива на Еленка Станчева Чаръкчиева;
имот № 012011 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000563 – полски път на община Търговище; имот
№ 000558 – полски път на община Търговище.
17. Имот № 017016 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, четвърта
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 5,450 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00739 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 017015 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000133 – полски път на община Търговище;
имот № 017004 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 017014 – нива на Еленка Станчева Чаръкчиева, придобити с нотариален акт за покупко-продажба № 168, том II, peг. № 2889, дело № 234 от
14.VІІІ.2000 г., вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 1329 от 14.VІІІ.2000 г., акт № 97,
том III, дело № 618/2000 г., стр. 11866, 11867, 11868.
18. Имот № 014007 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Изворите, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 8,804 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00730 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 000062 – полски път на община Търговище; имот № 002018 – нива на насл. на Станчо
Стоянов Недев; имот № 000021 – напоителен канал
на МЗГ – ХМС; имот № 014006 – нива на Радка
Кънева Славева.
19. Имот № 017003 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, четвърта
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 10,001 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00736 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 017004 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000133 – полски път на община Търговище;
имот № 017002 – нива на насл. на Цаньо Славчев
и Марина Цаневи; имот № 000531 – полски път на
община Търговище.
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20. Имот № 017004 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, четвърта
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 9,002 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00737 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 017003 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000133 – полски път на община Търговище;
имот № 017016 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 017014 – нива на Еленка Станчева Чаръкчиева;
имот № 000531 – полски път на община Търговище.
21. Имот № 022061 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 20,001 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00749 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 022060 – нива на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ;
имот № 000539 – полски път на община Търговище;
имот № 022062 – нива на насл. на Димитър Костадинов Николов; имот № 022109 – нива на Стоян Денев
Ралев; имот № 022108 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 022056 – нива на насл. на Косю Йовчев
Минчев, придобити с нотариален акт за покупкопродажба № 177, том II, peг. № 2931, дело № 237
от 16.VІІІ.2000 г., вписан в службата по вписванията – вх. peг. № 1357 от 16.VІІІ.2000 г., акт № 109,
том III, дело № 630/2000 г., стр. 11927, 11928, 7931.
22. Имот № 020082 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Ветрище, трета
категория, е начин на трайно ползване нива и
площ 8 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00747 от 19.І.2009 г.: имот № 020083 – нива на
„Елана – ФФЗ“ – АДСИЦ, имот № 020075 – нива
на Мариян Иванов Маринов, имот № 020074 – нива
на Веска Маринова Цонева, имот № 020056 – нива
на Юсреф Салиев Ахмедов и др., придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 12, том I, peг.
№ 202, дело № 13 от 17.І.2002 г., вписан в службата
по вписванията – вх. peг. № 54 от 17.І.2002 г., акт
№ 25, том I, № 31/2000 г., стр. 20157, 7931.
23. Имот № 002035 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 6,501 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00707 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 002020 – нива на насл. на Петко Витанов
Петков; имот № 002025 – нива на Веска Маринова
Цонева; имот № 002014 – нива на насл. на Никола
Митев Николов; имот № 002034 – нива на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 000521 – полски път
на община Търговище.
24. Имот № 022108 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 15,004 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00754 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022056 – нива на насл. на Косю Йовчев
Минчев; имот № 022061 – нива на Стоян Денев
Ралев; имот № 022109 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 000540 – полски път на община Търговище.
25. Имот № 002033 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 9,999 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00706 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 002008 – нива на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 00021 – напоителен
канал на МЗГ – ХМС; имот № 002032 – нива на
Стоян Денев Ралев; имот № 000525 – полски път
на община Търговище.
26. Имот № 013050 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
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площ 8,147 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00728 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 013018 – нива на насл. на Тодор Василев
Тодоров; имот № 000557 – полски път на община
Търговище; имот № 013051 – нива на Стоян Денев
Ралев; имот № 013004 – нива на насл. на Христо
Митев Власов, придобити с нотариален акт за покупко-продажба № 191, том II, per. № 7007, дело
№ 530 от 17.VІІІ.2001 г., вписан в службата по
вписванията – вх. peг. № 2493 от 17.VІІІ.2001 г., акт
№78, том V, дело № 1028/2001 г., стр. 14356, 7931.
27. Имот № 001024 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Водораздел, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 9,998 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00702 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 001025 – нива на Георги Марков Георгиев;
имот № 000502 – полски път на община Търговище; имот № 001006 – нива на насл. на Димитър
Кънчев Цанев; имот № 001001 – нива на насл.
на Пенчо Пенев Колев; имот № 001069 – нива на
„Форест Трейд“ – ООД, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 182, том II, peг. № 6923,
дело № 520 от 15.VІІІ.2001 г., вписан в службата по
вписванията – вх. peг. № 2474 от 15.VІІІ.2001 г., акт
№ 67, том V, дело № 1016/2001 г., стр. 18497, 7931.
28. Имот № 016043 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Под селото,
втора категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 13,946 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф02307 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 016042 – нива на Арма Ралева Георгиева;
имот № 016008 – нива на насл. на Никола Николов Папазов.; имот № 016038 – нива на Стоян
Иванов Ангелов; имот № 000199 – местен път на
община Търговище, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 47, том II, peг. № 3486, дело
№ 305 от 23.V.2002 г., вписан в службата по вписвания – вх. peг. № 2251 от 23.V.2002 г., акт № 55, том
VIII, дело № 1548/2002 г., стр. 21180, 6146.
29. Имот № 004096 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Нови лозя,
трета категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 5,470 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф02305 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 004082 – нива на Димитър Райчев Пеев;
имот № 004553 – полски път на община Търговище; имот № 004095 – нива на Арма Ралева Георгиева; имот № 004079 – нива на Пламен Тодоров
Гемеджийски и др., придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 108, том III, peг. № 4327,
дело № 328 от 18.ІХ.2002 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег.№ 3648 от 18.ІХ.2002 г., акт
№ 174, том XII, дело № 2554/2002 г., стр. 6146, 21180.
30. Имот № 015032 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване нива
и площ от 15,347 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00735 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 015031 – нива на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 000526 – полски път на
община Търговище; имот № 015020 – нива на насл.
на Петко Костадинов Петков; имот № 000559 – полски път на община Търговище.
31. Имот № 013009 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 19,005 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00725 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 013010 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000062 – полски път на община Търговище;
имот № 013008 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
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№ 013037 – нива на Тотка Иванова Калчева и др.;
имот № 013013 – нива на насл. на Иван Ганев
Иванов, придобити с нотариален акт за покупкопродажба № 124, том III, peг. № 4437, дело № 337
от 24.ІХ.2002 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по вписванията – вх. рег.
№ 3721 от 24.ІХ.2002 г. , акт № 22, том XIII, дело
№ 2606/2002 г., стр. 21520, 7931.
32. Имот № 010064 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността АК Чаир, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 8,216 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00716 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 010053 – нива на насл. на Бойчо Георгиев
Раданов; имот № 000515 – полски път на община
Търговище; имот № 010063 – нива на Георги Марков
Георгиев; имот № 000114 – полски път на община
Търговище, придобит с нотариален акт за покупкопродажба № 130, том III, peг. № 4480, дело № 342
от 26.ІХ.2002 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по вписванията – вх. рег.
№ 3734 от 26.ІХ.2002 г., акт № 29, том XIII, дело
№ 2614/2002 г., стр. 18497, 7931.
33. Имот № 005020 в землището на с. Кръшно,
община Търговище, местността Стари лозя, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 18 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00578 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 005021 – нива на Стефан Станчев Георгиев;
землищна граница; имот № 00401 – нива на насл.
на Иван Райков Томов; имот № 000057 – полски
път на община Търговище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 90, том III, peг.
№ 4191, дело № 315 от 10.ІХ.2002 г. на нотариус
№ 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 3526 от 10.ІХ.2002 г., акт
№ 88, том XII, дело № 2459/2002 г., стр. 21789, 7931.
34. Имот № 012016 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 14,999 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00721 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 012017 – нива на „Агро Финанс“ – АДСИЦ;
имот № 000580 – полски път на община Търговище;
имот № 012015 – нива на насл. на Трифон Христов
Димитров; имот № 000060 – напоителен канал на
МЗГ – ХМС, придобит с нотариален акт за покупкопродажба № 157, том III, peг. № 4567, дело № 350
от 1.Х.2002 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по вписванията – вх. рег.
№ 3774 от 1.Х.2002 г., акт № 55, том XIII, дело
№ 2647/2002 г., стр. 22421, 7931.
35. Имот № 009007 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Пороище,
четвърта категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 7,551 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф02306 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 009006 – нива на ЕТ „Блейк – Гюрджан
Мехмедов“; имот № 009009 – нива на Цветанка
Колева Велинова; имот № 009008 – нива на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 009521 – полски път
на община Търговище.
36. Имот № 018040 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Нови копак,
трета категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 10,502 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф02308 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 018039 – нива на насл. на Иван Бонев
Минев; имот № 018544 – полски път на община
Търговище; имот № 018041 – нива на насл. на
Георги Колев Минчев; имот № 018009 – нива на
Стоян Петров Колев.
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37. Имот № 020037 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Долни ниви,
трета категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 11,979 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф02311 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 020045 – нива на насл. на Рали Колев
Ралев; имот № 020038 – нива на насл. на Димитър
Станев Русев; имот № 020032 – нива на „Адванс
Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 020548 – полски път
на община Търговище.
38. Имот № 019031 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Пчелин,
трета категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 7,373 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф02309 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 019030 – нива на насл. на Марин
Йорданов Бонев; имот № 019545 – полски път на
община Търговище; имот № 019032 – нива на Косьо
Станчев Колев; имот № 019633 – пасище мера на
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
39. Имот № 020005 в землището на с. Миладиновци, община Търговище, местността Долни ниви,
трета категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 13,603 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф02310 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 020004 – нива на Пламен Тодоров Гемеджийски
и др.; имот № 019545 – полски път на община
Търговище; имот № 020053 – нива на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ; имот № 020006 – нива на насл.
на Вълчо Рашков Чакмаков; имот № 020018 – нива
на насл. на Атанас Дачев Иванов, придобити с нотариален акт за покупко-продажба № 173, том ІІІ,
peг. № 4706, дело № 363 от 10.Х.2002 г. на нотариус
№ 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 3896 от 10.Х.2002 г., акт № 117,
том XIII, дело № 2713/2002 г., стр. 22540, 22541.
40. Имот № 018023 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 14,990 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00742 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 018024 – нива на Ясен Манушев Тупев;
имот № 000532 – полски път на община Търговище;
имот № 018022 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000129 – полски път на община Търговище, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 179,
том III, per. № 4777, дело № 366 от 15.Х.2002 г. на
нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата
по вписванията – вх. рег. № 3930 от 15.Х.2002 г., акт
№ 142, том XIII, дело № 2740/2002 г., стр. 22563, 7931.
41. Имот № 022111 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 3,250 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00756 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022112 – нива на Галинка Живкова
Илиева; имот № 000539 – полски път на община
Търговище; имот № 022068 – нива на насл. на Русин
Колев Русинов; имот № 022069 – нива на насл. на
Цоню Иванов Цонев.
42. Имот № 002032 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 5 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00705 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 002033 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 000525 – полски път на община Търговище;
имот № 002031 – нива на Галинка Живкова Илиева;
имот № 000021 – напоителен канал на МЗГ – ХМС.
43. Имот № 013051 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
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площ 4,074 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00729 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 013052 – нива на Галинка Живкова Илиева; имот № 013005 – нива на насл. на Витан Георгиев Раданов; имот № 013004 – нива на насл. на
Христо Митев Власов; имот № 013050 – нива на
Стоян Денев Ралев; имот № 000557 – полски път
на община Търговище.
44. Имот № 022109 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 7,502 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00755 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022108 – нива на Стоян Денев Ралев;
имот № 022061 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 022062 – нива на насл. на Димитър Костадинов
Николов; имот № 022110 – нива на Галинка Живкова Илиева; имот № 000540 – полски път на община
Търговище, придобити с нотариален акт за покупко-продажба № 32, том I, per. № 0530, дело № 31
от 7.ІІ.2003 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева,
вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 225
от 7.ІІ.2003 г., акт № 136, том I, дело № 154/2003 г.,
стр. 14355, 7931.
45. Имот № 010025 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността АК Чаир, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 14,999 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00714 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 000514 – полски път на община Търговище; имот
№ 010026 – нива на насл. на Стоян Цанев Петков;
имот № 010021 – нива на насл. на Петко Костадинов Петков; имот № 010022 – нива на читалище
„Светлина“ – с. Маково; имот № 010024 – нива на
насл. на Цоню Иванов Цонев.
46. Имот № 018022 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 15,006 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00741 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 018023 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000532 – полски път на община Търговище; имот
№ 018021 – нива на насл. на Йонко Стоянов и Рада
Колева Коеви; имот № 000129 – полски път на община Търговище, придобити с нотариален акт за покупко-продажба № 69, том I, per. № 0906, дело № 63
от 4.ІІІ.2003 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева,
вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 493
от 4.ІІІ.2003 г., акт № 58, том II, дело № 297/2003 г.,
стр. 22421, 8701,7931.
47. Имот № 009014 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Бял бряг, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива
и площ 19,001 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00711 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 000511 – полски път на община
Търговище; имот № 009025 – нива на Петранка
Савова Иванова и др.; имот № 000046 – полски
път на община Търговище; имот № 009013 – нива
на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ.
48. Имот № 022084 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 7 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00753 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022083 – нива на Слави Ненов
Славов; имот № 022118 – нива на Димитър Власев
Митев; имот № 022119 – нива на Радка Власева
Стойкова; имот № 000545 – полски път на община Търговище; имот № 000540 – полски път на
община Търговище.
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49. Имот № 002030 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 4 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00704 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 002004 – нива на насл. на Георги
Христов Георгиев; имот № 000525 – полски път
на община Търговище; имот № 002029 – нива на
„Агро Финанс“ – АДСИЦ; имот № 000019 – напоителен кана л на МЗГ – Х МС, придобити с
нотариален акт за покупко-продажба № 76, том
II, peг. № 2591, дело № 205 от 9.VІ.2003 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата
по вписванията – вх. рег. 1734 от 9.VІ.2003 г., акт
№ 52, том V, дело № 979/2003 г., стр. 3345, 7992, 7931.
50. Имот № 022008 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 20,928 дка по нотариален акт, а по
скица 19,996 дка, с граници и съседи съгласно
скица № Ф00748 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022007 – нива на насл. на Стойчо
Братинов Бойчев; имот № 000542 – полски път
на община Търговище; землищна граница; имот
№ 000116 – пасище, мера на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
51. Имот № 020027 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Ветрище, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 9,998 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00745 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 020028 – нива на насл. на Христо Петров
Рашков; имот № 020014 – нива на Денка Василева
Богданова; имот № 020026 – нива на Пенчо Витанов Георгиев; имот № 000121 – напоителен канал
на МЗГ – ХМС.
52. Имот № 022081 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Воловарска мера,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 14,812 дка с граници и съседи съгласно
скица № Ф00752 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 022063 – нива на насл. на Иван
Иванов Цанев; имот № 022054 – нива на насл. на
Витан Георгиев Раданов; имот № 022078 – нива на
Данаил Василев Иванов; имот № 022079 – нива на
Иван Йорданов Георгиев; имот № 022082 – нива на
Румен Стоянов Симеонов; имот № 000539 – полски
път на община Търговище.
53. Имот № 020078 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Ветрище, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 9,275 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00746 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 020035 – нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
имот № 000535 – полски път на община Търговище;
имот № 020079 – нива на Румен Стоянов Симеонов;
землищна граница, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 79, том II, peг. № 2619, дело
№ 208 от 10.VІ.2003 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 1750 от 10.VІ.2003 г., акт № 62, том
V, дело № 991/2003 г., стр. 24733, 2790, 7931.
54. Имот № 009024 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Бял бряг, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 7 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00712 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 009025 – нива на Петранка Савова Иванова и др.; имот № 000511 – полски път на община
Търговище; имот № 009016 – нива на Пенчо Рашков
Ангелов; имот № 000046 – полски път на община
Търговище, придобит с нотариален акт за покупкопродажба № 126, том IV, peг. № 5664, дело № 399
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от 27.Х.2003 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева,
вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 3606
от 27.Х.2003 г., акт № 29, том X, дело № 2070/2003 г.,
стр. 16179, 7931.
55. Имот № 012008 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 8,200 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00719 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 012009 – нива на насл. на Станчо Стоянов
Недев; имот № 000563 – полски път на община
Търговище; имот № 012007 – нива на Веселин
Иванов Власов; имот № 000062 – полски път на
община Търговище.
56. Имот № 018001 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Брестит, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 8,177 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00740 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 018013 – нива на насл. на Байчо Раданов
Стоянов; имот № 018050 – нива на Айдън Сюлейманов Велиев; имот № 000532 – полски път
на община Търговище; имот № 000133 – полски
път на община Търговище; имот № 018002 – нива
на насл. на Деньо Цанев Петков, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 159, том І,
peг. № 1462, дело № 108 от 3.ІV.2003 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата
по вписванията – вх. рег. № 988 от 3.ІV.2003 г.,
акт № 33, том III, дело № 503/2003 г., стр. 24047,
24048, 7931.
57. Имот № 010034 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността АК Чаир, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 16,400 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00715 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 010076 – нива на „Елена груп“ – ЕООД;
имот № 000114 – полски път на община Търговище;
имот № 000514 – полски път на община Търговище;
имот № 010058 – нива на Стоян Петков Стоянов.
58. Имот № 020013 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Ветрище, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 16,396 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00744 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 020014 – нива на Денка Василева Богданова; имот № 020028 – нива на насл. на Христо
Петров Рашков; имот № 020029 – нива на „Кристера Агро“ – ЕООД; имот № 020012 – нива на Ана
Пашанкова Монова и др.; имот № 000535 – полски
път на община Търговище, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 122, том VIII, peг.
№ 8844, дело № 721 от 28.ХІІ.2004 г. на нотариус
№ 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 6438 от 28.ХІІ.2004 г.,
акт № 64, том XVIII, дело № 3791/2004 г., стр.
23830, 7931.
59. Имот № 013010 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Над село, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 8,001 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00726 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 013011 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 000062 – полски път на община Търговище;
имот № 013009 – нива на Стоян Денев Ралев; имот
№ 013013 – нива на насл. на Иван Ганев Иванов,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
№ 99, том III, peг. № 2108, дело № 131 от 14.ІV.2004 г.
на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в
службата по вписванията – вх. рег. № 1471 от
14.ІV.2004 г., акт № 47, том IV, дело № 730/2004 г.,
стр. 19406, 7931.
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60. Имот № 004022 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Писарча, четвърта категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 14,159 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00710 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот
№ 004021 – нива на „Агро финанс“ – АДСИЦ; имот
№ 000530 – полски път на община Търговище; имот
№ 004028 – нива на Кръстьо Йорданов Георгиев;
имот № 004019 – нива на насл. на Бойчо Георгиев
Раданов; имот № 004020 – нива на Иван Николов
Димитров, придобит с нотариален акт за покупкопродажба № 199, том IV, peг. № 3875, дело № 268 от
21.VІ.2004 г. на нотариус № 317 – Кинка Генчева, вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 2810 от
21.VІ.2004 г., акт № 68, том VIII, дело № 1605/2004 г.,
стр. 22563, 7931.
61. Имот № 001014 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Водораздел, трета
категория, с начин на трайно ползване нива и
площ 14,996 дка с граници и съседи съгласно скица
№ Ф00701 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище:
имот № 001077 – нива на „Кристера Агро“ – ЕООД;
имот № 001016 – нива на Стела Иванова Хранова;
имот № 001013 – нива на насл. на Ганю Косев и
Марина Стоянова; имот № 000502 – полски път на
община Търговище; имот № 000503 – полски път
на община Търговище.
62. Имот № 015016 в землището на с. Маково,
община Търговище, местността Черешов кладенец,
четвърта категория, с начин на трайно ползване
нива и площ 14,999 дка с граници и съседи съгласно
скица № 000734 от 19.І.2009 г. на ОСЗГ – Търговище: имот № 015015 – нива на насл. на Димитър Костадинов Николов; имот № 015004 – нива на насл.
на Йовчо Манев Власов; имот № 015003 – нива на
„Кристера Агро“ – ЕООД; имот № 015017 – нива на
Цана Георгиева Еленска; имот № 000526 – полски
път на община Търговище, придобити с нотариален
акт за покупко-продажба № 183, том II, peг. № 2997,
дело № 239 от 18.VІІІ.2000 г., вписан в службата по
вписванията – вх. рег. № 1385 от 18.VІІІ.2000 г., акт
№ 121, том III, дело № 646/2000 г., стр. 11980, 11981.
63. Имот – земя с площ 19,477 дка в землището
на с. Маково, община Търговище, представляваща
прилежащ терен към описаните постройки, придобит
с договор за замяна на недвижим имот № СД – 52,
Разград, от 19.ІІІ.2005 г., вписан в Службата по
вписванията – Търговище, под № 25, том V, дв.
вх. № 1161 от 21.ІІІ.2001 г., сключен между Стоян
Денев Ралев и Министерството на земеделието,
заедно с постройките в имота.
64. Кантар с пазачница, построени в парцел № 10
от кв. 1, с площ от 0,183 дка при граници: север – овцеферма, изток – ведомствен път, юг – ведомствен
път; запад – междуселски път.
65. З ърно с у ш и л н я и н а в е с з а з ърно, по строени в парцел № 7, кв. 1, с площ 3,642 дка
п р и г р а н и ц и: с е в е р – № 10 2 3 – в ед о м с т в е н
път; изток – № 1005 – фр. терен нестопански;
юг – № 1022 – ведомствен път; запад – № 1008
овцеферма.
66. Шилигарник, построен в парцел № 12
от квартал № 1, с площ 1,698 дка при граници:
север – № 1011 – дру г терен нестопанск и; изток – № 1013 – овцеферма; юг – № 1021 – ведомствен път; запад – междуселски път.
67. Овцеферма, пос т роена в парцел № 13
о т к в. 1, с п лощ 2,451 дка п ри г раниц и: север – № 1011 – др. терен нестопански; изток – общинско землище; юг – № 1021 – ведомствен път;
запад – № 1012 – шилигарник.
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68. Ремонтна база, построена в парцел № 16
о т к в. 1, с п лощ 3,689 дка п ри г раниц и: север – № 1014 – кравеферма, и № 1015 – кравеферма; юг – № 1020 – ведомствен път; запад – междуселски път и парцел № 1017.
69. Портал с канцеларии, построени в парцел № 17
от кв. № 1, с площ 0,417 дка при граници; север – изток № 1016 – ремонтна база, юг – № 1020 – ведомствен път; запад – междуселски път.
70. Машинна станци я, построена в парцел
№ 18 от кв. 1, с площ 4,640 дка при граници: север – № 1020 – ведомствен път; изток – общинско
землище; юг – общинско землище; запад – междуселски път.
71. Склад за торове, построен на парцел № 25
от кв. 1, с площ от 2,757 дка при граници: север – общинско землище; изток – междуселски
път и общинско землище; юг – запад – общинско
землище, придобити с договор от 12.VІ.2000 г.,
вписан в Службата по вписванията – Търговище,
под № 25, том III, дв. вх. № 935 от 12.VІ.2000 г., със
страни Стоян Денев Ралев и ЗК „Солидарност“ – с.
Маково, ЕИК 826011474, и всички подобрения в
гореописаните имоти.
72. Лек автомобил джип марка „Сангйонг“, модел „Корандо 2.3 ТД“, шаси: KPTL2B1CSXP041635,
двигател: 661LA 003784, цвят – сребрист, ДК № Т 41
06 АС , дата на първа peгистрация – 26.ІХ.2001 г.,
придобит с договор за продажба реф. № 20674 от
21.ІХ.2001 г.
73. Лек автомобил марка„ Опел“, модел „Корса“,
рама: WOL000073S6123918, двигател: X12SZ19480805,
ДК № Т 85 96 АС, цвят – червен, дата на първа
регистрация – 26.VІ.1995 г., придобит с договор за
продажба от 10.ІІІ.2003 г.
74. Трактор колесен марка „ЮМЗ“, модел „6Л“,
peг. № Т 0684 ЕТ, придобит с постановление за
възлагане от ДСИ при PC – гр. Търговище, влязло
в сила на 10.ІІІ.2004 г.
75. Трактор колесен марка „Болгар“, модел „ТК
80“, peг. № Т 06 94 ЕТ, придобит с постановление за
възлагане от ДСИ при PC – гр. Търговище, влязло
в сила на 10.ІІІ.2004 г.
76. Трактор колесен марка „ЮМЗ“, Т-95-13,
придобит с протокол от 30.VІ.1999 г. между ПК
„Солидарност“ и Стоян Ралев.
77. Зърнокомбайн, марка и модел „CL ASS
DOMOM I NATOR 10 6“, peг. № Т 0 0527, ра ма
№ 90001553, свидетелство и талон № Т 0004129,
регистрирано в КТИ при МЗХ на 26.VІ.2000 г.,
придобит с протокол от 30.VІ.1999 г. между ПК
„Солидарност“ и Стоян Ралев.
78. Сеялка, марка и модел „СЗУ 3,6“, рама
№ 006504, свидетелство и талон № 006504 Т, регистрирана в КТИ на 3.VІІІ.2004 г., придобита с
протокол от 30.VІ.1999 г. между ПК „Солидарност“
и Стоян Ралев.
79. Товарачна машина марка и модел „UNC – 320“,
рама № 01736, peг. № Т 00714, свидетелство и талон
№ 006502 Т, регистрирана в КТИ на 3.VІІІ.2004 г.,
придобита с протокол от 30.VІ.1999 г. между ПК
„Солидарност“ и Стоян Ралев.
80. Сумата от 59 680 лв., представляваща пазар
ната стойност към датата на отчуждаване на имот:
част от стопански двор с площ 1,707 дка, съставляваща имот № 000057 по парцеларния план на
стопанския двор на с. Маково, община Търговище,
при граници и съседи на имот: улица, имот № 000053
стопански двор, заедно с построената в имота
сграда – овчарник, със застроена площ 545 кв. м,
отчужден с нотариален акт за продажба № 148,
том X, peг. № 9383, дело № 1110 от 18.VІІ.2008 г.
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на нотариус № 496, вписан в Службата по вписванията – гр. Търговище, акт 154, том VIII, дело
№ 1967 по вх. peг. № 4045 от 18.VІІ.2008 г.
Заин тересовани те лица могат да п ред явя т
претенции върху описаното по-горе имущество
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“. Първото по делото заседание
е насрочено за 19.І.2010 г. в 9 ч.
11218
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 16875/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Катрин интернешънъл инвестмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Славянска
24, ет. 2, с предмет на дейност: изследване, разработване, развитие и внедряване на технологии и на
проекти за опазване на околната среда, производство
и пласмент и поддръжка на машини и съоръжения
за пречистване на води и на оборудвания за опазване
на околната среда, строителство, покупко-продажба
и управление на недвижими имоти, производство
и продуциране на филми и на други телевизионни
продукти, туроператорска дейност, туристическа
агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на дребно и едро, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, която ще се
осъществява в страната и в чужбина без ограничение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 акции на приносител
с номинална стойност 100 лв. всяка една, с едноличен собственик на капитала „Научно-техническа
фирма с ограничена отговорнност за опазване на
околната среда Катерина“, със съвет на директорите в състав: Катерина Чен Сяоин – изпълнителен
директор, Веселин Лалов Христов – председател,
и Елена Райкова Карагьозова – зам.-председател,
и се представлява от изпълнителния директор
Катерина Чен Сяоин.
46042
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 6236/2006 вписва промени за „Уошингтън
дивелъпмънтс“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ж.к. Гоце Делчев, бл. 22, вх. Б; вписва нов учредителен акт.
46044
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8675/2006 вписва промени за „Геоцентър“ – ЕООД: допълва предмета на дейност със
„създаване на кадастър, извършване на дейности
по геодезия или картография“; вписва промени в
учредителния акт.
46045
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 5369/2005 вписва промени за „Мексо
трейдинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Лазар Стоянов Петров на Христо
Стоянов Петров; вписва като съдружник и управител
Христо Стоянов Петров; дружеството продължава дейността си като „Мексо трейдинг“ – ООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Христо Стоянов Петров и Лазар Стоянов Петров
само заедно; вписва нов дружествен договор.
46046
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8824/2005 вписва промени за „Групова
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практика за първична извънболнична стоматологична помощ Евро Норм дентал груп“ – ООД:
вписва промяна на наименованието на „Групова
практика за първична извънболнична дентална
помощ Евро Норм дентал груп“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
46047
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 9517/2005 вписва промени за „Балкански
ловец“ – ЕООД: заличава като управител Юлиян
Тодоров Тодоров; вписва като управител Бойко
Стефанов Богданов; вписва нов учредителен акт.
46048
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 10504/2005 вписва промени за „Вест парк
Център“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от „Лим Пройектентвиклунгс ГМБХ“
на „Магнум България гама“ – ООД; заличава като
съдружник „Лим Пройектентвиклунгс ГМБХ“; дружеството продължава дейността си като „Вест парк
Център“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала „Магнум България гама“ – ООД, София (рег.
по ф.д. № 2028/2007); вписва нов учредителен акт.
46049
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 3979/2005 вписва промени за „Донети“ – ЕООД: вписва промяна на фамилното име
на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството Евгения Йорданова Ничева на
Панайотова.
46050
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16735/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мастодонт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Александър Пушкин 21, ет. 3, ап. 11,
с предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги,
консултантска дейност, бизнес услуги, проучвателна
дейност, строителство, поддръжка на компютри,
изготвяне на бизнес стратегии и планове, управленска дейност, инженеринг, цялостно проектиране,
отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, вкл. и тези,
попадащи под специален законоустановен режим,
изискващ предварително разрешение – след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Никола Иванов
Брайков и Андриана Стоянова Сапунджиева и се
управлява и представлява от Никола Иванов Брайков.
46021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16075/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ИМКТ проект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 32, ет. 14, ап. 98,
с предмет на дейност: консултантски услуги, изготвяне и реализация на научни проекти, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, информационни и програмни услуги, търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ирена Методиева Найденова и Красимир Даков Найденов и се управлява
и представлява от Ирена Методиева Найденова.
46022
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16584/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Емтрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 350, ап. 44, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, вътрешна и външна
търговия с черни и цветни метали, комисионна
дейност, търговско представителство, посредничество, агентство, международен и вътрешен туризъм,
хотелиерство, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, промишлени стоки и предмети за бита,
търговия с алкохол и цигарени изделия, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Емил Бисеринов
Коцев, който го управлява и представлява.
46023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13575/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тесис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 5, ет. 4, офис 17, с предмет
на дейност: търговия с дрехи, обувки и аксесоари за
дрехи, внос-износ на дрехи, обувки и аксесоари за
дрехи, транспорт на пътници и товари в страната и
в чужбина, представителство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякакви други дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Апостолос Юрис и Стефанакис Панделис и се управлява
и представлява от Апостолос Юрис.
46024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17210/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хойо 19“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 65, ап. 3, с
предмет на дейност: проектиране, строителство,
оборудване и експлоатация на всякакви съоръжения и недвижими имоти, придобиване, продажба,
управление, посредничество и мениджмънт на
недвижими имоти, външна и вътрешна търговска
дейност във всички разрешени със закон форми и
с всякакви стоки, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
ресторантьорство и хотелиерство, туристическа и
туроператорска дейност в страната и в чужбина,
мениджмънт, маркетинг и реклама, всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв.,
със съдружници Мигел Чико Гуйхаро, Марсиал
Чико Галиндо, Бенито Сагредо Родригес и Мануел
Перес Касадо и се управлява и представлява от
Мигел Чико Гуйхаро.
46025
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16964/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Биркен“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 310, вх. 1, ап. 11, с
предмет на дейност: лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни
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и чуждестранни юридически и физически лица,
внос, износ и търговия на едро и дребно с всякакви хранителни и промишлени стоки, незабранени
със закон, комисионни, спедиционни, превозни,
складови сделки и стоков контрол, информационна
и рекламна дейност, туристически, хотелиерски,
туроператорски, ресторантьорски или други услуги,
счетоводна и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Николай Димитров Чоролеев и
Благовеста Владимирова Чоролеева и се управлява
и представлява от Николай Димитров Чоролеев.
46026
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 7604/2007 вписва промени за „ПБГ“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Анатоли Георгиев Георгиев на Светлин Георгиев
Георгиев; вписва като съдружник Светлин Георгиев
Георгиев; дружеството продължава дейността си
като „ПБГ“ – ООД; вписва като управител Светлин
Георгиев Георгиев; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Анатоли Георгиев
Георгиев и Светлин Георгиев Георгиев заедно и поотделно; вписва изменения в дружествения договор.
46027
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17056/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аквасол“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Родопи 21, ет. 5, ап. 10,
с предмет на дейност: внос, износ, търговия с химически продукти, вкл. такива за обработка на
вода, пречистване и обработка на вода, търговия
и обслужване на помпи и системи за напояване,
хидрофорни, дренажни и други съоръжения, монтаж
на съоръжения, консултантска дейност, различни
видове услуги и всякакви незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Габриела Стоянова Стефанова, която
го управлява и представлява.
46007
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16621/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иктус БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Цар Самуил 37, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба, покупка и продажба на ценни книжа,
търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, организация и провеждане на курсове,
семинари и практически лектории и конференции
в областта на здравния мениджмънт в денталната
медицина, издателска дейност, реклама и връзки
с обществеността, консултации, туристически и
информационни програмни, импресарски или други
услуги, покупка и строеж на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Илияна
Иванова Давидова, Венцислав Лазаров Стоев и
Сергей Герчов Пенов и се управлява и представлява
от Илияна Иванова Давидова.
46008
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16070/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Ледник“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2, ап. 13, с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки в страната в чужбина, селскостопанско
производство и реализация на продукцията у нас и
в чужбина, озеленяване на паркови площи, производство и търговия с посадъчен материал, копирни
и машинописни услуги, рекламно-информационна
дейност, организиране на изложби, търгове, базари,
маркетингови проучвания, представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мохамед Камал Заки
Алам и Башир Ахмед Ал-Наиб и се управлява и
представлява от Мохамед Камал Заки Алам.
46009
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 9865/2007 вписва промени за „Нобел пропъртис“ – ООД: заличава като съдружник Станислава
Антонова Куюмджиева; вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Станислава Антонова Куюмджиева на Латинка Георгиева Ревалска; вписва като
съдружник и управител Латинка Георгиева Ревалска;
премества седалището и адреса на управление от
район „Лозенец“, ул. Княз Борис І № 59, в район
„Триадица“, ул. Княз Борис І № 59; дружеството ще
се управлява и представлява от Билян Любомиров
Балев и Латинка Георгиева Ревалска заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
46010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арк
груп България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, бул. Тотлебен 53 – 55, офис
101, с предмет на дейност: създаване на всякакви
градоустройствени, архитектурни и инженерни
проекти, изготвяне на чертежи и скици, изработка,
управление и техническо изпълнение на планове
и проекти, обяснителни записки, описи, бюджети,
конструктивни и строителни изчисления, други
архитектурни и инженерни дейности, необходими
за градоустройствени дейности, строителни дейности, вътрешен и външен архитектурен дизайн и
дейности по декорация и обзавеждане от всякакъв
вид за собствени цели или поръчани от трети лица,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на продукти от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, рек
ламни и информационни услуги, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външноикономическа дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Хосе Мария Феррер Серра,
който го управлява и представлява.
46011
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17005/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел турс Р“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Васил Левски 68, вх. 1, ет. 5, с
предмет на дейност: оказване на услуги, свързани
с обществено хранене (вкл. чрез собствени обекти за обществено хранене), сделки с недвижими
имоти, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Антония Живко-
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ва Йорданова, Валери Славчов Вардаров, Атанас
Славев Вардаров и Павел Димитров Симеонов и
се управлява и представлява от Антония Живкова
Йорданова.
46012
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16854/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕТЕ
конкрийт сълушънс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 45, вх. 1, ет. 6, ап. 11, с предмет на
дейност: консултантска дейност, представителство,
комисионерство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, реклама и рекламно-търговска дейност (без
кино и печат), туристически услуги, хотелиерство
и ресторантьорство, строително-ремонтна дейност,
предприемачество, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, организация на тържества, рождени, именни дни, презентации
и всякакви други събития, за които няма изрична
законова забрана, производство и продажба на
всякакви стоки и изделия, спедиционна, складова, превозна дейност, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
бартер, създаване и участие в търговски вериги и
всякаква друга дейност, за извършването на която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мирослав Красимиров
Матев, който го управлява и представлява.
46013
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15962/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Р.Р. комерс – козметикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза
106, ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, управление на търговски сделки, реекспорт, образование, обучение, развлекателна, спортна
и културна дейност, други услуги от всякакъв вид,
разрешени със закон, сделки със и разработка на
интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица в
страната и в чужбина, строителство, сделки с недвижими имоти, международен и вътрешен туризъм,
маркетинг, ноу-хау, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 20 400 лв., със съд
ружници Камал Кабалан Халил, Мохамад Ахмед
Саламат и Айман Гассан Джунди и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16488/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ви енд Джи
трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ул. Майски ден 1, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с промишлени и хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
строително-ремонтна дейност, производство на
селскостопанска и друг вид продукция, внос и
износ, транспортна и спедиторска дейност, рек
ламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
туристически услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружество

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Галя Младенова Николова и Владислав
Веселинов Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44761
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16721/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Респект ауто
МН“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, кв. Враждебна, ул. 8 № 22,
с предмет на дейност: търговия с автомобили и аксесоари за автомобили, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, пътна помощ,
хотелиерски, туристически, автомонтьорски, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Благоев Стоянов и Мартин Росенов Николов и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
44762
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16493/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мейленд Болканс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Златен
рог 12, студио 2, ет. 3, с предмет на дейност: изграждане, разработване, придобиване, отдаване под
наем, управление, продажба на недвижими имоти
(магазини, офисни, жилищни сгради, логистични
центрове, индустриални сгради и всякакъв друг вид
търговски сгради), всякаква друга дейност, незабранена със закон, а в случаите, когато отделен закон
предвижда извършването на някоя от дейностите
на дружеството с разрешение на държавен орган
или лицензия или регистрация, тази дейност ще
се извършва от дружеството след получаване на
съответното разрешение или лицензия или след
извършване на съответната регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Мейленд Риъл
Етсейт Еспи.з.о. и се управлява и представлява от
управителя Ян Патрик Гуен и Мациеж Джоузеф
Килбики поотделно.
44763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16505/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Булбангор
2003“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. П. Парчевич 27, с
предмет на дейност: покупка, вземане под наем или
замяна, наемане или придобиване и притежаване
по друг начин на имот или дял от земи, сгради,
постройки, сервитутни права, привилегии, концесии,
патенти, патентни права, лицензии, патентовани
процеси, машини и друго недвижимо и движимо
имущество от всякакъв вид, необходимо или подходящо за целите или във връзка с дейността на
дружеството или някой от клоновете или отделите
му, всякаква друга дейност, независимо дали е допълваща или не, която по преценка на дружеството
може да бъде подходящо или изгодно развивана
във връзка с дейността на дружеството, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон,
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като всяка дейност, изискваща официален лиценз,
разрешение, позволение и т.н. от съответните компетентни органи, може да бъде извършвана само
след като дружеството получи такъв лиценз или
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Бангор България“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от управителя Рафаел Морила Перез.
44764
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16624/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КВ нет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Козяк 17, с предмет на дейност:
проектиране и изграждане на електроинсталации,
структурно окабеляване, строителство, управление
и сделки с недвижими имоти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки
и услуги, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, превозна и спедиторска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Бориславов Тошев и Николай
Христов Панов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
44765
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по ф.д.
№ 9472/2007 вписа промени за „Ви бокс“ – ЕАД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
50 000 лв. на 300 000 лв. чрез издаване на нови
250 000 обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност 1 лв.; вписва нов устав,
приет от едноличния собственик на капитала на
24.Х.2007 г.
44766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16089/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дерали
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 711, вх.
А, ет. 2, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешен
и външен транспорт на стоки и товари, спедиция,
строителна дейност, производство и търговия с
всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност,
реклама, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Десислав Любомиров Гергинов, който
го управлява и представлява.
44858
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 6300/2007 вписва промени за „Зарифопулос България“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 24, вх. 1,
ет. 2, ап. 6.
44859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16100/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди
спорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Оборище“, ул. Московска 3, вх. А, с
предмет на дейност: поддържане и управление на
спортни бази, комплекси и съоръжения, покупка,
продажба, внос, износ, внедряване и осигуряване
на поддръжката на спортни съоръжения и уреди,
търговско представителство, посредничество и
комисионерство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Димка Петрова Енчева,
която го управлява и представлява.
44860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15978/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тема
софтуер консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Дондуков
82 – 82А, ет. 6, ап. 10, с предмет на дейност: консултантски, рекламни, програмни и информационни
услуги, продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки и услуги по създаване,
внедряване и поддържане на програмни продукти
и информационни системи, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, покупка на
стоки или други вещи за техническо осигуряване
на информационни системи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, обработка на данни за работни заплати, управление и
лизинг на персонал. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Марин Иванов Дилчев,
който го управлява и представлява.
44861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16015/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Детегледачки Мери Попинз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Милин камък 40, с предмет на дейност: посредническа дейност по наемане на работа, професионално образование и обучение, търговска дейност
в страната и в чужбина, посредническа дейност,
търговия с недвижими имоти, внос, износ, ноу-хау,
отдаване на жилищни и нежилищни площи под наем,
транспортна дейност, производство, изкупуване и
търговия със селскостопанска продукция, интернет,
маркетинг, туристическа, строителна, транспортна,
програмно-техническа, всякаква друга дейност,
позволена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Николина Юлианова
Константинова, която го управлява и представлява.
44862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15810/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бългериан
минерал рисорсис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Цанко
Церковски 62, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговия с минерални и неорганични концентрати
на местни и чужди пазари, консултантска и инженерингова дейност в областта на промишлеността
и минното дело, проучване, търсене, изследване и
подготвителни работи за добив и експлоатация на
подземни и наземни залежи на неорганични руди,
метални и неметални залежи, представителство
на български и чуждестранни юридически лица и
търговци, извършване на всички видове дейности,
които не са забранени със закон в страната и в чуж-
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бина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Момчил Георгиев Дерлоков, „Бългериан Майнинг Корпорейшън“ – ООД,
и Вилхелм Николас Запакоста и се управлява и
представлява от Момчил Георгиев Дерлоков.
44863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16375/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ърлийн
Ели пропертис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ърлийн Райън
Ели, който го управлява и представлява.
44864
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 13154/99 вписа промени за „Секюрит и – м и кс“ – ООД: за л и ча ва кат о п рок у рис т
Стефан Василев Ангелов; вписва като прокурист
Сашо Любомиров Иванов, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва изменение на
дружествения договор.
44973
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 75/97 вписа поемане на предприятието на
ЕТ „Вит – Васил Петрунов“ на едноличния търговец
Васил Иванов Петрунов от неговата наследница
Магда Петрова Лазарова-Петрунова и я вписа
като едноличен търговец с фирма „Вит – Магда
Лазарова-Петрунова“.
44974
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 10119/97 вписа промени за
„Свят – 2001“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Слава Понева Николова-Герджикова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Марко Димитров Герджиков – наследник на Слава Понева
Николова-Герджикова.
44975
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 5880/96 вписа промени за „Елмар“ – ЕООД:
заличава като управител Любомир Стоянов Иванов;
вписва като управител Николай Атанасов Иванов,
който ще управлява и представлява дружеството.
44976
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 12062/2006 вписа промени за „Финвера
консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Александър Владимиров Бабинов
на Мая Пешева Гайдарска; вписва прехвърляне
на 200 дружествени дяла от Николина Стоянова
Стоянова на Радостина Любомирова Цветанова;
заличава като съдружници Николина Стоянова
Стоянова и А лександър Владимиров Бабинов;
вписва като съдружник Мая Пешева Гайдарска;
вписва нов дружествен договор.
44886
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1924/2006 вписа промени за „Лейк гроув
дивелопмънтс“ – ООД: вписва прехвърляне на 55
дружествени дяла от Борислав Василев Георгиев
на Анжело Петков Богоев; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Али Навийд Пирзада на
Анжело Петков Богоев; вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Кристофър Робин Нейлър на
Анжело Петков Богоев; вписва като съдружник
Анжело Петков Богоев; вписва промени в дружествени ядоговор.
44887
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 6201/2006 вписа промени за „Интерсел
България“ – ЕООД: заличава като управител Димитър Николов Бойкинов; вписва като управител
Петко Пенчев Пенчев, който ще управлява и представлява дружеството.
44888
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 252/2006 вписа промени за „Био дентина“ – ООД: вписва прехвърляне на 23 дружествени
дяла от Цветелина Янкова Събова на „С и С дентал
маркет“ – ЕООД; заличава като съдружник Цветелина Янкова Събова; вписва като съдружник „С и С
дентал маркет“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 2141/2007);
вписва изменение на дружествения договор.
44889
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 8497/2006 вписа промяна за „Лендмарк
България тауър“ – ЕООД: заличава като управител
Дейвид Фредерик Бродерсън.
44890
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8875/2005 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Онда
кофи брейк“ – АД.
44891
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 8875/2005 вписа промени за „Онда кофи
брейк“ – АД: заличава като член и председател на
съвета на директорите Агисилаос Йоанис Хилиархопулос; вписва като член и председател на съвета
на директорите Валери Борисов Петров.
44892
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15948/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елизар
Куюмджиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен 34,
с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно изискванията на глава
десета от ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Елизар Станчев Куюмджиев,
който го управлява и представлява.
44893
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16056/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бон
тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Красна поляна 3,
бл. 31, вх. Г, ет. 10, ап. 174, с предмет на дейност:
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таксиметрови превози в страната и в чужбина,
консултантска и маркетингова дейност при организацията и реализацията на индивидуални и
групови пътувания, търговска дейност в страната
и в чужбина, представителство и посредничество
на физически и юридически лица, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Теодор Аркадиев Николов, който го управлява и представлява.
44894
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15620/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ара – Мат 95“ – ЕООД, със седалище и адрес
на у правление Софи я, район „Илинден“, ж.к.
Света Троица, бл. 306, маг. № 3, с предмет на
дейност: строителство, сделки с недвижими имоти
и вещни права върху тях, консултантска дейност
в областта на вътрешно- и външнотърговската
дейност, търговско представителство, агентство и
посредничество, комисионни, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, вътрешен и
международен туризъм – хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, сервизна дейност, маркетинг и
реклама, производство, преработка и търговия със
стоки за промишлеността, селското стопанство,
бита и хранителната промишленост. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Симона Иванова Павлова, която го управлява и представлява.
44895
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16183/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елто
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Йордан Йовков 24,
вх. Б, ет. 3, ап. 13, с предмет на дейност: външна
търговия, търговско представителство, производство
и продажба на изделия от метал, както и всякаква
друга дейност в страната и в чужбина, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Елица Горянова Горянова,
която го управлява и представлява.
44896
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16023/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кристалхим“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Голо бърдо 10, с предмет на дейност:
внос, износ и търговия със суровини за химическата
промишленост, преработка на дървесина, производство на козметични изделия и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници „Вивес“ – ЕАД, Стоян Василев Демиревски
и Венцислав Гачев Неков и се управлява и представлява от Стоян Василев Демиревски.
44897
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 2059/2004 вписа промени за „Специализирана урологична болница за активно лечение
Уромед – София“ – ООД: заличава като управител
Александър Димитров Табаков; вписва като управител Бойка Георгиева Николова; дружеството се
управлява и представлява от управителя Бойка
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Георгиева Николова, която няма право да извършва
сделки на стойност над 1500 лв. без предварителното
разрешение на общото събрание.
44913
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 13339/2004 вписа промени за
„Аксун – АА“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Младен Бориславов Василев
на Славчо Стоянов Борисов; заличава като едноличен собственик и управител Младен Бориславов
Василев; вписва като едноличен собственик и управител Славчо Стоянов Борисов; вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София, район
„Лозенец“, ул. Вежен 14; вписва нов учредителен акт.
44914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
15.Х.2007 г. по ф.д. № 11457/2004 вписа промени
за „Стекос“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Марян Илиев Георгиев на
Димитър Николов Димитров; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Камен Руменов Костакиев на Татяна Димитрова Димитрова; заличава
като съдружници Камен Руменов Костакиев и
Марян Илиев Георгиев; заличава като управител
Марян Илиев Георгиев; вписва като съдружници
и управители Татяна Димитрова Димитрова и
Димитър Николов Димитров, които управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно;
вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 349, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
44915
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 13044/2003 вписа промени за „Агрикълчърал пропъртис“ – ООД: заличава като управител Десислава Славчева Мангаркова; вписва като
управител Николай Викторович Майстер, който
управлява и представлява дружеството.
44916
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 1609/2003 вписа промени за „Ес Джи
авиейъшън“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Георги Валериев Доганов на
Георги Иванов Иванов; заличава като съдружник
Георги Валериев Доганов; заличава като управител
Николай Станчев Станчев; вписва като съдружник
и управител Георги Иванов Иванов, който управлява и представлява дружеството, вписва нов
дружествен договор.
44917
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 10949/2002 вписа промени за „Сноу
холидей“ – ООД: заличава като съдружник Данаил Тодоров Георгиев; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Данаил Тодоров Георгиев на
Павлин Светломиров Койнов; вписва промени в
дружествения договор.
44918
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 10512/2002 вписа промени за „Аида
нова“ – ООД: вписва промяна на предмета на
дейност: информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, психологическо подпомагане на търсещите работа лица,
насочване към подходящи програми и на мерки
за заетост, насочване към професионално и/или
мотивационно обучение, насочване и подпомагане за започване на работа, вкл. в друго населено
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място в страната или в други държави, козметика
и масаж, фризьорски услуги, вътрешна и външна
търговия, ресторантьорска, хотелиерска, лизингова, сервизна, ремонтна, посредническа дейност,
представителство (без процесуално) на физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякаква
друга дейност, незабранена със закон; вписва нов
дружествен договор.
44919
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3693/2001 вписва промени за „Атрико“ – ЕАД:
заличава като член на съвета на директорите Росица
Любенова Райкинска-Ботева; вписва като член на
съвета на директорите Малинка Христова Иванова;
дружеството се управлява от съвет на директорите
в състав: Румяна Енчева Велинова, Емилия Енчева
Тюркеджиева и Малинка Христова Иванова, и се
представлява от изпълнителния директор Румяна
Енчева Велинова.
44920
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 3693/2001 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Атрико“ – ЕАД.
44921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 8168/2001 вписа промяна за „СКФ Берингс България“ – ЕАД: заличава като прокурист
Антонио Велардо.
44922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 14133/2000 вписа промени
за „Телеграф“ – ООД: вписва прехвърляне на 36
дружествени дяла от „Е.П.Д.“ – ЕООД, на „Нова
българска медийна група“ – АД; вписва прехвърляне на 36 дружествени дяла от „Р.К.К.“ – ЕООД,
на „Нова българска медийна група“ – АД; вписва
прехвърляне на 36 дружествени дяла от „Южен
кръст 2001“ – ЕООД, на „Нова българска медийна група“ – А Д; вписва прехвърляне на 36
дружествени дяла от „Алба С“ – ЕООД, на „Нова
българска медийна група“ – АД; заличава като
съдружници „Р.К.К.“ – ЕООД, „Е.П.Д.“ – ЕООД,
„Алба С“ – ЕООД, и „Южен кръст 2001“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Телеграф“ – ЕООД.
44923
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 14129/2000 вписа промени за „Монитор“ – ООД: вписва прехвърляне на 36 дружествени
дяла от „Е.П.Д.“ – ЕООД, на „Нова българска медийна
група“ – АД; вписва прехвърляне на 36 дружествени
дяла от „Р.К.К.“ – ЕООД, на „Нова българска медийна
група“ – АД; вписва прехвърляне на 36 дружествени дяла от „Южен кръст 2001“ – ЕООД, на „Нова
българска медийна група“ – АД; вписва прехвърляне
на 36 дружествени дяла от „Алба С“ – ЕООД, на
„Нова българска медийна група“ – АД; заличава като
съдружници „Р.К.К.“ – ЕООД, „Е.П.Д.“ – ЕООД,
„Алба С“ – ЕООД, и „Южен кръст 2001“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Монитор“ – ЕООД.
44924
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 2498/2005 вписа промени за „Джей Пи
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моторс“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дружествени дяла от Виолета Петрова Анастасова на
Георги Андреев Ачов; заличава като съдружник
Виолета Петрова Анастасова; вписва като едноличен собственик на капитала Георги Андреев Ачов;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей
Пи моторс“ – ЕООД; дружеството се управлява и
представлява от управителя Георги Андреев Ачов;
вписва нов учредителен акт.
44949

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
44. – Управителният съвет на съюз „Истина“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква национално
събрание на съюза на 7.ХІ.2009 г. в 9 ч., в София, в
салона на партера на сградата на КТ „Подкрепа“, пл.
Гарибалди, ул. Ангел Кънчев 2, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на
съюза; 2. доклад за финансовото състояние на съюза; разисквания по докладите и освобождаване на
управителния съвет от отговорност; 3. избор на нов
управителен съвет; приемане на решения; 4. разни.
Регистрация – от 8,30 до 9 ч.
11228
1. – Управителният съвет на Българска дилърска
асоциация – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.XI.2009 г. в 13,30 ч., в
зимен курорт „Боровец“, п.к. 2010, хотел „Лион“, конферентна зала, при следния дневен ред: 1. промяна на
наименованието на БДА; 2. приемане на изменения
в устава на БДА. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред и
ще се проведе, колкото и членове да се явят.
11205
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1. – Управителният съвет на сдружение „Алианс
за популяризиране и развитие на туризма в регион
Банско“, Банско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 3.VIII.2009 г. свиква редовно годишно общо
събрание на сдружението на 6.XI.2009 г. в 12 ч., в
Банско, хотел „Пирин”, заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2008 г.; проект за решение – ОС
приема финансовия отчет на сдружението за 2008 г.;
2. приемане на представения от управителния съвет
отчет за дейността на сдружението за 2008 г.; проект
за решение – ОС приема представения от УС отчет
за дейността на сдружението за 2008 г.; 3. освобождаване на управителния съвет от отговорност за
дейността му през 2008 г.; проект за решение – ОС
освобождава УС от отговорност за дейността му през
2008 г.; 4. приемане на предложените от управителния
съвет основни насоки и програми за развитие на
дейността на сдружението за 2009 – 2010 г.; проект
за решение – ОС приема предложението на УС; 5.
приемане на предложения от управителния съвет
бюджет на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложения от УС бюджет на сдружението;
6. разни. Писмените материали по дневния ред на
общото събрание се предоставят на разположение на
членовете на сдружението в седалището на сдружението. Членовете – юридически лица, се представляват
на общото събрание от законните им представители
или от изрично упълномощен представител. Членовете и техните представители на общото събрание се
регистрират от 11 до 12 ч. на мястото на провеждане
на събранието, като се подписват в списъка на присъстващите. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на представените членове.
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