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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 277
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за допълнение на Закона за защита 
на потребителите, приет от ХLI Народно 
събрание на 11 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г. 

Президент на републиката:  
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН
за допълнение на Закона за защита на по
требителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., 
бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 
41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., 
бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 
2010 г., бр. 18 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)

Параграф единствен. В чл. 165, ал. 5 се 
създава т. 5:

„5. да не заемат ръководна длъжност в 
политическа партия или организация.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 11 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

6691

УКАЗ № 278
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
експортния контрол на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с двойна 
употреба, приет от ХLI Народно събрание на 
10 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
експортния контрол на продукти, свързани 
с отбраната, и на изделия и технологии с 

двойна употреба (ДВ, бр. 26 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 12, ал. 2 след думите „Минис-
терството на отбраната“ се поставя запетая 
и се добавя „Министерството на вътрешните 
работи“.

§ 2. В чл. 32, ал. 4 в изречение първо циф-
рата „4“ се заменя с „5“, а в изречение второ 
след думата „Митници“ се добавя „четвъртият 
се изпраща в Министерството на вътрешните 
работи“ и думата „четвъртият“ се заменя с 
„петият“.

§ 3. В чл. 53, ал. 5 в изречение първо циф-
рата „4“ се заменя с „5“, а в изречение второ 
след думата „Митници“ се добавя „четвъртият 
се изпраща в Министерството на вътрешните 
работи“ и думата „четвъртият“ се заменя с 
„петият“.

Министерство  

на земеделието и храните

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	

Наредба	№	10	от	2008	г.	за	условията	
и	реда	за	предоставяне	на	безвъзмезд-
на	 финансова	 помощ	 по	 мярка	 „Пре-
доставяне	на	съвети	и	консултиране	
в	земеделието	в	България	и	Румъния“	
по	Програмата	за	развитие	на	селски-
те	райони	за	периода	2007	–	2013	г.	 30

Министерство  
на регионалното развитие  

и благоустройството

Министерство  
на вътрешните работи

	Наредба № РД-02-20-10	 от	 5	 юли	
2012	г.	за	условията	за	изграждане	или	
монтиране	 върху	 платното	 за	 дви-
жение	 на	 изкуствени	 неравности	 и	
на	други	средства	за	ограничаване	на	
скоростта	на	движение	и	изисквания-
та	към	тях	 41
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§ 4. В чл. 56, ал. 1 в изречение първо думите 
„4 екземпляра“ се заменят с „5 екземпляра“, 
а в изречение второ след думата „Митници“ 
се добавя „четвъртият се изпраща в Минис-
терството на вътрешните работи“ и думата 
„четвъртият“ се заменя с „петият“.

§ 5. В чл. 64, ал. 8 след думата „уведомява“ 
се добавя „Министерството на вътрешните 
работи“ и се поставя запетая.

Заключителна разпоредба
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обна-

родването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание 

на 10 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

6690

УКАЗ № 279
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за оттегляне на декларацията по 
чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно 
самоуправление, приет от ХLI Народно съб-
рание на 11 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от 
Европейската харта за местно самоуправление

Член единствен. Република България оттег-
ля декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската 
харта за местно самоуправление, ратифици-
рана със закон (ДВ, бр. 28 от 1995 г.).

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 11 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

6692

УКАЗ № 280
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за ратифициране на Протокола относно 
привилегиите и имунитетите на Центъра за 

правоприлагане в Югоизточна Европа, приет 
от ХLI Народно събрание на 10 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Протокола относно 
привилегиите и имунитетите на Центъра за 

правоприлагане в Югоизточна Европа

Член единствен. Ратифицира Протокола 
относно привилегиите и имунитетите на Цен-
търа за правоприлагане в Югоизточна Европа, 
подписан на 24 ноември 2010 г. в Букурещ.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 10 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

6685

УКАЗ № 281
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за ратифициране на Споразумението за 
икономическо партньорство между държавите 
от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европей-
ската общност и нейните държави членки, от 
друга страна, приет от ХLI Народно събрание 
на 12 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за ико
номическо партньорство между държавите от 
КАРИФОРУМ, от една страна, и Европей
ската общност и нейните държави членки, 

от друга страна

Член единствен. Ратифицира Споразуме-
нието за икономическо партньорство между 
държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, 
и Европейската общност и нейните държави 
членки, от друга страна, подписано на 15 ок-
томври 2008 г. в Бриджтаун.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 12 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

6756
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Назначавам Боряна Иванова Симеонова 
за извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Кралство Мароко.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 9 юли 2012 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
6770

УКАЗ № 265
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам проф. Иван Христов Лалов 
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа 
степен за големите му заслуги в областта на 
образованието и науката.

Издаден в София на 9 юли 2012 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Диана Ковачева
6771

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител 

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб-
лика България

Р Е Ш И :

Прекратява пълномощията на Димитър 
Иванов Аврамов като народен представи-
тел от 12. многомандатен избирателен ра-
йон – Монтана.

Решението е прието от 41-ото Народно 
съб рание на 19 юли 2012 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

6913

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Народното събрание на Република Бълга
рия по повод на терористичния акт на летище 

Бургас на 18 юли 2012 г.

 На 18 юли 2012 г. на летище Бургас бе 
извършено тежко терористично нападение, 
при което загинаха и бяха ранени мирни 
български и израелски граждани.

България е потресена. Нищо не може да 
оправдае смъртта и болката на невинни хора.

Подобен акт на територията на суверен-
на държава – член на Европейския съюз, е 
провокация към усилията на демократичната 
общност за постигане на траен световен мир.

Четиридесет и първото Народно събрание 
на Република България, 

– като изказва своите най-искрени съ-
болезнования на близките на загиналите 
и своето съпричастие към преживяното от 
пострадалите;

– като безусловно осъжда отнемането на 
невинни човешки животи и се прекланя пред 
гибелта на всички мирни хора, станали жертва 
на терористични атаки по света;

– като намира дейността на терористич-
ните организации за една от най-сериозните 
заплахи за световния мир;

– като потвърждава ангажиментите на Ре-
публика България към резолюциите на Съвета 
за сигурност на ООН в борбата с тероризма,

Д Е К Л А Р И РА :

1. Категорично осъжда терористичния акт, 
извършен на 18 юли 2012 г. на летище Бургас.

2. Настоява компетентните български 
институции да положат всички необходими 
усилия за разкриване на организаторите и 

извършителите на терористичния акт и пос-
ледващото им изправяне пред съда.

3. Изисква от правителството на Репуб-
лика България да окаже своевременна и 
пълноценна помощ за пострадалите и да 
предприеме необходимите мерки за гаран-
тиране сигурността на всички български и 
чуждестранни граждани.

Декларацията е приета от 41-ото Народно 
събрание на 19 юли 2012 г. и е подпечатана 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

6992
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УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Димитър Георгиев Коруджи-

ев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие 
за особено значимите му заслуги в областта 
на културата.

Издаден в София на 9 юли 2012 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

6772

УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам г-жа Тове Скарстейн – извън-

реден и пълномощен посланик на Кралство 
Норвегия в Република България, с орден „Стара 
планина“ първа степен за изключително голе-
мите є заслуги за развитието и укрепването 
на българо-норвежките отношения и по повод 
окончателното є отпътуване от страната.

Издаден в София на 9 юли 2012 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:

Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

6870

УКАЗ № 276
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 279, 
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Байково, община Хитрино, област 
Шумен, на 7 октомври 2012 г.

Издаден в София на 16 юли 2012 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

6871

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152  
ОТ 17 ЮЛИ 2012 Г.

за приемане на Устройствен правилник на 
Министерството на правосъдието

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Устройствен пра-
вилник на Министерството на правосъдието.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Устройственият правилник 
на Министерството на правосъдието, приет с 
Постановление № 60 на Министерския съвет 
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и 
доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 59 и 81 от 2009 г., 
бр. 37 и 58 от 2010 г. и бр. 16, 22 и 25 от 2011 г.). 

§ 2. В Правилника за устройството и 
дейността на Националното бюро за правна 
помощ, приет с Постановление № 4 на Ми-
нистерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 
от 2006 г.; изм., бр. 110 от 2007 г. и бр. 37 от 
2010 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 21, ал. 4 числото „22“ се заменя 
с „25“.

2. В приложението към чл. 21, ал. 4:
а) в наименованието числото „22“ се за-

меня с „25“;
б) на ред „Дирекция „Административно-

финансова“ цифрата „9“ се заменя с „6“;
в) на ред „Дирекция „Правна помощ“ циф-

рата „9“ се заменя с „15“.
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 2 на 

Постановление № 88 на Министерския съвет 
от 2010 г. за определяне на първостепенния и 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити в Министерството на правосъдието 
(обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 
от 2010 г. и бр. 16 и 58 от 2011 г.) се правят 
следните изменения:

1. На ред „Национално бюро за правна 
помощ“ числото „22“ се заменя с „25“.

2. На ред „Главна дирекция „Охрана“ 
числото „1462“ се заменя с „1461“ и на ред „в 
т. ч. териториалните звена“ числото „1349“ 
се заменя с „1348“.

3. На ред „Главна дирекция „Изпълнение 
на наказанията“ числото „4610“ се заменя с 
„4608“ и на ред „в т. ч. териториалните звена“ 
числото „4502“ се заменя с „4500“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на правосъдието

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се определят организа-
цията, дейността, функциите и числеността на 
служителите на Министерството на правосъ-
дието, наричано по-нататък „министерството“, 
и на неговите организационни структури и 
административни звена.

Чл. 2. (1) Министерството на правосъдието 
е юридическо лице на бюджетна издръжка със 
седалище София и с адрес ул. „Славянска“ № 1.

(2) Министерството на правосъдието е 
администрация, която подпомага министъ-
ра на правосъдието при осъществяване на 
правомощията му, осигурява технически 
дейността му и извършва дейности по адми-
нистративното обслужване на гражданите и 
юридическите лица.

Г л а в а  в т о р а

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Раздел I
Правомощия на министъра на правосъдието

Чл. 3. (1) Министърът на правосъдието, 
наричан по-нататък „министъра“, е централен 
едноличен орган на изпълнителната власт, 
който ръководи, координира и контролира 
осъществяването на държавната политика в 
областта на правосъдието.

(2) Министърът ръководи и представлява 
Министерството на правосъдието.

Чл. 4. (1) При осъществяване на поли-
тическата програма на правителството, при 
разработването на проекти на нормативни 
актове и при изпълнението на правомощи-
ята си министърът се подпомага от трима 
заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед 
правомощия на заместник-министрите, като 
определя и техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово от-
съствие се изпълняват от определен за всеки 
конкретен случай заместник-министър.

Чл. 5. Въз основа на Конституцията на 
Република България и в изпълнение на за-
коните министърът:

1. осъществява взаимодействието между 
съдебната власт и изпълнителната власт;

2. ръководи дейността по изработване-
то на проекти на закони и на подзаконови 
нормативни актове, свързани със съдебната 
система и с дейностите, които са в рамките 
на неговите правомощия, както и по изработ-
ването на становища по законопроекти и по 
проекти на подзаконови нормативни актове, 
изготвени от други централни органи на из-
пълнителната власт;

3. участва в организирането на квалифи-
кацията на съдиите, прокурорите и следова-
телите;

4. управлява имуществото на съдебната 
власт;

5. предлага проект на бюджет на съдебната 
власт и го внася за обсъждане във Висшия 
съдебен съвет;

6. осъществява ръководство и контрол на 
дейността по охрана на органите на съдеб-
ната власт;

7. осъществява дейности, свързани с дър-
жавните и частните съдебни изпълнители, с 
нотариусите, съдиите по вписванията и със 
синдиците;

8. ръководи дейността по подготовката на 
проекти на международни договори в прав-
ната област и контролира изпълнението им;

9. представлява Република България на 
заседанията на Съвета на Европейския съюз 
във формат „Правосъдие и вътрешни работи“ 
в частта „Правосъдие“;

10. ръководи и контролира подготовката 
на материали от негова компетентност, които 
се представят пред институциите на Евро-
пейския съюз;

11. координира дейността на всички орга-
ни и институции в Република България по 
въпросите, свързани с Механизма за сътруд-
ничество и оценка;

12. осъществява диалог с Европейската 
комисия, с министри, с органи и институции 
на държавите членки и други по Механизма 
за сътрудничество и оценка чрез Министер-
ството на външните работи;

13. ръководи Междуведомствения коор-
динационен екип за изпълнение на показа-
телите за напредък (benchmarks), определени 
с Решението на Европейската комисия от 
13 декември 2006 г. по прилагането на Ме-
ханизма за сътрудничество и оценка, както 
и на препоръките, определени в редовните 
доклади на Европейската комисия, относно 
напредъка на Република България по Меха-
низма за сътрудничество и оценка;

14. ръководи и контролира дейността по 
провеждането на експертните мисии на Ев-
ропейската комисия за оценка на напредъка 
на страната;

15. ръководи дейността по изработването и 
внася за разглеждане от Министерския съвет 
проекти на актове, с които се приемат мерки 
на национално ниво, необходими за изпълне-
ние и прилагане на актове на Европейския 
съюз в областите от неговата компетентност;

16. осъществява международното правно 
сътрудничество и международната правна 
помощ по въпроси от неговата компетентност;

17. дава становище, изразява съгласие, съот-
ветно несъгласие, от името на Република Бъл-
гария, когато такова е поискано, за приемане 
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на други държави за членове на международни 
органи и организации или за присъединяване 
на държави към международни актове, когато 
Министерството на правосъдието е посочено 
за централен орган по силата на устройстве-
ните актове на международните органи или 
организации или по силата на разпоредби на 
международните актове;

18. определя критериите и процедурата за 
провеждане на избора на кандидатите за съ-
дия в Европейския съд по правата на човека 
в съответствие с чл. 21 и 23 от Конвенцията 
за защита на правата на човека и основните 
свободи и организира провеждането му; обяв-
лението за провеждане на избора се обнародва в 
неофициалния раздел на „Държавен вестник“;

19. организира и провежда процедурата за 
избор на кандидат за съдия в Съда на Евро-
пейския съюз и в Общия съд в съответствие 
с Постановление № 214 на Министерския 
съвет от 2010 г. за създаване на процедура за 
провеждане на избор на кандидат за съдия 
в Съда на Европейския съюз и в Общия съд 
(обн., ДВ, бр. 76 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 
от 2011 г.; попр., бр. 15 от 2011 г.);

20. ръководи дейностите, свързани с меж-
дународното осиновяване по Семейния ко-
декс, и осъществява функциите, възложени 
на министерството като централен орган по 
международните конвенции в областта на 
международното осиновяване и закрилата 
на децата;

21. осъществява общо ръководство и кон-
трол върху дейността по изпълнение на на-
казанията;

22. създава и преобразува местата за ли-
шаване от свобода – затвори, поправителни 
домове, затворнически общежития и след-
ствени арести;

23. ръководи и контролира инвестицион-
ната дейност в министерството и в съдебната 
система;

24. разработва, координира и провежда 
държавната политика в областта на правната 
помощ;

25. упражнява правомощията, които са 
му определени в Закона за особените залози; 

26. упражнява правомощията, които са му 
определени в Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел; 

27. упражнява правомощията, които са 
му определени в Закона за медиацията, като 
поддържа и води Единния регистър на ме-
диаторите;

28. упражнява правомощията, които са му 
определени в Закона за българското граж-
данство (ЗБГ);

29. упражнява правомощията, които са му 
определени в Закона за държавния печат и 
националното знаме на Република България; 

30. упражнява правомощията, които са му 
определени в Закона за кадастъра и имотния 
регистър; 

31. определя целите на министерството, въ-
вежда система за идентифициране на рисковете 
за постигане на целите и въвежда адекватни и 
ефективни системи за финансово управление 
и контрол в съответствие с изискванията на 
Закона за финансовото управление и контрол 
в публичния сектор; 

32. ръководи дейностите по отбранително-
мобилизационната подготовка и защита при 
бедствия, утвърждава и упражнява контрол 
при разработването на плановете за работа 
във военно време и при защита от бедствия 
в министерството;

33. създава работни групи за изработва-
не проекти на актове или за предлагане на 
решения на конкретен проблем, който е в 
рамките на неговите правомощия;

34. утвърждава правила за деловодната дей-
ност и документооборота в министерството;

35. изпълнява други функции, определени 
със закон или с постановление на Министер-
ския съвет.

Чл. 6. При осъществяване на правомощията 
по чл. 5 министърът:

1. отговаря за дейността си пред Народ-
ното събрание в рамките на процедурата за 
парламентарен контрол;

2. участва в пленарните заседания на На-
родното събрание и в заседанията на парла-
ментарните комисии;

3. председателства Висшия съдебен съвет;
4. подпомага Президента на Република 

България при изпълнение на правомощията 
му, свързани с българското гражданство; 

5. участва в работата на Министерския 
съвет;

6. осъществява контакти и взаимодейства 
с другите органи на изпълнителната власт;

7. взаимодейства със съсловни и неправи-
телствени организации по повод упражнява-
нето на възложените му правомощия;

8. осъществява взаимодействие и сътруд-
ничи с държавни органи и с неправителстве-
ни организации в други държави, както и с 
международни организации и институции;

9. представя пред Министерския съвет еже-
годен доклад за дейността на Министерството 
на правосъдието;

10. представя на главния секретар на Ми-
нистерския съвет ежегоден доклад за състо-
янието на администрацията по чл. 62, ал. 1 
от Закона за администрацията; 

11. представя пред министъра на финансите 
ежегоден доклад за състоянието на системите 
за финансово управление и контрол;

12. в рамките на своята компетентност 
осигурява упражняването на правомощията 
на омбудсмана и контролира оказването на 
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съдействие и съобразяването с неговите ста-
новища, препоръки и предложения съгласно 
действащото законодателство.

Чл. 7. Министърът формира и провежда 
информационната стратегия и политика, 
които при спазване разпоредбите на Консти-
туцията и на законите гарантират откритост 
и достъпност на дейността на ръководената 
от него администрация.

Чл. 8. (1) Министърът може да създава 
съвети, включително обществени съвети от 
представители на правни неправителствени 
организации, като консултативни звена за 
решаване на проблеми от специалната му 
компетентност.

(2) Съставът на съветите, редът на осъщест-
вяване на дейността им, техните функции и 
задачи се определят от министъра със заповед.

Раздел II
Политически кабинет

Чл. 9. (1) Политическият кабинет е ор-
ганизационна структура със съвещателни, 
контролни и информационно-аналитични 
функции, която включва заместник-минист-
рите, началника на кабинета, парламентарния 
секретар, включително експерти и технически 
сътрудници.

(2) Политическият кабинет е на пряко под-
чинение на министъра и подпомага неговата 
дейност при формулиране и разработване на 
правителствената политика в областта на 
правосъдието, както и при представянето на 
тази политика пред обществото.

(3) За реализирането на програмата на 
Министерския съвет политическият кабинет 
предлага на министъра стратегически прио-
ритети, цели и решения, свързани с неговата 
компетентност, и следи за тяхното изпълне-
ние, като:

1. периодично събира, обобщава и анали-
зира информацията, необходима за разработ-
ването на стратегическите цели и приоритети 
и за вземането на политически решения;

2. обменя информация с политическите 
кабинети на министър-председателя, на за-
местник министър-председателите и на ос-
таналите членове на Министерския съвет за 
изпълнението на приетата от правителството 
политика в конкретната област;

3. разработва прогнози и стратегии в об-
ластта на правосъдието;

4. съставя и изпълнява информационната 
стратегия и политика на министерството в 
краткосрочен и дългосрочен план;

5. анализира обществените настроения и 
оценки, свързани с дейността на министер-
ството;

6. подготвя проект на работна програма 
на министъра, която включва предстоящите 
задачи за съответния период, сроковете и 
отговорните за изпълнението им лица;

7. осигурява връзките на министъра с дру-
гите държавни органи и с обществеността.

Чл. 10. (1) Работата на политическия каби-
нет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на кабинета:
1. организира подготовката и следи за хода 

на изпълнението на работната програма на 
министерството, разработена на основата на 
правителствената програма, като обобщава и 
предложенията на членовете на кабинета за 
допълване и актуализиране на тази програма;

2. информира министъра за хода на теку-
щата работа в министерството;

3. изготвя седмична работна програма на 
министъра по повод на негови посещения, 
срещи и пътувания и координира подготов-
ката на докладите, становищата и позициите 
относно двустранното и многостранното 
международно сътрудничество в областта 
на правосъдието и необходимите материали 
за срещите и международните участия на 
министъра – самостоятелно или съвместно 
с другите членове на правителството;

4. организира и контролира работата на 
експертите и техническите сътрудници към 
политическия кабинет;

5. осъществява връзките с другите членове 
на Министерския съвет, с представителите 
на държавните органи и с органите на мест-
ното самоуправление, с институциите на 
Европейския съюз, както и с политическите 
и обществените организации и с гражданите;

6. възлага и контролира изпълнението на 
задачи, насочени към него от министъра.

Чл. 11. Директорът на дирекция „Връзки 
с обществеността и протокол“:

1. планира дългосрочната медийна поли-
тика на министъра;

2. възлага проучвания на общественото 
мнение с цел планиране на адекватна медийна 
политика по дадена проблематика;

3. координира организирането на семинари, 
дискусии и кръгли маси;

4. координира връзките с медиите с цел 
редовно осигуряване на информация за дей-
ността на министерството в публичното 
пространство;

5. координира медийното отразяване на 
дейността на министъра, на неговите замест-
ници и на служителите в министерството;

6. организира предоставянето на редовна 
и изчерпателна информация на средствата за 
масово осведомяване и на дирекция „Прави-
телствена информационна служба“ на Минис-
терския съвет за работата на министерството;
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7. организира и участва в срещите и посеще-
нията на министъра и на неговите заместници 
в страната и в чужбина и в отразяването им 
от медиите;

8. при необходимост участва в подготов-
ката на отговорите на министъра по повод 
парламентарния контрол;

9. организира и контролира дейността на 
служителите в дирекция „Връзки с общест-
веността и протокол“ и разпределя оператив-
ните задачи;

10. организира и контролира постъпването 
на информация на страницата на министер-
ството в интернет, касаеща дейността на ди-
рекция „Връзки с обществеността и протокол“.

Чл. 12. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра 

с парламентарните групи и комисиите на 
Народното събрание и при необходимост го 
представлява пред тях;

2. осигурява свързаните с работата на 
министерството материали от дейността на 
Народното събрание и неговите комисии;

3. участва в разработването на проекта на 
законодателна програма на министерството 
и контролира нейното изпълнение;

4. информира министъра за предложените 
промени във внесените проекти на закони, 
които са в сферата на неговите правомощия;

5. периодично информира за дебатите, 
повдигнатите въпроси и приетите решения 
от парламентарните комисии, свързани с 
работата на министерството;

6. предоставя периодична информация 
относно приетите закони и решения и я пре-
доставя за анализ и оценка на началника на 
политическия кабинет;

7. координира и участва в изработването 
на отговори на актуални въпроси и питания 
от депутати;

8. поддържа актуална информация за със-
тоянието на законопроектите от внасянето 
им за разглеждане в Министерския съвет 
до обнародването им в „Държавен вестник“;

9. координира дейността си с парламен-
тарния секретар на Министерския съвет и 
с парламентарните секретари на другите 
министерства.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I
Структура

Чл. 13. (1) Администрацията на минис-
терството е организирана в дирекции, звено 
„Сигурност“ и инспекторати.

(2) Общата численост на персонала в ад-
министративните звена в министерството е 
256 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост 
по ал. 2 е посочено в приложението.

Чл. 14. (1) Министърът със заповед създава 
отдели и сектори в дирекциите.

(2) Министърът утвърждава структурата на 
административните звена и щатните разпи-
сания по предложение на главния секретар.

(3) Министърът назначава държавните слу-
жители и сключва трудови договори с другите 
служители в министерството. 

(4) Министърът може да възложи своите 
правомощия по служебното правоотношение 
на главния секретар. 

(5) Министърът може да възложи на главния 
секретар сключването на трудовите договори 
със служителите в министерството.

Раздел II
Главен секретар

Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява 
административното ръководство на министер-
ството, координира оперативната дейност на 
министерството в изпълнение на законовите 
разпореждания на министъра, работи под 
негово ръководство и се отчита за своята 
дейност пред него.

(2) Главният секретар ръководи, коор-
динира и контролира функционирането на 
министерството, като:

1. представлява министерството в случаите, 
когато е упълномощен изрично от министъра;

2. осигурява организационната връзка 
между политическия кабинет и администра-
тивните звена в министерството;

3. организира разпределението на задачи-
те за изпълнение между административните 
звена на министерството;

4. създава условия за нормална и ефективна 
работа на звената в министерството;

5. осъществява общия контрол за изпъл-
нението на възложените задачи;

6. контролира и отговаря за работата с 
документите, за съхраняването им и за опаз-
ването на служебната тайна;

7. ръководи, координира и контролира 
подготовката на становища на министъра 
по материали за заседания на Министерския 
съвет и отговаря за архивирането им;

8. планира и отчита изпълнението на еже-
годните цели на министерството;

9. утвърждава длъжностните характеристи-
ки на служителите в министерството;

10. организира и отговаря за изготвянето 
на ежегоден доклад за състоянието на адми-
нистрацията и го представя на министъра; 

11. изпълнява и други задачи, възложени 
му от министъра.
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Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“

Чл. 16. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на 
пряко подчинение на министъра и осъщест-
вява вътрешен одит по Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор. 

(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъщест-
вява дейността по вътрешен одит на всички 
структури, програми, дейности и процеси в 
министерството, включително на разпоре-
дителите със средства на Европейския съюз, 
на разпоредителите с бюджетни кредити от 
по-ниска степен към министъра и на Дър-
жавно предприятие „Фонд затворно дело“, в 
съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор.

(3) Директорът на дирекция „Вътрешен 
одит“ докладва директно на министъра.

(4) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дей-

ността по вътрешен одит в съответствие с 
изискванията на Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор, Стандартите за вътрешен 
одит, Етичния кодекс на вътрешните одито-
ри, 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 министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен 
ангажимент за даване на увереност, който 
съдържа обхват, цели, времетраене и раз-
пределение на ресурсите за изпълнение на 
ангажимента;

4. дава на министъра независима и обек-
тивна оценка 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 
дейностите със законодателството, вътрешните 
актове и договори; надеждността и всеобхват-
ността на финансовата и оперативната инфор-
мация; създадената организация по опазване 
на активите и информацията; ефективността, 
ефикасността и икономичността на дейности-
те; изпълнението на задачите, договорите, 
поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, 
като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел 
да се подобрят процесите на управление на 
риска и контрола, без да поема управленска 
отговорност за това;

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 ефективност-
та на системите за финансово управление и 
контрол и извършва проверки за проследяване 
изпълнението на препоръките съгласно план 
за действие, утвърден от министъра;

10. изготвя и представя на министъра годи-
шен доклад за дейността по вътрешен одит в 
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор; 

11. осигурява повишаването на професио-
налната квалификация на вътрешните одитори 
и осъществява контакти с другите звена за 
вътрешен одит от организациите от публич-
ния сектор с цел обмяна на добри практики.

Раздел IV
Инспекторат по чл. 46 от Закона за адми

нистрацията

Чл. 17. (1) Инспекторатът е на пряко подчи-
нение на министъра и осигурява изпълнението 
на контролните му функции при провеждането 
на държавната политика, като осъществява 
административен контрол в министерството, 
включително върху дейността на второсте-
пенните разпоредители с бюджетни кредити 
към министъра.

(2) Организацията на дейността и услови-
ята и редът за осъществяване функциите на 
инспектората се определят от министъра с 
правила при спазване изискванията на Мето-
дическите указания във връзка с функциите 
и процедурите за работа на инспекторатите и 
взаимодействието им със специализираните 
контролни органи, утвърдени от министър-
председателя.

(3) При осъществяване на своите функции 
служителите на инспектората имат право да 
изискват документи, данни, сведения, справки 
и други носители на информация от проверява-
ните лица, които са необходими за извършване 
на проверките. Служителите в министерството 
и във второстепенните разпоредители с бю-
джетни кредити към министъра са длъжни 
да оказват пълно съдействие на инспекторите 
при осъществяване на функциите им.

(4) Инспекторатът изпълнява следните 
функции:

1. проверява административната дейност 
чрез извършване на комплексни, планови, 
тематични, извънпланови и последващи 
проверки;

2. проверява за спазването на нормативните, 
подзаконовите нормативни актове, вътреш-
ните правила за организацията на работа в 
министерството и във второстепенните разпо-
редители с бюджетни кредити към министъра;

3. извършва независима и обективна оценка 
на ефективността на дейността на админи-
страцията;

4. проверява изпълнението на задължител-
ни указания, дадени от компетентни контролни 
органи при проверки в министерството и във 
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второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити, включително задължителни пред-
писания на органите, които упражняват дър-
жавен контрол върху дейността по здравното 
обслужване в местата за лишаване от свобода;

5. извършва проверки по предотвратяване 
и борба с корупцията; извършва проверки 
по постъпили сигнали, съдържащи данни 
за корупционни действия на служители в 
администрацията на министерството и на 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити към министъра;

6. извършва проверки по предложения и 
сигнали на граждани и организации срещу 
работата на администрацията на министер-
ството и на второстепенните разпоредители 
с бюджетни кредити по ред, установен от 
министъра;

7. извършва последващи проверки за изпъл-
нението на дадените задължителни указания 
във връзка с предходно извършени проверки;

8. прави оценка на корупционния риск в 
звената от администрацията на министерство-
то и във второстепенните разпоредители с бю-
джетни кредити в съответствие с Методиката 
за оценка на корупционния риск и предлага 
мерки за ограничаването му;

9. препраща по компетентност сигнали 
за конфликт на интереси до Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси по Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси 
и изпраща допълнителна информация при 
необходимост;

10. участва при осъществяването на съв-
местни проверки и проекти за прилагане 
и адаптиране към българските условия на 
успешните антикорупционни практики и ин-
струменти, прилагани в страните – членки 
на Европейския съюз; 

11. участва в разработването на проекти и 
прави предложения за нови или за изменение 
на съществуващи вътрешноведомствени акто-
ве, регламентиращи организацията на работа 
и дейността на административните звена в 
министерството и във второстепенните раз-
поредители с бюджетни кредити;

12. осъществява и други функции във връзка 
с административния контрол, произтичащи 
от нормативни актове или възложени от ми-
нистъра, съобразно правомощията му.

(5) Инспекторатът извършва проверките 
въз основа на ежегодно утвърден план от 
министъра, както и извънпланово.

(6) Инспекторатът извършва проверките 
си чрез възлагане с писмена заповед на ми-
нистъра.

(7) В резултат на извършените проверки 
инспекторите изготвят доклад, който съдържа 
констатации и при необходимост:

1. задължителни указания за отстраняване 
на допуснати нарушения и за подобряване 
работата на администрацията; 

2. предложения за налагане на дисципли-
нарна отговорност на виновните длъжностни 
лица по Кодекса на труда, Закона за държавния 
служител, Закона за изпълнение на наказа-
нията и задържането под стража и по Закона 
за Министерството на вътрешните работи; 

3. предложение за изпращане на материали-
те до органите на прокуратурата при данни за 
извършено престъпление от страна на служи-
тели на министерството и на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 

(8) Ръководителят на инспектората пред-
ставя ежегоден отчет на министъра на пра-
восъдието за дейността на инспектората през 
съответната година.

Раздел V
Звено „Сигурност“

Чл. 18. (1) Звеното се ръководи от служи-
теля по сигурността на информацията, който 
е на пряко подчинение на министъра.

(2) Звено „Сигурност“:
1. във връзка с изпълнение на възложените 

със Закона за защита на класифицираната 
информация задачи:

а) следи за спазването на изискванията 
на Закона за защита на класифицираната 
информация и на международните договори 
във връзка със защитата на класифицираната 
информация;

б) прилага правилата относно видовете 
защита на класифицираната информация;

в) разработва план за охрана на министер-
ството чрез физически и технически средства 
и следи за неговото изпълнение;

г) извършва периодични проверки на от-
четността и движението на материалите и 
документите;

д) осъществява процедурата по обикнове-
ното проучване съгласно чл. 47 от Закона за 
защита на класифицираната информация и 
води регистър на проучените лица;

е) следи за правилното определяне на 
нивото на класификация на информацията в 
министерството;

ж) разработва план за защита на класифи-
цираната информация при положение на война, 
при военно или друго извънредно положение;

з) организира и провежда обучението на 
служителите в министерството в областта на 
защитата на класифицираната информация;

и) осъществява методическо ръководство на 
второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити и организационните единици в ми-
нистерството по спазването на изискванията 
на Закона за защита на класифицираната 
информация; 
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к) изпълнява и други задачи, произтичащи 
от нормативните актове, регламентиращи 
защитата на класифицираната информация;

л) води регистратури за класифицираната 
информация и отговаря за надлежното създа-
ване, обработване, съхраняване и предаване 
на класифицирана информация;

2. във връзка със защитата при бедствия и 
отбранително-мобилизационната подготовка:

а) разработва и поддържа в готовност за 
изпълнение на плановете за защитата при 
бедствия и за работа във военно време;

б) организира подготовката на ръководния 
състав за работа при положение на война, при 
военно и извънредно положение;

в) организира поддържането в готовност 
за използване на системата за управление във 
военно време;

г) организира денонощно оперативно де-
журство за поддържане на готовност за опо-
вестяване при привеждане от мирно на военно 
положение и при бедствия;

д) планира и разпределя предоставените 
финансови средства на Министерството на 
правосъдието по отношение на осигурява-
нето на дейностите, свързани с отбраната на 
страната;

е) осъществява методическо ръководство 
на второстепенните разпоредители с бюджет-
ни кредити и организационните единици в 
министерството по въпроси, свързани със 
защитата при бедствия и с отбранително-
мобилизационната подготовка;

3. съдейства на дирекция „Административ-
но-информационно обслужване и канцелария“ 
за осигуряване сигурността на информаци-
онните и на комуникационните системи в 
министерството.

Раздел VI
Финансов контрольор

Чл. 19. (1) Финансовият контрольор е на 
пряко подчинение на министъра на право-
съдието.

(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за 

законосъобразност на решенията/действията, 
свързани с разпореждане с активи и средства, 
включително поемането на задължения и 
извършването на разходи;

2. изразява становище относно законосъо-
бразността на решенията/действията, свързани 
с управление и стопанисване на имущество, 
включително даване под наем с цел получа-
ване на приходи.

Раздел VII
Обща администрация

Чл. 20. Общата администрация е органи-
зирана във:

1. дирекция „Правни дейности“;

2. дирекция „Административно-информа-
ционно обслужване и канцелария“;

3. дирекция „Човешки ресурси“;
4. дирекция „Финанси и бюджет“;
5. дирекция „Обществени поръчки“;
6. дирекция „Инвестиции, управление на 

собствеността и стопанските дейности“;
7. дирекция „Връзки с обществеността и 

протокол“.
Чл. 21. Дирекция „Правни дейности“:
1. оказва съдействие по правни въпроси, 

като изготвя становища и справки;
2. осъществява процесуално представител-

ство пред съдилищата и предприема действия 
за събиране вземанията на министерството;

3. обобщава резултатите по заведените от 
и срещу министерството дела и предоставя 
информация за това на специализираната 
администрация;

4. изготвя проекти и съгласува за законо-
съобразност проектите на административни 
актове, издавани от министъра, заместник-
министрите и главния секретар, с изключение 
на тези, подготвяни от специализираната ад-
министрация при упражняване на специалната 
є функционална компетентност;

5. изготвя и съгласува за законосъобразност 
проекти на договори, като при несъгласие 
представя мотивирано становище;

6. участва в провеждането на конкурси за 
постъпване на държавна служба и съгласува 
за законосъобразност проекти на актове-
те, свързани с възникването, изменянето и 
прекратяването на служебните и трудовите 
правоотношения;

7. дава становища относно правните основа-
ния за налагане на дисциплинарни наказания 
на служителите и за търсене на имуществена 
отговорност от виновните длъжностни лица;

8. проверява съответствието на постъпва-
щите документи с изискванията на Закона за 
държавния печат и националното знаме на 
Република България, като:

а) вписва по реда на постъпването им 
всички актове, върху които е положен дър-
жавният печат, в специален регистър, който 
се въвежда и по електронен път;

б) изпраща оригиналите на документите, 
върху които се полага държавният печат;

в) подрежда и съхранява заверените копия 
по видове документи в специални класьори;

г) заверява преписи от документи, върху 
които е положен държавният печат;

9. подпомага министъра при осъществяване 
на правомощията му по чл. 5, т. 18 и 19;

10. дава становище по искане от дирекция 
„Съвет по законодателството“ относно проекти 
на ненормативни актове на Министерския 
съвет;

11. изготвя проекти на решения за пре-
доставяне или за отказ за предоставяне на 
достъп до обществена информация по Закона 
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за достъп до обществена информация въз ос-
нова на представено мотивирано становище 
от съответната дирекция за наличието на 
информацията и нейния характер.

Чл. 22. Дирекция „Административно-
информационно обслужване и канцелария“:

1. приема, регистрира и предоставя вхо-
дящата служебна кореспонденция на адреса-
тите, извежда и изпраща по предназначение 
изходящата кореспонденция, като извършва 
външна и вътрешна куриерска дейност;

2. организира и осъществява контрол на 
деловодната обработка и движението на вхо-
дящата, изходящата и вътрешната кореспон-
денция с изключение на кореспонденцията в 
регистратурата за класифицирана информация;

3. систематизира документите за текущо 
съхраняване;

4. осигурява информация за входящата, 
изходящата и вътрешната кореспонденция;

5. обработва, съхранява и организира 
използването на архивния фонд на минис-
терството;

6. извършва справки и изготвя заверени 
копия на документите, които се съхраняват 
в деловодния и в учрежденския архив;

7. организира извършването на експертиза 
за ценността на документите, които се съх-
раняват в учрежденския архив, и организира 
предаването им в Централния държавен архив;

8. приема, регистрира и осигурява информа-
ция за приетите актове на Министерския съвет 
чрез деловодната система на министерството;

9. регистрира заповедите на министъра, 
заместник-министрите и главния секретар 
с изключение на заповедите в областта на 
човешките ресурси и заповедите относно 
прилагането на Закона за нотариусите и но-
тариалната дейност, Закона за съдебната власт 
и Закона за частните съдебни изпълнители;

10. приема, регистрира и предоставя на 
съответното звено заявления на граждани и 
юридически лица за обезщетяване на вреди 
от нарушения на правото им на разглеждане 
и решаване на делото в разумен срок;

11. координира работата със сътрудниците 
в кабинетите на министъра, заместник-ми-
нистрите, началника на кабинета и главния 
секретар;

12. разработва проекти на правила за де-
ловодната дейност, документооборота и за 
архивната дейност на министерството, като 
ги представя на министъра за утвърждаване;

13. организира и осигурява:
а) стратегическо планиране на дейности 

по информационните и комуникационните 
технологии в министерството;

б) планиране, изграждане, внедряване и 
развитие на информационните и комуника-
ционните системи на министерството;

в) планиране, администриране и поддръжка 
на информационната и комуникационната 
инфраструктура в министерството;

г) взаимодействие на информационните 
и комуникационните системи на министер-
ството и на второстепенните разпоредители 
с бюджетни кредити към министъра с ана-
логични системи, функциониращи в други 
държавни администрации;

д) съответствие на изградените информаци-
онни и комуникационни системи в министер-
ството с изискванията на Европейския съюз;

е) общо управление и контрол върху при-
добиването и ползването на хардуерни и 
софтуерни продукти с общо предназначение и 
услуги в областта на информационните и кому-
никационните технологии в министерството;

ж) техническа поддръжка на автоматизи-
раната информационна и комуникационна 
инфраструктура на министерството – локални 
мрежи и комуникационно оборудване;

з) техническа поддръжка на хардуера и 
системния софтуер на компютърната техника 
на министерството;

и) разработване на технически задания за 
внедряване на специализиран приложен софт-
уер, техническо оборудване и инфраструктурни 
проекти в министерството;

к) поддържане на документация за сключе-
ни договори в областта на информационните 
технологии за нуждите на министерството;

14. осъществява дейности, свързани с 
изпълнението на разпоредбите на Закона за 
електронното управление и на актовете по 
прилагането му;

15. съгласува, осъществява и контролира 
автоматизиран обмен на данни с национални 
и ведомствени информационни системи, както 
и интегрирането им в единната комуникаци-
онна инфраструктура на администрацията;

16. подпомага потребителите в министер-
ството при ползване на компютърната техника;

17. участва в разработването и прилагане-
то на методологии, правила и процедури в 
областта на информационните технологии в 
министерството;

18. изпълнява задължения във връзка с 
изпълнението на Информационната стратегия 
на правораздавателните органи на Република 
България и общото управление на проекти;

19. изпълнява задължения във връзка с 
изпълнението на информационни проекти по 
програми в областта на Европейското елек-
тронно правосъдие;

20. поддържа връзка и контакти със зад-
гранични представителства на Република 
България по отношение на информационни 
проекти в областта на правосъдието;
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21. осигурява сигурността на информа-
ционните и комуникационните системи в 
министерството;

22. осигурява съвместно със звено „Сигур-
ност“ защитата на класифицираната инфор-
мация в електронен вид;

23. поддържа и контролира съдържанието 
на интернет страницата на министерството. 

Чл. 23. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. разработва и съдейства за осъществяване 

на съвременна политика и стратегия по уп-
равление на човешките ресурси в системата 
на министерството;

2. участва в изграждането на оптимална 
организационна структура на звената в минис-
терството, осигуряваща ефективно разработ-
ване на политики и стратегии, координация 
и контрол по изпълнението им; 

3. подпомага със становища и указания 
ръководители и служители по процедури в об-
ластта на управлението на човешките ресурси;

4. разработва и поддържа в актуално със-
тояние длъжностното и поименното разпи-
сание на длъжностите и работните заплати 
на служителите в министерството;

5. организира и участва в провеждането на 
конкурси за незаети длъжности по служебно 
правоотношение и в подбора при назначаване 
на служители по трудово правоотношение;

6. изготвя проекти на документи по въз-
никване, изменяне и прекратяване на служеб-
ните и трудовите правоотношения, както и 
проекти на други индивидуални администра-
тивни актове от областта на управлението на 
човешките ресурси;

7. организира и подпомага процеса по 
изготвяне и актуализиране на длъжностните 
характеристики за длъжностите в министер-
ството;

8. организира и консултира процеса по 
оценка на изпълнението на служителите в 
министерството, кариерното им развитие, 
прилагането на системите за заплащане;

9. поддържа регистри на издадените запо-
веди по сигнатури;

10. регистрира в НАП трудови договори;
11. образува, води и съхранява служебните 

и трудовите досиета на служителите;
12. разработва вътрешни правила в областта 

по управление на човешките ресурси;
13. организира обучението и професионал-

ното развитие на служителите в министерство-
то, като изготвя годишен план за обучение, 
следи за изпълнението на личните планове за 
обучение, предлага и други форми и програми 
за обучение и професионална квалификация;

14. обработва молби за отпуск, болнични 
листове, като ги регистрира в дневници; издава, 
вписва данни и заверява служебни и трудови 

книжки; изготвя документи за пенсиониране 
на служители от министерството; изготвя 
справки в областта на човешките ресурси; 

15. издава и води на отчет служебните 
карти на служителите от министерството;

16. изготвя и заверява производствени 
характеристики на служители;

17. разработва и периодично актуализира 
годишен график за ползване на платен годи-
шен отпуск от служителите в министерството;

18. организира дългосрочното команди-
роване на служители от министерството в 
институции на Европейския съюз;

19. води регистър по чл. 18 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси;

20. регистрира заповеди, води и поддържа 
регистри на издадените заповеди от Главна 
дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Из-
пълнение на наказанията“;

21. осъществява дейности в рамките на 
своята компетентност по привеждане в изпъл-
нение на влезлите в сила съдебни решения 
за възстановяване на работа на служители, 
чието служебно или трудово правоотношение, 
прекратено с министерството, е признато от 
съда за незаконно;

22. организира и участва в дейностите по 
осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд в министерството.

Чл. 24. Дирекция „Финанси и бюджет“:
1. организира и осъществява финансово-

счетоводните дейности на министерството 
в съответствие с изискванията на Закона за 
счетоводството, Сметкоплана на бюджетните 
предприятия, Единната бюджетна класифи-
кация и приложимите за бюджетните пред-
приятия указания и счетоводни стандарти;

2. изготвя методически указания до второ-
степенните разпоредители с бюджетни креди-
ти към министъра на правосъдието относно 
уеднаквяване на счетоводната отчетност, из-
готвянето на оборотни ведомости и баланси, 
отчети за касовото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове;

3. извършва счетоводното отчитане на 
приходите и разходите по пълна бюджетна 
класификация по счетоводни сметки от Смет-
коплана на бюджетните предприятия и пара-
графите от Единната бюджетна класификация;

4. осигурява данните, изготвя и представя 
своевременно пред съответните институции 
ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за 
касовото изпълнение на бюджета и извънбю-
джетните сметки и фондове на министерство-
то, като обобщава данните за цялата система;

5. осигурява данните, изготвя и представя 
пред съответните институции тримесечните 
и годишните финансови отчети на минис-
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терството и обобщени финансови отчети за 
министерството и за второстепенните разпо-
редители с бюджетни кредити към министъра;

6. участва в организацията и функционира-
нето на системите за финансово управление 
и контрол, включващи системата за пред-
варителен контрол на всички документи и 
действия, свързани с финансовата дейност на 
министерството, при разходване на бюджетни 
средства от републиканския бюджет, както 
и на средства, получавани по международни 
програми и проекти;

7. следи за спазването на системата за 
двойния подпис като задължителна процедура 
при поемане на задължение и извършване 
на разход;

8. осигурява законосъобразното изготвяне, 
обработка на счетоводните документи, отра-
зяване в счетоводните регистри и съхранение 
съгласно изискванията на Закона за счетовод-
ството и вътрешните правила и инструкции;

9. участва в подготовката и извършването 
на годишните инвентаризации в установените 
срокове;

10. води счетоводно и балансово недви-
жимите имоти, предоставени за нуждите на 
съдебната власт;

11. уведомява писмено административните 
ръководители на органите на съдебната власт 
при настъпили промени в балансовата стой-
ност на недвижимите имоти, предоставени 
за нуждите на съдебната власт;

12. организира дейностите, свързани със 
задълженията, произтичащи от собствеността 
върху недвижимите имоти, ползвани от съ-
дебната власт – данъци, такси по Закона за 
съдебната власт, наеми, застраховки, преоцен-
ки, подаване на данъчни декларации в срок;

13. организира процеса по разработване и 
съставяне на средносрочна прогноза и проек-
тобюджета на системата на министерството;

14. разпределя и представя за утвърждаване 
от министъра бюджета на министерството и 
на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити към министъра във вид и разбивка, 
определени с нормативни актове;

15. координира осъществяването на про-
грамното и ориентирано към резултатите 
бюджетно планиране съгласно нормативните 
изисквания и методология от Министерството 
на финансите и в сътрудничество с всички 
структури на министерството;

16. изготвя отчетите за изпълнение на 
програмния и ориентиран към резултатите 
бюджет на министерството и го представя 
пред съответните институции;

17. анализира, заявява пред Министерство-
то на финансите, разпределя в Системата за 
електронни бюджетни разплащания лимита за 

разходите между разпоредителите с бюджетни 
кредити в системата на министерството и 
одобрява плащанията в СЕБРА;

18. осъществява текущо наблюдение на 
плащанията в СЕБРА на министерството;

19. предлага извършването на корекции и 
отразява утвърдените корекции по бюджета 
на министерството по програми, функции, 
групи и параграфи и структури от системата 
на министерството;

20. участва в изготвянето на длъжностното 
и поименното разписание на министерството;

21. организира финансиране на второсте-
пенните разпоредители с бюджетни кредити 
към министъра;

22. организира финансирането за придо-
биване на дълготрайни материални активи 
и на нематериални дълготрайни активи и 
основен ремонт въз основа на утвърдените 
от Министерството на финансите лимити за 
капиталови разходи;

23. осигурява условия за проверки и фи-
нансов одит от компетентните органи;

24. изготвя средносрочни и дългосрочни 
прогнози в частта капиталови разходи (стро-
ителство и ремонт) за недвижимите имоти 
на съдебната власт;

25. изготвя проекта на бюджет в частта 
капиталови разходи (строителство и ремонт) 
за недвижимите имоти на съдебната власт;

26. планира, организира и извършва фи-
нансиране на разходите за строителство и 
основен ремонт на недвижимите имоти на 
съдебната власт;

27. изготвя отчети на капиталовите раз-
ходи и на разходите за издръжка, свързани с 
недвижимите имоти на съдебната власт;

28. съгласува отчета за изпълнението на 
капиталовите разходи в системата на минис-
терството и следи за тяхното разходване в 
рамките на бюджета;

29. изготвя финансови обосновки към про-
екти на нормативни актове, внасяни от минис-
търа за разглеждане от Министерския съвет;

30. дава становища по проекти на актове на 
Министерския съвет, свързани с процедури по 
Закона за устройството на държавния бюджет;

31. осъществява взаимодействие с остана-
лите дирекции в министерството по повод на 
изпълняваните от дирекцията функции.

Чл. 25. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. планира обществените поръчки за нуж-

дите на министерството и изготвя график за 
провеждането им;

2. планира обществените поръчки за 
нуждите на органите на съдебната власт по 
списъка на капиталовите разходи и изготвя 
график за провеждането им;
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3. подготвя и провежда процедурите за 
възлагане на обществените поръчки за нуж-
дите на министерството;

4. подготвя и провежда процедурите за въз-
лагане на обществените поръчки за нуждите 
на органите на съдебната власт по списъка 
на капиталовите разходи;

5. осъществява наблюдение и контрол върху 
изпълнението на договорите съвместно със 
звеното заявител; в случай на неизпълнение 
на договорно задължение изготвя анализ във 
връзка с това и го представя на дирекция 
„Правни дейности“;

6. води регистър за проведените процедури 
за възлагане на обществените поръчки през 
съответната година;

7. подготвя и изпраща информация до 
Агенцията по обществени поръчки за пуб-
ликуване на обществени поръчки, сключени 
и изпълнени договори;

8. съхранява документацията (досиетата) 
по проведените процедури за възлагане на 
обществените поръчки.

Чл. 26. Дирекция „Инвестиции, управле-
ние на собствеността и стопански дейности“:

1. във връзка с инвестиционната дейност:
а) проучва необходимостта от ново строи-

телство, реконструкции, основни ремонти, дос-
тавки на машини и съоръжения, обзавеждане 
и оборудване за нуждите на министерството 
и на органите на съдебната власт;

б) обобщава изработените от второсте-
пенните разпоредители с бюджетни кредити 
поименни списъци, изработва поименни 
списъци на централната администрация и на 
органите на съдебната власт за придобиване 
на дълготрайни материални активи, проек-
тиране, реконструкции и основни ремонти 
и ги предлага за одобряване от министъра;

в) организира техническите задания за въз-
лагане на проектиране и строителство на нови 
обекти и реконструкция на съществуващите;

г) организира и провежда експертни тех-
нически съвети за приемане на изготвените 
проекти за строителство и ремонти;

д) осъществява ефективен контрол по реа-
лизирането на инвестиционната политика за 
дълготрайни материални активи, строителство 
и ремонти;

е) участва в работата на приемателните 
комисии на построените или реконструира-
ните обекти;

ж) оказва техническа и методологична 
помощ на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити към министъра;

з) по отношение на капиталовите разходи: 
изготвя бюджетната прогноза за системата на 
министерството, както и отчета на министер-
ството във връзка с това, като го обобщава; 

2. във връзка с управлението на собстве-
ността:

а) подпомага министъра при управлени-
ето на недвижимите имоти, върху които са 
предоставени права на министерството, на 
неговите структури и на органите на съдеб-
ната власт, като:

аа) организира фактическото приемане на 
предоставените за управление имоти;

бб) участва при възлагането на кадастрал-
ното заснемане и оценяване на имотите;

вв) участва при премахването на негодните 
за ползване имоти;

гг) поддържа регистър и съхранява досиета-
та на имотите на министерството, на неговите 
структури и на органите на съдебната власт;

дд) подготвя и извършва фактическото 
предаване на имоти с отпаднала необходимост 
за министерството;

ее) организира процедурата по отдаване 
под наем на имоти, управлявани от минис-
терството и представляващи терени или части 
от сгради, както и контрола по изпълнението 
на сключените договори за наем в съответ-
ствие със Закона за държавната собственост 
и правилника за прилагането му; 

б) подпомага министъра при управлението 
на ведомствения жилищен фонд на минис-
терството, като:

аа) организира фактическото приемане на 
предоставените от областните администрации 
и с акт на Министерския съвет ведомствени 
жилища;

бб) поддържа регистър и съхранява доси-
етата на ведомствените жилища;

вв) извършва огледи и изготвя експертни 
становища и предложения за необходимостта 
от извършване на ремонт на ведомствените 
жилища;

в) изготвя и съгласува по законосъобразност 
проекти на договори във връзка с управлени-
ето на собствеността, по които страна е ми-
нистерството, като при несъгласие представя 
мотивирано становище;

г) участва в процедурата при бракуването 
на дълготрайни материални активи – соб-
ственост на министерството;

д) съвместно с дирекция „Съвет по зако-
нодателство“ изготвя становища по проекти 
на актове на Министерския съвет, свързани с 
процедури по Закона за държавната собстве-
ност и правилника за прилагането му;

е) дава становища по проекти на актове на 
Министерския съвет, свързани с процедури 
по Закона за устройството на държавния бю-
джет, във връзка с дейността на дирекцията 
по управлението на имотите и инвестициите;
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ж) съгласува предложения от второсте-
пенните разпоредители с бюджетни кредити 
към министъра във връзка с придобиване, 
управление и разпореждане с недвижими 
имоти за техни нужди;

3. във връзка със стопанските дейности:
а) организира и осъществява материално-

техническото снабдяване на министерството 
(машини, съоръжения, резервни части, инвен-
тар, организационна техника, консумативи и 
материали, обзавеждане);

б) следи изпълнението на заявените от 
дирекцията договори за поддръжка и ремонт 
на предоставените за нуждите на министер-
ството недвижими и движими вещи и оказва 
съдействие по организиране на поддръжката 
и ремонта на предоставените за нуждите на 
министерството недвижими и движими вещи;

в) отговаря за правилната техническа екс-
плоатация и поддръжка на моторните превозни 
средства на министерството;

г) организира и осигурява почистването и 
отговаря за санитарно-хигиенните условия в 
административните сгради на министерството 
и в прилежащите им терени;

д) оказва съдействие по провеждането на 
обществени поръчки, свързани с абонаментно-
то обслужване и поддръжка на дълготрайните 
материални активи на министерството, съглас-
но действащото законодателство, контролира 
изпълнението на сключените договори;

е) оказва съдействие по изпълнението на 
договори във връзка с поддръжката на сград-
ните инсталации на недвижимите имоти на 
министерството;

ж) организира техническото обезпечаване 
на мероприятия на министерството;

з) поддържа библиотечния фонд.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществеността 

и протокол“:
1. по отношение на връзките с обществе-

ността:
а) предоставя на средствата за масово 

осведомяване информация за дейността на 
министерството и за публичните изяви на 
министъра, за които се предвижда медийно 
отразяване;

б) организира информационни кампании 
за предварително представяне на подготвяни 
в министерството законопроекти;

в) организира пресконференции и ексклу-
зивни интервюта на министъра и на неговите 
заместници;

г) ежедневно подготвя преглед на централ-
ния печат и печатен бюлетин за министъра, за 
заместник-министрите и за главния секретар;

д) подготвя проекти на съобщения до 
средствата за масово осведомяване към всеки 
внесен от министъра законопроект или под-
законов акт в Министерския съвет;

2. по отношение на протокола:
а) изготвя проекти на програми и ор-

ганизира пребиваването на чуждестранни 
делегации и гости;

б) организира срещи с посланици или с 
други сътрудници на посолства, като свое-
временно информира политическия кабинет 
и заинтересованите дирекции;

в) организира протоколни срещи на ми-
нистъра, заместник-министрите, началника 
на политическия кабинет и главния секретар;

г) изготвя заповеди за задгранични коман-
дировки и организира издаването и оформя-
нето на паспорти и визи;

д) поддържа информацията, необходима 
за осъществяването на международните 
контакти;

е) координира програмата на министъра, 
заместник-министрите, главния секретар и 
на други служители на министерството при 
официални и работни посещения в чужбина;

ж) осигурява преводите при провеждането 
на мероприятията по букви „в“ и „е“ и из-
вършва преводи на материали и документи от 
български на съответния чужд език и обратно;

3. подпомага министъра при осъществяване 
на правомощията му по чл. 5, т. 18 и 19.

Раздел VIII
Специализирана администрация

Чл. 28. Специализираната администрация 
е организирана във:

1. дирекция „Съвет по законодателство“;
2. дирекция „Механизъм за сътрудничество 

и оценка и международни програми“;
3. дирекция „Международно правно сътруд-

ничество и европейски въпроси“;
4. Инспекторат на министъра на правосъ-

дието по Закона за съдебната власт;
5. дирекция „Съдебна и други специали-

зирани дейности“;
6. дирекция „Процесуално представител-

ство на Република България пред Европейския 
съд по правата на човека“;

7. дирекция „Регистри“;
8. дирекция „Българско гражданство“;
9. дирекция „Международна правна закрила 

на детето и международни осиновявания“.
Чл. 29. Дирекция „Съвет по законодател-

ство“:
1. изработва проекти на закони и подзаконо-

ви нормативни актове, свързани със съдебната 
система и с дейностите, които са в рамките на 
правомощията на министъра, както и проекти 
на закони и подзаконови нормативни актове, 
възложени от Министерския съвет;

2. участва със свои представители в работ-
ни групи, формирани от централните органи 
на изпълнителната власт, за изработване на 
нормативни актове;
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3. подготвя становища относно конституци-
онността и законосъобразността на проектите 
на закони и подзаконови нормативни актове 
преди внасянето им за разглеждане от Ми-
нистерския съвет;

4. при подготовката на проекти на закони 
и подзаконови нормативни актове извършва 
преценка за съответствието им с правото на 
Европейския съюз и с международните дого-
вори, по които Република България е страна, 
съвместно с дирекция „Международно правно 
сътрудничество и европейски въпроси“;

5. подготвя по искане на председателя на 
съответната водеща комисия на Народното 
събрание становища по законопроекти, вне-
сени от народни представители;

6. изработва проекти на нормативни ак-
тове в случаите, когато трябва да се приемат 
мерки на национално ниво, необходими за 
изпълнение и прилагане на актове на Евро-
пейския съюз;

7. дава мнение за съответствието с вът-
решното право, както и за промените, които 
трябва да се извършат в законодателството в 
резултат на присъединяването на Република 
България към многостранни международни 
договори;

8. участва със свои представители в работни 
групи към Съвета по европейските въпроси;

9. подготвя становища по конституционни 
дела, по които страна е министърът, освен 
в случаите, в които министърът изрично е 
възложил подготовката на друга дирекция;

10. проучва резултатите от прилагането на 
законите и изготвя предложения за изменение 
и систематизиране на законодателството в 
съответствие с изискванията на обществените 
отношения (мониторинг);

11. проучва чуждото законодателство и 
опит;

12. подпомага министъра при осъществя-
ване на правомощията му по чл. 5, т. 18 и 19.

Чл. 30. Дирекция „Механизъм за сътрудни-
чество и оценка и международни програми“ 
пряко подпомага дейността на министъра и 
ръководството на министерството по въпро-
сите, свързани с Механизма за сътрудничество 
и оценка, и участието на министерството в 
националните, европейските и международ-
ните програми за върховенство на закона и 
изграждане на единно съдебно пространство 
в Европейския съюз, както следва:

1. по отношение на механизма за сътруд-
ничество и оценка:

а) следи и координира изпълнението на по-
казателите за напредък, определени с решени-
ето на Европейската комисия по прилагането 
на Механизма за сътрудничество и оценка;

б) следи и координира изпълнението на 
Стратегията за продължаване на съдебната ре-
форма в контекста на пълноправното членство 
на Република България в Европейския съюз;

в) изготвя проект на График за действията, 
свързани с изпълнение на задълженията на 
Република България по Механизма за сътруд-
ничество и оценка;

г) подпомага министъра при организи-
рането и провеждането на заседанията на 
Междуведомствения координационен екип;

д) събира и обобщава информацията за 
напредъка на страната в областта на право-
съдието и вътрешните работи;

е) подготвя периодичната информация до 
Европейската комисия по показателите за 
напредък в областта на съдебната реформа, 
противодействието на организираната прес-
тъпност и корупцията;

ж) подготвя Годишния доклад на Република 
България в областта правосъдие и вътрешни 
работи;

з) подпомага министъра по отношение на 
диалога с Европейската комисия, Генералния 
секретариат на Европейската комисия и пред-
ставителството на Европейската комисия в 
Република България;

и) осигурява провеждането на експертните 
мисии на Европейската комисия за оценка на 
напредъка на страната;

2. по отношение на международните про-
грами:

а) в качеството си на Програмен опера-
тор осъществява контрол и управление по 
програмни области 31 и 32 на Норвежкия 
финансов механизъм 2009 – 2014 във връзка 
с подписания Меморандум за разбирателство 
между Република България и Кралство Нор-
вегия, с който министерството е определено 
за Програмен оператор;

б) разработва, внася за одобряване пред-
ложение за проект и изпълнява контролни 
дейности при изпълнението на проект по 
тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество 
за намаляване на икономическите и соци-
алните различия в рамките на разширения 
Европейски съюз;

в) изпълнява функциите на контактна точка 
по Euromed Justice III Project и съдейства за 
организирането и провеждането на работни 
посещения в рамките на Euromed Justice III 
Project;

г) по програмите в областта на правосъди-
ето, финансирани от Европейския съюз, които 
са част от Финансовата рамкова програма на 
Европейския съюз:
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аа) участва в подготовката на проектни 
предложения, наблюдение и контрол на из-
пълнението на проектите по програмите, 
осъществява координация с Европейската 
комисия и другите институции;

бб) изпълнява функции по управление на 
средствата, отпуснати по програмите;

вв) подпомага и взаимодейства със струк-
турите на министерството във връзка с пла-
нирането и изпълнението на програмите и 
проектите, финансирани от Европейския съюз 
и от други донори;

д) по Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет“ (ОПАК):

аа) в рамките на министерството в ка-
чеството му на бенефициент отговаря за 
изготвянето, управлението и възлагането на 
работа по проектите, финансирани по ОПАК;

бб) в рамките на системата за вътрешно 
управление и контрол на проектите по ОПАК, 
по които министерството е бенефициент, от-
говаря за разработването и прилагането на 
подробни процедури и доклади за верификация 
на разходите и тяхното съответствие с наци-
оналното и европейското законодателство;

вв) участва в системата за мониторинг на 
изпълнението на проектите по ОПАК;

е) по Програма ФАР и по Преходния 
финансов инструмент (ПФИ) поддържа база 
данни за проекти, финансирани по Програма 
ФАР в областта на правосъдието;

ж) осъществява дейности, свързани със 
Структурните фондове и Кохезионния фонд 
на Европейския съюз в рамките на правомо-
щията на министъра;

з) проучва и реализира възможности за 
участие като туининг партньор в проекти в 
област „Правосъдие“;

и) участва в организацията по подготов-
ката и управлението на проекти по линия 
на двустранното сътрудничество в правната 
област и поддържа връзки със съответния на-
ционален координатор; организира семинари, 
конференции, работни срещи и посещения с 
професионална и учебна цел в рамките на 
изпълняваните международни програми и 
проекти в областта на правосъдието;

к) участва в организацията по подготовката 
и управлението на проекти и поддържа база 
данни за проекти по други международни до-
норски програми в областта на правосъдието 
и предоставя информация на звената в систе-
мата на министерството относно възможните 
източници на финансиране;

л) организира и координира провеждането 
на заседания, свързани с работата с непра-
вителствения сектор в област „Правосъдие“;

м) организира и координира обмен на екс-
перти и магистрати между министерството 
и чуждестранни организации в рамките на 
изпълняваните международни програми и 
проекти в областта на правосъдието;

н) поддържа връзка и контакти с представи-
телствата в Република България на основните 
донори в областта на правосъдието;

о) осъществява координация с Постоян-
ното представителство на МП в Брюксел и 
участва в работни групи към ЕК във връзка 
с финансирането на проекти в областите 
„Правосъдие“ и „Права и гражданство“;

п) подпомага министъра, съвместно с 
дирекция „Правни дейности“ и дирекция 
„Финанси и бюджет“ при осъществяване на 
правомощията му по глава ІІІ от Правилника 
за прилагане на Закона за защита от домаш-
ното насилие. 

Чл. 31. Дирекция „Международно правно 
сътрудничество и европейски въпроси“:

1. подпомага дейността на министъра и 
ръководството на министерството по въ-
просите на Европейския съюз, дейността 
на международните организации в областта 
на правното сътрудничество и двустранните 
правни отношения с други държави;

2. координира процеса на подготовка за 
участие на министъра в заседанията на Съвета 
на Европейския съюз във формат „Правосъдие 
и вътрешни работи“;

3. предлага предприемането на мерки на 
национално ниво, необходими за въвеждането, 
изпълнението и прилагането на актове на Ев-
ропейския съюз в областите от компетентност 
на Министерството на правосъдието;

4. участва в разработването на проекти 
на нормативни и други актове за въвеждане 
в българското законодателство на актове на 
Европейския съюз в областите от компетент-
ност на Министерството на правосъдието;

5. изготвя становища по проекти на меж-
дународни договори;

6. извършва подготовката за присъединява-
не на Република България към многостранни 
международни договори в гражданскоправната 
и наказателноправната област, включително 
дава мнение за съответствието им с вътрешно-
то право, както и относно необходимостта от 
съответни национални законодателни мерки;

7. осъществява подготовката и участва в 
преговорите за сключване на двустранни до-
говори за правна помощ по граждански дела 
и договори за правна помощ по наказателни 
дела, екстрадиция и трансфер на осъдени лица;

8. участва със свои представители в засе-
данията на работните групи и органите на 
Европейския съюз относно сътрудничеството 
по гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси и по дружествено право;
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9. участва със свои представители в рабо-
тата на експертни комитети на международни 
организации в областта на правното сътруд-
ничество и правната помощ по граждански 
и по наказателни въпроси;

10. участва със свои експерти в работни 
групи към Междуведомствения съвет по учас-
тието на Република България в НАТО и дава 
становища по проекти на нормативни актове, 
свързани с участието на Република България 
в Северноатлантическия съюз;

11. координира и подготвя процеса на под-
готовка и одобряване проектите на рамкови 
позиции, позиции и указания по въпросите 
от компетентност на министерството, които 
се разглеждат от Европейския съвет, Съвета 
на Европейския съюз и спомагателните му 
органи и в процеса на комитология, както 
и проектите на рамкови позиции по Белите 
и Зелените книги на Европейската комисия;

12. нотифицира актовете от българското 
законодателство, с които се въвеждат мерки на 
национално ниво, необходими за изпълнение и 
прилагане на актовете на Европейския съюз в 
областта на сътрудничеството по гражданско-
правни въпроси, наказателноправни въпроси 
и дружественото право;

13. участва със свои представители в ра-
ботните групи към Съвета по европейските 
въпроси и координира и участва в изготвянето 
на материали от компетентност на министъра 
за Съвета по европейските въпроси;

14. ръководи и осигурява организационно 
и технически дейността на Работна група 4 
„Дружествено право“ и Работна група 33 
„Сътрудничество в областта на правосъдието“ 
към Съвета по европейските въпроси към 
Министерския съвет;

15. оказва методическа помощ и дава кон-
кретни указания на органите на съдебната 
система по осъществяването на междуна-
родната правна помощ по граждански и по 
наказателни дела;

16. ръководи, разпределя и контролира 
работата по международните съдебни, след-
ствени, прокурорски и съдебноизпълнителски 
поръчки;

17. организира работата, свързана с екзеква-
турите на българските съдебни и арбитражни 
решения за чужбина и на чуждите съдебни и 
арбитражни решения, изпратени за призна-
ване и изпълнение в Република България, и 
по трансфера на наказателни производства и 
по признаването на присъди;

18. обработва постъпващите от прокурату-
рите в страната постановления и съобщения 
за образуване на наказателни производства 
срещу чужди граждани и такива, по които 
чужди граждани са претърпели вреди от 
престъпления;

19. координира дейностите, осъществявани 
на територията на страната по екстрадицията 
на български и чужди граждани от чужбина 
и на чужди граждани от България;

20. координира дейностите по трансфера 
на български граждани от чужбина и поиска-
ните трансфери на осъдени чужди граждани 
в България;

21. поддържа статистика за международ-
ната правна помощ по граждански дела и по 
наказателни дела, екстрадициите, трансферите 
на осъдени лица, трансферите на наказателни 
производства и признаването на присъди;

22. подпомага министъра при осъществя-
ване на правомощията му по чл. 5, т. 18 и 19; 

23. съгласува информацията във връзка 
с процедури срещу Република България за 
неизпълнение на задълженията, произтичащи 
от правото на Европейския съюз в областта 
на правосъдието и дружественото право, 
както и по други въпроси от компетентност 
на министерството.

Чл. 32. (1) Към министъра на правосъдието 
има Инспекторат по Закона за съдебната власт.

(2) Инспекторатът на министъра на право-
съдието по Закона за съдебната власт:

1. проверява дейността на държавните и 
частните съдебни изпълнители, на съдиите 
по вписванията, включително дейността по 
образуването, движението и приключването 
на изпълнителните дела, делата по вписва-
нията и обобщава и анализира практиката 
по тези дела;

2. съхранява обобщената информация за 
образуването, движението и приключването 
на изпълнителните дела на държавните и 
частните съдебни изпълнители и на делата 
по вписванията;

3. проверява дейността на длъжностните 
лица по регистрацията по Закона за търгов-
ския регистър;

4. проверява и анализира дейността на но-
тариусите съвместно с инспектор-нотариуси;

5. подпомага министъра при осъществяване 
на правомощията му по изготвяне на предло-
жения за приемане на тълкувателни решения 
или тълкувателни постановления, както и за 
изготвяне на становища по направени предло-
жения за приемане на тълкувателни решения 
или тълкувателни постановления;

6. осъществява текущ контрол за правил-
ното организиране и провеждане на стажа за 
придобиване на юридическа правоспособност 
и участва в провеждането на изпита за при-
добиване на юридическа правоспособност;

7. извършва организационно-техническа-
та дейност, необходима за обезпечаване на 
взаимодействието между министъра на пра-
восъдието и Висшия съдебен съвет;
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8. организира и координира наблюдение-
то по прилагането на нормативните актове, 
свързани със съдебната система, и изготвя 
периодични доклади до министъра за обоб-
щаване на резултатите от наблюдението;

9. подпомага министъра при осъществяване 
на правомощията му по подбор, квалификация 
и контрол върху синдиците;

10. извършва и други проверки, възложени 
от министъра;

11. участва в изпитни комисии при про-
веждане на конкурси за държавни съдебни из-
пълнители, съдии по вписванията, нотариуси, 
помощник-нотариуси по заместване, частни 
съдебни изпълнители, помощник частни съ-
дебни изпълнители, синдици;

12. участва в разработването на проекти 
на нормативни актове, свързани с дейността 
на органите на съдебната власт;

13. участва в работата на други работни 
групи в министерството и в междуведомствени 
работни групи; 

14. изпълнява и други задачи, възложени 
от министъра.

(3) Инспекторатът на министъра на право-
съдието се състои от инспектори по Закона 
за съдебната власт, които се ръководят от 
главен инспектор.

(4) Проверките на инспекторите от Ин-
спектората на министъра на правосъдието 
се извършват по жалби, сигнали, служебно, 
както и по план, утвърден от министъра.

Чл. 33. (1) Дирекция „Съдебна и други 
специализирани дейности“:

1. подготвя предложенията на министъра 
до Висшия съдебен съвет за определяне на 
броя, съдебните райони и седалищата на ра-
йонните, окръжните, административните и 
апелативните съдилища съгласно чл. 30, ал. 1, 
т. 2 от Закона за съдебната власт; 

2. подготвя становищата на министъра 
относно предложенията на Комисията по 
предложенията и атестирането съгласно чл. 38, 
ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, както 
и по други въпроси, предвидени в Закона за 
съдебната власт;

3. подпомага министъра при организацията 
на заседанията на Висшия съдебен съвет;

4. подготвя документацията, свързана с 
определяне броя на държавните съдебни из-
пълнители и съдиите по вписванията;

5. осъществява дейностите по подготовка 
и провеждане на конкурсите за заемане на 
длъжността държавен съдебен изпълнител, 
частен съдебен изпълнител, помощник частен 
съдебен изпълнител, съдия по вписванията, 
нотариус, помощник-нотариус по заместване; 
синдик;

6. подготвя документацията, свързана с 
назначенията, преместванията, освобожда-
ването или отстраняването от длъжност, 
определянето на възнаграждение по чл. 276 и 
291 от Закона за съдебната власт и налагането 
на дисциплинарни наказания на съдебните 
изпълнители и на съдиите по вписванията;

7. подготвя документацията, свързана с 
правомощията на министъра по чл. 401, ал. 3 
от Закона за съдебната власт, за обнародване 
на списъците на вещите лица в „Държавен 
вестник“ и в интернет;

8. подготвя документацията, свързана 
с разпределянето на стажант-юристите и 
провеждането на изпита за придобиване на 
юридическа правоспособност;

9. подготвя документацията, свързана с 
упражняване правомощията на министъра 
по Закона за частните съдебни изпълнители; 

10. подготвя документацията, свързана с 
упражняване правомощията на министъра по 
Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

11. събира информация за образуването, 
движението и приключването на изпълнител-
ните дела на държавните и частните съдебни 
изпълнители и на делата по вписванията;

12. изготвя статистически справки и отче-
ти, свързани с правомощията на министъра.

(2) Към дирекция „Съдебна и други спе-
циализирани дейности“ има финансови ин-
спектори по Закона за частните съдебни 
изпълнители. Финансовите инспектори:

1. контролират точното определяне, начи-
сляване и събиране на таксите за отделните 
изпълнителни действия на частните съдебни 
изпълнители;

2. проверяват движението на средствата в 
банковите сметки по чл. 24, ал. 1 от Закона 
за частните съдебни изпълнители и в касата 
на частните съдебни изпълнители;

3. извършват проверки по жалби, сигна-
ли, служебно, както и по план, утвърден от 
министъра.

Чл. 34. Дирекция „Процесуално пред-
ставителство на Република България пред 
Европейския съд по правата на човека“ чрез 
правителствените агенти:

1. осъществява процесуалното представи-
телство на Република България пред Евро-
пейския съд по правата на човека (ЕСПЧ);

2. подготвя и защитава позицията на Ре-
публика България по всяко дело, по което 
тя е страна;

3. води преговори за постигане на прия-
телски споразумения с насрещната страна и 
подготвя проекти на спогодби, които подлежат 
на одобряване от Министерския съвет;
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4. осъществява необходимите действия, 
свързани с изпълнението на влезлите в сила 
решения на ЕСПЧ по дела, по които Репуб-
лика България е страна;

5. обобщава и анализира установените нару-
шения на Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните свободи и 
изготвя предложения за предприемане на кон-
кретни мерки, в т. ч. законодателни, имащи 
за цел преустановяване или предотвратяване 
на тези нарушения;

6. проучва, анализира и обобщава практи-
ката на ЕСПЧ по прилагане на Европейската 
конвенция за защита на правата на човека 
и основните свободи, като съдейства за раз-
пространяването на тази практика;

7. участва при подготовката на законо-
проекти и предлага други генерални мерки 
в отговор на решенията на ЕСПЧ;

8. предлага мерки до компетентните орга-
ни във връзка с изпълнението на решенията 
на ЕСПЧ;

9. изготвя становища по съответствието 
на действащото законодателство с Консти-
туцията, Европейската конвенция за правата 
на човека и основните свободи и другите 
международни актове в областта на правата 
на човека;

10. подготвя становища по конституционни 
дела, по които страна е министърът, свързани 
с прилагането на Европейската конвенция за 
правата на човека и основните свободи;

11. оказва методическа помощ и дава кон-
кретни разяснения на органите на съдебната 
власт по анализиране и прилагане на влезли 
в сила решения на ЕСПЧ;

12. осъществява контакти и координация с 
неправителствени организации във връзка с 
дейностите и проектите от компетентност на 
министерството, засягащи правата на човека;

13. поддържа база данни за решения на 
ЕСПЧ и информация в областта на правата 
на човека;

14. предоставя информация на структури-
те в системата на министерството относно 
международните актове в областта на правата 
на човека;

15. подпомага дейността на министъра и 
ръководството на министерството по въпроси-
те, свързани с дейността на международните 
организации в областта на правата на човека;

16. участва при възлагане със свои пред-
ставители в заседанията на работните групи 
и органите по правата на човека на ООН, 
Съвета на Европа и Европейския съюз;

17. участва при обучения на магистрати в 
областта на правата на човека в Националния 
институт на правосъдието;

18. подпомага министъра при определяне 
на критериите и процедурите за подбор на 
съдии в международните съдилища;

19. извършва дейностите съгласно чл. 60е 
от Закона за съдебната власт, като въз основа 
на извършената проверка, установените факти 
от проверяващия състав на Инспектората към 
Висшия съдебен съвет, както и изготвения от 
същия констативен протокол и приложените 
към него документи:

а) отхвърля заявлението на граждани и 
юридически лица за обезщетяване за вреди 
от нарушения на правото им на разглеждане 
и решаване на делото в разумен срок като 
неоснователни в изрично посочените в закона 
случаи;

б) в случаите на основателност на заяв-
лението определя размера на дължимото 
обезщетение съобразно практиката на ЕСПЧ;

в) изготвя справки за изплатените обезще-
тения през всяко тримесечие и ги изпраща 
на Висшия съдебен съвет;

20. произнасянето по заявленията по т. 19 
се извършва в срока по чл. 60ж от Закона за 
съдебната власт.

Чл. 35. Дирекция „Регистри“:
1. по отношение на дейността на централно 

бюро „Съдимост“:
а) приема молби и издава свидетелства за 

съдимост на граждани, родени в чужбина или 
с неизвестно месторождение;

б) изготвя справки за съдимост, поискани 
за служебни цели от съда, прокуратурата, 
органите на Министерството на вътрешните 
работи, следствието, местата за лишаване от 
свобода, ведомствата и други;

в) получава изпратените от съдилищата 
бюлетини, които завежда в азбучен контролен 
регистър, и ги съхранява заедно с изготвените 
картони в картотеката;

г) обработва постъпилите от чужди държави 
сведения за осъдени български граждани в 
чужбина и предоставя на други държави ин-
формация и копия на бюлетините за съдимост 
на чужди граждани, осъдени на територията 
на Република България;

д) извършва удостоверяване с „APOSTILLE“ 
на актове на съдилищата и нотариусите в 
съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 
от Хагската конвенция за премахване на из-
искването за легализация на чуждестранни 
публични актове от 1961 г. (в сила за Република 
България от 30 април 2001 г.);

2. по отношение на дейността на Централ-
ния регистър на юридическите лица с несто-
панска цел, определени за осъществяване на 
общественополезна дейност:

а) приема и обработва заявленията за 
вписване в регистъра;
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б) осигурява въвеждането на информацията 
в регистъра;

в) осигурява съхраняването на информа-
цията в регистъра;

г) изготвя съобщенията до съда по седали-
щето на юридическото лице с нестопанска цел 
и до органите на данъчната администрация 
за влезлите в сила откази за вписване;

д) издава справки или извлечения от съдър-
жанието на регистъра относно информацията, 
която подлежи на достъп;

е) организира поддръжката, съхраняването 
и развитието на регистъра;

ж) издава месечен бюлетин, в който се 
публикуват вписаните юридически лица с 
нестопанска цел за осъществяване на обще-
ственополезна дейност, отказите и заличените 
вписвания, както и информация съобразно 
Правилника за устройството и дейността на 
Централния регистър на юридическите лица 
с нестопанска цел за общественополезна дей-
ност при Министерството на правосъдието 
(ДВ, бр. 4 от 2001 г.);

з) подпомага министъра при осъществяване 
на правомощията му по чл. 45, ал. 3 и 4, чл. 47, 
47а и чл. 48, ал. 1 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел; 

и) води и поддържа специален регистър 
на чужденците към Централния регистър 
на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност;

3. поддържа и води Единния регистър на 
медиаторите и на организациите, които обу-
чават медиатори;

4. по отношение на работата в приемната 
на министерството:

а) изслушва гражданите, които посещават 
приемната, разяснява им техните права и 
задължения и ги насочва към компетентни 
органи;

б) препраща постъпилите искания, пред-
ложения и сигнали на компетентните звена 
в министерството;

в) препраща по компетентност постъпили-
те искания, предложения и сигнали на друг 
държавен орган или ведомство, когато раз-
решаването на въпроса не е в правомощията 
на министъра;

г) уведомява подателите за взетите решения 
и предприетите мерки;

д) води регистър на постъпилите искания, 
предложения и сигнали;

е) ежемесечно писмено уведомява инспекто-
рата по чл. 46 от Закона за администрацията 
относно броя и предмета на постъпилите в 
министерството сигнали и предложения, както 
и за предприетите по тях мерки;

ж) изготвя обобщен годишен доклад за 
работата с предложенията и сигналите;

5. изпълнява и други задачи, възложени 
от министъра.

Чл. 36. Дирекция „Българско гражданство“:
1. приема, регистрира и предоставя входя-

щата служебна кореспонденция във връзка с 
българското гражданство;

2. извършва проверка на молбите и пред-
ложенията за промяна на гражданството и 
приложените към тях документи за съответ-
ствието им с нормативните изисквания;

3. образува преписки по редовните молби 
и предложения;

4. изготвя заповеди за връщане на нере-
довните молби и предложения;

5. съгласува с Държавна агенция „Наци-
онална сигурност“ образуваните преписки;

6. подготвя заседанията на Съвета по граж-
данството и проектите на протоколи;

7. изготвя окончателен протокол с мне-
нието на Съвета по гражданството по всяка 
преписка и го представя на министъра;

8. изготвя проекти на предложения на 
министъра до Президента на Република 
България за издаване на указ или за отказ 
за издаване на указ за придобиване, възста-
новяване, освобождаване или лишаване от 
българското гражданство, както и за отмяна 
на натурализация;

9. обявява номерата на преписките, при-
ключили с издаване на указ или с отказ за 
издаване на указ, на таблото за съобщения 
на дирекция „Българско гражданство“ и на 
страницата на министерството в интернет;

10. изготвя удостоверенията, предвидени 
в Закона за българското гражданство (ЗБГ); 

11. изготвя съобщенията по чл. 37, ал. 2 ЗБГ; 
12. води дневника и регистрите по чл. 38 

ЗБГ на хартиен и електронен носител;
13. изготвя становища по проекти на нор-

мативни актове, свързани с въпросите на 
българското гражданство;

14. подготвя отговори и дава мнения по 
постъпили молби, жалби и предложения, 
свързани с българското гражданство;

15. осъществява и други дейности, възло-
жени от министъра, свързани с българското 
гражданство.

Чл. 37. Дирекция „Международна правна 
закрила на детето и международни осиновя-
вания“:

1. в областта на международното осино-
вяване:

а) осъществява функциите, възложени на 
министерството като централен орган по Кон-
венцията за защита на децата и сътрудничество 
в областта на международното осиновяване;

б) извършва преглед на преписки на оси-
новяващи и досиета на деца за вписване в 
регистрите на международните осиновявания;
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в) води регистрите по чл. 113, ал. 1 от 
Семейния кодекс;

г) изпраща молбите на лица с обичайно 
местопребиваване в Република България, 
които желаят да осиновят дете с обичайно 
местопребиваване в чужбина, до компетент-
ните чуждестранни органи и организации;

д) подпомага експертно и технически 
дейността на Съвета по международно оси-
новяване;

е) подпомага министъра при осъществяване 
на специалните мерки за осиновяване на деца 
по чл. 112, ал. 6 от Семейния кодекс;

ж) извършва преглед на документите и 
изготвя проекти на писмени съгласия на 
министъра за осиновяване;

з) извършва преглед на заявления за изда-
ване на разрешение за посредничество при 
международно осиновяване, проучва възмож-
ностите, знанията и ресурсите на заявителите 
и изготвя доклади до Съвета по международно 
осиновяване;

и) извършва проверки на дейността на ак-
редитираните организации и изготвя доклади 
до Съвета по международно осиновяване;

к) изготвя становища по проекти на нор-
мативни актове, свързани с осиновяване в 
страната и в чужбина;

л) осъществява консултации и обучение при 
и по повод международните осиновявания;

2. в областта на международната правна 
закрила на детето:

а) извършва дейностите, възложени на 
министерството като централен орган по Хаг-
ската конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца от 1980 г., 
Хагската конвенция за компетентността, при-
ложимото право, признаването, изпълнението 
и сътрудничеството във връзка с родителската 
отговорност и мерките за закрила на деца от 
1996 г. и Европейската конвенция за призна-
ване и изпълнение на решения за упражня-
ване на родителски права и възстановяване 
упражняването на родителските права;

б) извършва дейностите, възложени на 
министерството като централен орган по 
Регламент № 2201/2003 г. относно компе-
тентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по брачни дела и делата, 
свързани с родителската отговорност;

в) извършва дейностите, възложени на 
министерството като централен орган по Ре-
гламент № 4/2008 г. относно компетентността, 
признаването и изпълнението на съдебни 
решения по издръжка на деца;

г) осъществява връзка с централните ор-
гани на държавите, с които си сътрудничи по 
конвенциите, за изпращане и получаване на 

молби за връщане на деца и за упражняване 
правото на лични отношения в случаи на 
трансгранични прехвърляния на деца;

д) взаимодейства с органите на полицията 
и с дирекциите за социално подпомагане за 
локализиране и предприемане на мерки за 
закрила на децата при случаи на трансгра-
нични прехвърляния на деца и по запитвания 
от други държави за установяване социалното 
положение на деца в рамките на междуна-
родния обмен на информация по Регламент 
№ 2201/2003 г.;

е) подготвя за внасяне в съда молби за 
връщане на деца и за лични отношения и 
изпраща документите на дирекция „Правни 
дейности“;

ж) осъществява обучение и консултации 
за механизмите за закрила на деца при тран-
сгранични прехвърляния. 

Раздел IХ
Организация на работата в министерството

Чл. 38. Административните звена в минис-
терството в изпълнение на своите функции и 
възложените им задачи изготвят становища, 
отчети, доклади, докладни записки, анализи, 
програми, концепции, позиции, информации, 
паметни бележки, проекти на решения по 
конкретни въпроси, проекти на вътрешни 
административни актове, проекти на адми-
нистративни актове на Министерския съвет, 
когато вносител на проекта е министърът на 
правосъдието, и други.

Чл. 39. (1) Входящите и създадените в 
резултат от дейността на министерството 
документи се регистрират в автоматизираната 
информационна система. 

(2) При завеждането на документите се 
извършва проверка за наличието на всички 
материали, посочени в тях, и се образува 
служебна преписка.

(3) Организацията, редът и начинът на дви-
жение на служебните преписки се определят с 
Правилата за деловодната дейност и докумен-
тооборота в Министерството на правосъдието, 
утвърдени със заповед от министъра.

(4) Образците на вътрешноведомствените 
документи са приложение към правилата по 
ал. 3.

Чл. 40. Предложенията и сигналите, по-
дадени до министъра, се разглеждат по реда 
на глава осма „Предложения и сигнали“ от 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 41. (1) Подадените писмени или устни 
предложения и сигнали, подадени лично или 
чрез упълномощен представител, по телефон, 
телеграф, телекс, факс или по електронна поща, 
се регистрират, като се отразяват подателят, 
датата на постъпване и въпросът, изложен в 
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предложението или в сигнала, както и слу-
жителите, на които е възложена подготовката 
на решението по тях.

(2) Не се образува производство по ано-
нимни предложения или сигнали, преписки, 
изпратени в копие до министъра, както и по 
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър-
шени преди повече от две години.

(3) Предложенията и сигналите, които не 
са в рамките на компетентността на минис-
търа, се препращат не по-късно от 7 дни от 
постъпването им на компетентните органи, 
освен когато има данни, че въпросът вече е 
отнесен и до тях. За препращането се уведо-
мява направилият предложението или сигнала.

Чл. 42. Решение по предложението се 
взема най-късно два месеца след неговото 
постъпване в министерството и се съобщава 
в 7-дневен срок на подателя. Решението не 
подлежи на обжалване.

Чл. 43. (1) Решението по сигнала се взема 
най-късно в срок два месеца от постъпването 
му. Решението по сигнала е писмено, мотивира 
се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок 
от постановяването му.

(2) Решението, постановено по подаден 
сигнал, не подлежи на обжалване.

(3) Решението по сигнала се изпълнява в 
едномесечен срок от постановяването му. По 
изключение, когато това се налага по осо-
бено важни причини, срокът може да бъде 
продължен, но с не повече от два месеца, за 
което се уведомява подателят.

Чл. 44. Изходящите от министерството 
документи се съставят в два екземпляра. Вто-
рият екземпляр съдържа имената, длъжността 
и подписа на служителя, изготвил документа, 
и на ръководителя на съответното админи-
стративно звено, като се посочва и датата.

Чл. 45. Ръководителите на съответните 
структурни звена докладват на главния се-
кретар всички въпроси, по които е нужно да 
се организира обща координация.

Чл. 46. За образцово изпълнение на слу-
жебните си задължения служителите може 
да бъдат награждавани с отличия.

Чл. 47. (1) Работното време на админи-
страцията е с променливи граници от 7,30 до 
18,30 ч с период на задължително присъствие 
от 10,00 до 16,00 ч и с обедна почивка 30 ми-
нути между 12,00 и 14,00 ч при задължително 
отработване на нормалната продължителност 
на 8-часовия работен ден.

(2) Продължителността и редът за отчитане 
на работното време по ал. 1 се определят със 
заповед на министъра.

(3) Работното време на звеното за адми-
нистративно обслужване e не по-кратко от 
работното време на администрацията на 
министерството, като се различава от продъл-
жителността и реда за отчитане, определени 
в заповедта по ал. 2.

(4) В случаите, когато в служебните поме-
щения има потребители на административни 
услуги в края на обявеното работно време, 
работата на звеното продължава до приключ-
ване на тяхното обслужване, но не повече 
от два астрономически часа след обявеното 
работно време.

(5) В звеното за административно обслужва-
не се установява различен ред за ползване на 
почивките, така че да се осигури непрекъсваем 
режим на работа с потребителите в рамките 
на обявеното за звеното работно време.

Чл. 48. Работното време, междудневните 
и междуседмичните почивки се съобразяват 
с изискванията на Закона за държавния слу-
жител и на Кодекса на труда.

Чл. 49. (1) Гражданите, желаещи да се 
срещнат с министъра, отправят писмена или 
устна молба за това до началника на каби-
нета чрез звеното за работа с предложенията 
и сигналите.

(2) Началникът на кабинета съставя график 
за срещите на министъра с граждани само за 
приемното му време.

Чл. 50. (1) Достъпът на външни лица в 
сградите на министерството се разрешава 
след издаване на пропуск от охраната или 
след представяне на документ, разрешаващ 
влизането.

(2) Пропускът съдържа трите имена на ли-
цето, при кого отива и часа на влизане. След 
приключване на посещението служителят, 
провел срещата, разписва пропуска и вписва 
часа на излизане.

Приложение 
към чл. 13, ал. 3

Численост на персонала в организационните 
структури и административните звена в ми

нистерството – 256 щатни бройки
Политически кабинет  8
в т. ч. експерти и технически сътрудници 
Главен секретар  1
дирекция „Вътрешен одит“ 10
Инспекторат по чл. 46 от Закона за адми-
нистрацията 7
Звено „Сигурност“ 4
Финансов контрольор 1
Обща администрация  73
в т. ч.: 
дирекция „Правни дейности“  10 
дирекция „Административно-информа-
ционно обслужване и канцелария“ 9 
дирекция „Човешки ресурси“  7 
дирекция „Финанси и бюджет“  16
дирекция „Обществени поръчки“ 6 
дирекция „Инвестиции, управление на 
собствеността и стопански дейности“ 18 
дирекция „Връзки с обществеността 
и протокол“ 7
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България 
и правителството на Държавата Израел за 
сътрудничество в борбата срещу незаконния 
трафик и злоупотребата с упойващи и психо
тропни вещества и други тежки престъпления 
(Утвърдено с Решение № 130 от 29 февруари 
2008 г. на Министерския съвет. В сила от 

30 април 2012 г.)

Правителството на Република България и 
правителството на Държавата Израел, нари-
чани по-нататък „страни“,

Като вземат предвид съществуващите 
приятелски отношения между двете държави;

Признавайки важността на двустранното 
сътрудничество в предотвратяването на не-
законната употреба и трафик на упойващи 
вещества;

Припомняйки Конвенцията на ООН за 
борба срещу незаконния трафик на упойващи 
и психотропни вещества от 1988 г., Единната 
конвенция по упойващите вещества от 1961 г., 
изменена с Протокола от 1972 г. и Конвен-
цията за психотропните вещества от 1971 г.;

Дълбоко загрижени от транснационалното 
разпространение на тежките престъпления, 
което накърнява демократичните ценности и 
човешките права;

Желаейки да насърчат по-нататък сътруд-
ничеството между двете страни в борбата 
срещу незаконния трафик на упойващи и 
психотропни вещества и други тежки прес-
тъпления и да засилят сътрудничеството и 
каналите за връзка между техните съответни 
правоохранителни органи;

Съзнавайки взаимната полза от такова 
сътрудничество за двете страни,

се споразумяха за следното:

Член 1
1. Страните си сътрудничат и си оказват 

съдействие в предотвратяването на незаконния 
трафик на упойващи и психотропни вещества и 
на вещества, използвани за тяхното незаконно 
производство, както са изброени в Конвен-
цията на ООН за борба срещу незаконния 
трафик на упойващи и психотропни вещества 
от 1988 г., Единната конвенция по упойващите 
вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 
1972 г. и Конвенцията за психотропните ве-
щества от 1971 г., и съобразно националното 
законодателство на двете страни.

2. С оглед на това страните се стремят да:
а) обменят информация и подробности 

относно незаконната употреба и трафик на 
упойващи и психотропни вещества и трудно-
стите при тяхното противодействие;

Специализирана администрация 152 
в т. ч.:
дирекция „Съвет по законодателство“  16 
дирекция „Механизъм за сътрудничество 
и оценка и международни програми“ 18 
дирекция „Международно правно сътруд-
ничество и европейски въпроси“  26
Инспекторат на министъра на право-
съдието по Закона за съдебната власт 13
дирекция „Съдебна и други специализи-
рани дейности“ 11
дирекция „Процесуално представител-
ство на Република България пред 
Европейския съд по правата на човека“  16 
дирекция „Регистри“ 16 
дирекция „Българско гражданство“ 17 
дирекция „Международна правна 
закрила на детето и международни 
осиновявания“  19 

6865

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

Изменение на Учредителния договор на Меж
дународната финансова корпорация

(Ратифициран със закон, приет от 36-о На-
родно събрание – ДВ, бр. 53 от 30 юни 1992 г. 
Учредителният договор е обнародван в ДВ, 
бр. 1 от 1999 г. Изменението е одобрено с 
Решение № 620 от 7 септември 2010 г. на 
Министерския съвет и от Управителния съвет 
на Международната финансова корпорация 
с Решение № 256, прието на 9 март 2012 г.  

В сила от 27 юни 2012 г.)

Член IV, Раздел 3(а) от Учредителния 
договор на МФК се изменя така, както е 
изложено по-долу:

Раздел 3. Гласуване 
„(а) Правата на глас на всяка страна член-

ка са равни на сумата от нейните основни 
гласове и гласове, свързани с акции. 
 (i) Основните гласове на всяка страна 

членка представляват броят на гла-
совете, получени в резултат на раз-
пределянето поравно между всички 
страни членки на 5,55 процента от 
общата сума на правата на глас на 
всички страни членки, при условие 
че не се допускат основни гласове, 
които са дробни числа. 

 (ii) Гласовете на всяка страна членка, 
свързани с акции, представляват 
броят на гласовете, получени в 
резултат на разпределянето на един 
глас за всяка притежавана акция 
от капитала.“

6745
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b) координират дейностите на техните съ-
ответни органи, ангажирани в пресичането на 
употребата и незаконния трафик на упойващи 
и психотропни вещества, както и престъпните 
действия, произтичащи от тях;

c) споделят знания и опит и взаимно на-
сърчават тяхното изучаване и изследване в 
областта на превенцията, съществуващите 
методи и организационна структура, свър-
зана с предотвратяването и борбата срещу 
явлението употреба на упойващи вещества;

d) извършват контролирани доставки с 
цел да бъдат разкрити лицата, участващи в 
незаконен трафик на наркотични вещества и 
прекурсори; компетентните органи за пода-
ване и приемане на молби за извършване на 
разследване чрез метода на контролираната 
доставка се определят съгласно националното 
законодателство на двете държави;

e) взаимно си изпращат доклади за произ-
хода и анализи на заловени упойващи веще-
ства и също взаимно обменят информация 
по тези въпроси до степента, до която това 
засяга другата страна;

f) организират срещи, лекции, семинари и 
курсове за обучение на служители в областта 
на борбата с наркотиците.

3. Страните, когато е необходимо, на 
реципрочен принцип канят служители от 
компетентните органи на другата страна за 
консултации с цел подобряване на сътрудни-
чеството в борбата срещу незаконния трафик 
на упойващи и психотропни вещества.

Член 2
По отношение на борбата с други тежки 

престъпления, включително изпиране на пари, 
компютърни престъпления, престъпления 
срещу интелектуалната собственост, трафик 
на хора, незаконна миграция, подправяне на 
документи и разплащателни средства, финан-
сови и застрахователни престъпления, изнуд-
ване, измама, корупция, кражба, контрабанда, 
организирана престъпност и др., страните в 
рамките на своето национално законодател-
ство се стремят да си сътрудничат и да си 
съдействат в частност по следните въпроси:

а) обмен на информация;
b) координиране дейностите на техните 

съответни компетентни органи, ангажирани 
в борбата с тежките престъпления;

c) споделят своите знания и опит и взаимно 
насърчават тяхното изучаване и изследване в 
борбата срещу тежките престъпления;

d) организират срещи, лекции, семинари и 
курсове за обучение на служители в областта 
на борбата срещу тежките престъпления.

Член 3
Сътрудничеството в рамките на това спора-

зумение обхваща също обмен на информация 
относно нови национални закони и междуна-
родни конференции или срещи, провеждани 
в техните държави в областите, предмет на 
това споразумение.

Член 4
Компетентните органи, отговорни за при-

лагането на това споразумение, са:
1. За правителството на Република Бълга-

рия: Министерството на вътрешните работи.
2. За правителството на Държавата Израел: 

Министерството на обществената сигурност.

Член 5
Сътрудничеството в областите, предмет 

на това споразумение, е и се осъществява в 
съответствие с националното законодателство 
на двете държави и международните споразу-
мения, които са в сила за двете страни. Това 
сътрудничество между двете страни също ще 
бъде осъществявано в съответствие с нормите 
и практиките на МОКП Интерпол до степен-
та, допустима съгласно тяхното национално 
законодателство.

Член 6
В рамките на сътрудничеството в обла-

стите, предмет на това споразумение, може 
да се осъществява обмен на полицейски 
експерти между компетентните органи на 
страните, включително изпращане на офи-
цери за връзка.

Член 7
Страните си сътрудничат при обмена на 

информация относно използването на кри-
миналистическа техника и средства, методи 
за изследване, както и в организирането на 
програми за обучение и семинари между 
компетентните органи.

Член 8
Компетентните органи могат в съответствие 

с тяхното национално законодателство да си 
сътрудничат пряко и да определят по взаимно 
съгласие в писмена форма конкретните насоки 
на това сътрудничество. В тези рамки може 
да се създаде българо-израелска смесена ко-
мисия, съставена от представители на двете 
страни, включително експерти, определени 
от компетентните органи, която може да се 
събира по искане на някоя от страните по-
следователно в София и Йерусалим.

Член 9
Ако не е уговорено друго, разходите за 

пътуване и настаняване са за сметка на из-
пращащата страна. Другите разходи се поемат 
от приемащата страна.
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Член 10
1. Всички лични данни, които се разме-

нят, се използват единствено за целта и при 
условията, определени от страната, която ги 
предоставя и която може да поиска инфор-
мация за тяхната употреба. Предоставящата 
страна трябва да осигури актуалност на пре-
даваните данни, както и това, че предаването 
е необходимо и адекватно на целта, посочена 
от молещата страна.

2. Двете страни се уведомяват взаимно в 
момента на предоставянето на лични данни 
или преди това за целта, за която личните 
данни се предоставят, и за всички ограниче-
ния относно тяхното използване, заличаване 
или унищожаване, включително възможното 
ограничаване на достъпа при общи или спе-
циални условия. Там, където необходимостта 
от такова ограничение става известна след 
предоставянето, страните се информират вза-
имно за такива ограничения на по-късен етап.

3. Предоставящата страна определя срока 
за унищожаване на предадените лични дан-
ни в съответствие със своето национално 
законодателство. Предадените лични данни 
се унищожават, когато получаващата страна 
бъде информирана, че личните данни са съ-
брани или предоставени незаконосъобразно 
или че те са неточни или не е трябвало да 
бъдат предавани, или личните данни вече 
не са необходими за първоначално посо-
чената цел, освен ако не е налице изрично 
разрешение от предоставящата страна, че 
предоставените данни могат да се използват 
за други цели. Получаващата страна трябва 
да уведоми предоставящата страна относно 
унищожаването на всички предоставени 
лични данни.

4. Предоставени лични данни могат да 
бъдат разкривани на трети лица само въз 
основа на писменото съгласие на предоста-
вящата страна.

Член 11
1. Предоставянето и обменът на класифи-

цирана информация се осъществяват съгласно 
националното законодателство на страните.

2. Страните се съгласяват да осигурят 
защитата на обменяната между тях по си-
лата на това споразумение класифицирана 
информация.

3. В съответствие с тяхното национално 
законодателство компетентните органи при-
лагат всички подходящи мерки за защита 
на класифицираната информация, която се 
обменя по силата на това споразумение.

4. Всяка страна:
a) защитава и опазва класифицираната 

информация или материали, предадени на 
другата страна в рамките на това споразумение;

b) гарантира, че класифицираната инфор-
мация или материали, предадени от другата 
страна в рамките на това споразумение, 
запазват нивото на защита, определено от 
другата страна;

c) класифицирана информация или ма-
териали няма да се използват за други цели 
освен тези, определени от предоставящата 
страна, и тези, заради които е извършено 
предаването; компетентният орган, който 
предоставя информацията, писмено може да 
разреши нейното използване за други цели;

d) класифицирана информация или ма-
териали не се разкриват на трети лица без 
писменото съгласие на предоставящата страна.

5. Страните гарантират, че всички служи-
тели, които имат или може да имат достъп до 
горепосочените информация или материали 
при изпълнение на служебните им задълже-
ния или функции, притежават надлежното 
разрешение за достъп.

Член 12
Никоя от страните не може да разкрива 

конфиденциална информация, засягаща дру-
гата страна, нито да я предоставя на трета 
държава, освен ако не е получила съгласието 
на другата страна.

Член 13
Всяка страна има право да откаже сътруд-

ничество в случаите, които биха могли да 
застрашат нейния суверенитет, сигурност или 
национални интереси или са в противоречие 
с нейния правов ред. Отказът се съобщава на 
другата страна без забавяне.

Член 14
Комуникациите между страните се осъ-

ществяват на английски език.

Член 15
Компетентните органи на страните съв-

местно изработват процедурни правила за 
изпълнението на това споразумение.

Член 16
Това споразумение не засяга правата и за-

дълженията на страните, произтичащи от други 
международни договори, сключени от страните 
преди влизането в сила на това споразумение.

Член 17
Това споразумение влиза в сила от датата 

на последната от дипломатическите ноти, с 
които страните взаимно се уведомяват, че 
техните вътрешни законови изисквания за 
влизането му в сила са изпълнени.

Член 18
Това споразумение се сключва за срок 

от 3 години и автоматично се подновява за 
следващи тригодишни периоди, докато една 
от страните не уведоми писмено по дипло-
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА,  

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на  
Устройствения правилник на Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна админист
рация“ (обн., ДВ, бр 37 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 29 и 62 от 2000 г., бр. 90 от 2001 г.; 
изм., бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 77 от 
2004 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 44 от 2007 г., 

бр. 101 от 2009 г. и бр. 29 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 6 ал. 5, 6 и 7 се отменят.
§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Главна дирекция „Гражданска въз-

духоплавателна администрация“ е с обща 
численост на персонала 94 щатни бройки и 
има следната структура:

1. главен директор – 1;
2. главен секретар – 1;
3. дирекция „Административно-правно 

обслужване и финансово-стопански дей-
ности“ – 29;

4. дирекция „Авиационна безопасност“ – 35;
5. дирекция „Летища, авиационна сигур-

ност и аеронавигационно обслужване“ – 28.“
§ 3. Създава се нов чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) На инспекторски длъжности в 

специализираната администрация за целите на 
инспектирането на летателната експлоатация 
се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна 
квалификация;

2. притежават валидно свидетелство за 
правоспособност за линеен пилот (ATPL);

3. имат професионален опит в летателна-
та експлоатация най-малко пет години или 
не по-малко от 5000 часа като командир на 
въздухоплавателно средство в гражданското 
въздухоплаване;

4. имат опит в проверки по провеждане на 
обучение, включително на тренажори; 

5. имат опит в техники за извършване на 
проверки.

(2) На инспекторски длъжности в спе-
циализираната администрация с права по 
лицензиране на авиационен персонал и за 

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., 

бр. 58 от 2011 г. и бр. 43 от 2012 г.)

§ 1. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Лицата по чл. 20, 21 и 22, които 

са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона 
за администрацията, държавни служители 
и лица по чл. 107а от Кодекса на труда не 
получават възнаграждение за участието си в 
Обществения съвет, Звеното за подпомагане на 
фонда и за работата си като външни експерти.“

§ 2. В чл. 24 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на фонда със заповед, съг-

ласувана с министъра на здравеопазването, 
определя размера на възнаграждението на 
лицата по чл. 19, т. 1 и чл. 22.“

Заключителни разпоредби

§ 3. В чл. 3 от Правилника за организаци-
ята и дейността на Висшия медицински съвет 
(ДВ, бр. 78 от 2011 г.) ал. 4 се изменя така:

„(4) За своята работа секретарят получава 
възнаграждение, определено със заповед на 
министъра на здравеопазването, с изключение 
на случаите, когато секретарят е държавен 
служител или лице по чл. 107а от Кодекса 
на труда.“

§ 4. В чл. 9 от Правилника за организацията 
и дейността на Експертния съвет по биоциди 
(ДВ, бр. 10 от 2008 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Представителите на държавата в Екс-

пертния съвет по биоциди, които са министри, 
лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за админи-

матически път другата страна относно своето 
намерение да го прекрати, 6 месеца преди 
изтичането на съответния срок.

Съставено в Йерусалим на 25 февруари 
2007 г., съответно 5767 г., в два оригинални 
екземпляра, всеки на български, иврит и 
английски език, като всички текстове са 
еднакво автентични. В случай на различия 
в тълкуването предимство има текстът на 
английски език.
За правителството на  За правителството на
Република България: Държавата Израел:
Румен Петков, Ави Дихтер,
министър на  министър на
вътрешните  вътрешната
работи сигурност
6848

страцията, държавни служители и лица по 
чл. 107а от Кодекса на труда не получават 
възнаграждение за участието си в съвета.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.

§ 5. Правилникът влиза в сила от 1 юли 
2012 г.

Министър:  
Десислава Атанасова

6758



СТР.  30  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 56

целите на инспектирането на летателните 
дейности, извън търговския въздушен превоз, 
се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна 
квалификация;

2. притежават или са притежавали валидно 
професионално свидетелство за правоспо-
собност;

3. имат професионален опит в летателните 
дейности най-малко три години.

(3) На инспекторски длъжности в специ-
ализираната администрация за целите на 
инспектирането в областта на летателната 
годност се назначават лица, които притежават:

1. висше техническо образование и авиа-
ционна квалификация;

2. професионален опит и практика съглас-
но предвиденото в Раздел Б на Регламент 
№ 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 
2003 г. относно поддържане на летателната 
годност на въздухоплавателните средства и 
авиационните продукти, части и устройства и 
за одобряване на организациите и персонала, 
изпълняващ тези задачи и всички актове, 
свързани с изменението и допълнението му.

(4) На инспекторски длъжности в специ-
ализираната администрация за целите на ин-
спектирането на летища и летищни дейности 
се назначават лица, които притежават висше 
инженерно образование и професионален опит 
в съответните летищни дейности от три до 
пет години в зависимост от длъжността. 

(5) На инспекторски длъжности в спе-
циализираната администрация за целите 
на инспектирането на дейностите по аеро-
навгигационното обслужване се назначават 
лица, които притежават висше образование 
и авиационна квалификация, както и про-
фесионален опит от най-малко пет години 
в съответните професионални области в 
съответствие с Регламент № 1034/2011 г. на 
Комисията от 17 октомври 2011 г. относно 
надзора на безопасността при управлението 
на въздушното движение и аеронавигацион-
ното обслужване и за изменение на Регламент 
(ЕС) № 691/2010 и последващите актове по 
изменението му. 

(6) На инспекторски длъжности в специ-
ализираната администрация за целите на 
инспектирането на авиационната сигурност 
се назначават лица, които притежават висше 
образование и отговарят на изискванията на 
Регламент (ЕС) № 18 /2010 на Комисията от 
8 януари 2010 г. за изменение на Регламент 
(ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета по отношение на специфика-
циите за национални програми за контрол 
на качеството в областта на сигурността на 
гражданското въздухоплаване и последващите 
актове по изменението и допълнението му.“

§ 4. Създава се нов чл. 22а:

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 10 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Предоставяне на съвети 
и консултиране в земеделието в България 
и Румъния“ по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
(обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 

2010 г., бр. 28 и 41 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 2 в т. 3 думите „чл. 5 и Анекс IV 
на Регламент (ЕО) 1782/2003“ се заменят с „чл. 6 
и Анекс III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на 
Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване 
на общи правила за схеми за директно подпо-

„Чл. 22а. (1) Поддържането на квалифика-
цията на инспекторите по въздухоплаването се 
осъществява посредством курсове и обучения. 

(2) Първоначалното обучение на инспекто-
рите по въздухоплаването започва в срок не 
по-късно от един месец от назначаването им. 

(3) Съдържанието на програмата и начинът 
на първоначалното обучение на инспекторите 
по въздухоплаване се утвърждават от главния 
директор на ГД „ГВА“ със заповед. 

(4) Актуализирането на съдържанието на 
програмата за първоначално обучение на ин-
спекторите по въздухоплаването се извършва 
след доклад на съответния ръководител до 
главния директор на ГД „ГВА“.

(5) Лицата, назначени на инспекторски 
длъжности, придобиват инспекторски права 
след успешното приключване на съответно-
то първоначално обучение, осъществено по 
програмата, съставена и утвърдена с оглед 
инспекционната дейност, която ще бъде из-
вършвана.“ 

§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работното време на служителите е 

8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна 
работна седмица.“

2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Работното време по ал. 2 е от 7,30 до 

18,30 ч. с период на задължително присъствие 
от 10 до 16 ч. при задължително отработване 
на нормалната продължителност на 8-часовия 
работен ден и с обедна почивка 30 минути 
между 12 и 14 ч.

(4) Главна дирекция „Гражданска въздухо-
плавателна администрация“ урежда с вътреш-
ни правила и мерки начина на отчитане на 
присъствените часове и промените в началото 
и края на работното време по ал. 3.“

Министър:  
Ивайло Московски

6827
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магане в рамките на Общата селскостопанска 
политика и за установяване на някои схеми за 
подпомагане на земеделски стопани, за изме-
нение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) 
№ 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1782/2003 (L ОВ, бр. 30 от 
31 януари 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 73/2009)“.

§ 2. В чл. 3 ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 3. Създават се чл. 3а, 3б, 3в и 3г:
„Чл. 3а. Финансова помощ се предоставя 

за осигуряване на съветнически услуги за 
лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1. Съветническите 
услуги съдържат два компонента:

1. съветнически услуги при кандидатства-
не по мярка „Подпомагане на полупазарни 
стопанства в процес на преструктутриране“, 
включващи:

а) изготвяне на бизнес план и попълване 
на заявление за подпомагане на земеделските 
производители по мярка „Подпомагане на 
полупазарни стопанства в процес на преструк-
туриране“, включително форма за наблюдение 
и оценка; 

б) съвети за изпълняване на Условията за 
поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояния (УПЗДЗЕС) по чл. 6 
и Анекс III от Регламент (ЕО) № 73/2009 
и определени със Заповед № РД-09-616 от 
21.07.2010 г. на министъра на земеделието и 
храните;

в) съвети за преодоляване на проблемите 
на опазването компонентите на околната 
среда в земеделския сектор (замърсяване на 
водите, почвена ерозия, промени в климата, 
биоразнообразие); 

2. изготвяне на бизнес план по мярка „Мо-
дернизиране на земеделските стопанства“ и/
или по мярка „Подобряване на икономическата 
стойност на горите“, и/или по мярка „Доба-
вяне на стойност към земеделски и горски 
продукти“, и/или по мярка „Разнообразяване 
към неземеделски дейности“ от ПРСР на 
лица по чл. 3, ал. 1, т. 1, които отговарят на 
следните условия:

а) получили са пълен комплект съветни-
чески услуги по т. 1; 

б) одобрени са за финансово подпомага-
не по мярка „Подпомагане на полупазарни 
стопанства в процес на преструктуриране“;

в) отбелязали са в бизнес плана, изгот-
вен по т. 1, намерение да кандидатстват за 
подпомагане по съответната инвестиционна 
мярка, за която им се разработва бизнес план 
по тази алинея.

Чл. 3б. (1) Финансова помощ се предоставя 
за осигуряване на допълнителни съветнически 
услуги на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, които 
са получили съветнически услуги по чл. 3а и 
получават финансово подпомагане по реда на 
Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни 
стопанства в процес на преструктуриране“ от 
Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) 
(Наредба № 28 от 5.08.2008 г.). Допълнителните 
съветнически услуги включват:

1. съветнически услуги относно оценка на 
стопанството и установяване на подобрения 
във връзка със законоустановените изисквания 
за управление, предвидени в чл. 5 от Регла-
мент (EО) № 73/2009 и Приложение II към 
него, и съвети по стандартите на Общността 
относно безопасните условия на труд;

2. съветнически услуги за кандидати и/
или одобрени ползватели на помощ по мярка 
„Агроекологични плащания“ от ПРСР;

3. съветнически услуги в областта на 
управлението на земеделското стопанство и 
специфични съветнически услуги в областта на 
растениевъдството и/или животновъдството.

(2) Предоставянето на съветнически услуги 
по ал. 1, т. 1 задължително се съпътства от 
най-малко едно посещение на стопанството, 
което трябва да е свързано с предварителната 
оценка на стопанството за законоустановените 
изисквания за управление, предвидени в чл. 5 
от Регламент (EО) № 73/2009 и Приложение 
II към него.

(3) При първо предоставяне на съветни-
чески услуги по ал. 1, т. 2 задължително се 
предоставят и съветнически услуги ал. 1, т. 1.

(4) Съветническите услуги по ал. 1, т. 3 
могат да се предоставят най-много два пъти на 
лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, които са получили 
съветнически услуги по чл. 3а и получават 
финансово подпомагане по реда на Наредба 
№ 28 от 5.08.2008 г .

Чл. 3в. (1) Съветническите услуги по чл. 3б, 
ал. 1, т. 2 включват:

1. съдействие в избора на най-подходящите 
направления или комбинация от направления 
за конкретните стопанства;

2. подготовка на първоначалните документи 
за кандидатстване по мярката;

3. осигуряване на съветнически услуги по 
време на изпълнение на агроекологичния 
ангажимент с цел правилното прилагане на 
установените изисквания за управление.

(2) Съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, 
т. 3 включват:

1. съветнически услуги за управление на 
земеделското стопанство, които могат да включ-
ват разработване на маркетингов анализ на 
базата на заявени потребности на земеделския 
производител; предоставяне на съвети относно 
организацията и управлението на стопанството; 
изисквания за водене на счетоводство в областта 
на земеделието; представяне на възможности 
за участие на земеделския производител в 
организации на производители;

2. специфични съвети в областта на расте-
ниевъдството и/или животновъдството, които 
може да включват:

а) технологии за производство в расте-
ниевъдството (включително изготвяне на 
технологични карти, сеитбооборот, съвети за 
обработка на почвата, прибиране и съхранение 
на продукцията);
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б) препоръки за торене (включително 
вземане на почвени проби, почвени анализи, 
определяне на торови норми и срокове за 
торене и начини за съхранение на торовете);

в) препоръки за водене на растителноза-
щитни мероприятия (включително използване 
на инсектициди, фунгициди, хербициди, био-
препарати и др.);

г) препоръки за напояване/отводняване 
(включително избор на начин за напояване, 
поливен режим, поливни норми, водоспес-
тяващи и екологосъобразни технологии и 
техники за напояване);

д) технологии за отглеждане на животни-
те (включително избор на видове животни, 
подходящи породи и системи за отглеждане 
и хранене);

е) ветеринарномедицински въпроси (вклю-
чително стопанско значими заболявания при 
животните и стандарти за хигиена).

Чл. 3г. (1) Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 зая-
вяват пред Националната служба за съвети в 
земеделието (НССЗ) намерението си да полу-
чат съветнически услуги съгласно условията 
на чл. 3а, като подават молба-декларация 
съгласно приложение № 1.

(2) Лицата по чл. 3б, ал. 1 заявяват пред 
НССЗ намерението си да получат съветниче-
ски услуги съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, 
т. 1, като подават молба-декларация съгласно 
приложение № 2.

(3) Лицата по чл. 3б, ал. 1 заявяват пред 
НССЗ намерението си да получат съветниче-
ски услуги съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, 
т. 2, като подават молба-декларация съгласно 
приложение № 3.

(4) Лицата по чл. 3б, ал. 1 заявяват пред 
НССЗ намерението си да получат съветниче-
ски услуги съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, 
т. 3, като подават молба-декларация съгласно 
приложение № 4.“

§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 5 и 6 се отменят.
2. В ал. 4 в т. 2 думите „чл. 4 и 5 и прило-

жения III и IV на Регламент (EO) № 1782/2003 
на Съвета от 29 септември 2003 г. относно 
установяване на общи правила за схеми за 
директно подпомагане в рамките на Общата 
селскостопанска политика и за установяване 
на някои схеми за подпомагане на земедел-
ски производители и за изменение на регла-
менти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, 
(EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 
1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, 
(EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) 
№ 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г. и Бъл-
гарско специално издание: глава 03, том 49)“ 
се заменят с „чл. 5 и 6 и анекси II и III от 
Регламент (EО) № 73/2009“.

§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Размерът на финансовата помощ 

не може да надвишава левовата равностой-
ност на:

1. 500 евро за предоставени съветнически 
услуги съгласно условията на чл. 3, ал. 3;

2. 200 евро за предоставен пълен комплект 
от съветнически услуги по чл. 3а, т. 1;

3. 500 евро за предоставен пълен комплект 
от съветнически услуги по чл. 3а, т. 2;

4. 200 евро за предоставен комплект от 
съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1;

5. 270 евро за предоставен комплект от 
съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 2;

6. 100 евро за предоставен комплект от 
съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3;

7. 500 евро за предоставен пълен комплект 
от съветнически услуги по чл. 4, ал. 2;

8. 500 евро за предоставен пълен комплект 
от съветнически услуги по чл. 4, ал. 3;

9. 500 евро за предоставен пълен комплект 
от съветнически услуги по чл. 4, ал. 4.

(2) Размерът на финансовата помощ по ал. 1, 
т. 1 и 2 е фиксиран и не зависи от броя на 
изготвените на един кандидат бизнес планове 
по чл. 3, ал. 3 и чл. 3а, т. 2.“

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения: 
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната служба за съвети в 

земеделието предоставя безплатно всички 
съветнически услуги по реда на глава втора 
на лицата по чл. 3, ал. 1, както и на лица-
та по чл. 3, ал. 1, т. 1, които са получили 
съветнически услуги по чл. 3а и получават 
финансово подпомагане по реда на Наредба 
№ 28 от 5.08.2008 г .“

2. В ал. 5 в. т 1 думите „Областни дирекции 
за съвети в земеделието (ОДСЗ)“ се заменят с 
„териториалните областни офиси към Главна 
дирекция „Съвети в земеделието“ (ГДСЗ)“.

§ 7. В чл. 10 думите „чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5 
и чл. 4“ се заменят с „чл. 3, ал. 3, чл. 3а, 3б, 
3в и чл. 4, ал. 2, 3 и 4“.

§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Плащанията се изчисляват въз основа 

на следните начини на доказване на извър-
шените съветнически услуги:

1. за съветническите услуги по чл. 3, ал. 3 
и чл. 3а плащане се извършва за одобрени от 
РА лица по чл. 3, ал. 1;

2. за съветническите услуги по чл. 3б в 
следните случаи:

а) за съветнически услуги съгласно услови-
ята на чл. 3б, ал. 1, т. 2 плащане се извършва 
за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1, за които към 
датата на получаване на тези услуги не е 
прекратено финансовото подпомагане по реда 
на Наредба № 28 от 5.08.2008 г., получили 
са поне първото плащане от петгодишното 
финансово подпомагане по реда на Наредба 
№ 28 от 5.08.2008 г. и са одобрени по мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от РА;

б) за съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, 
т. 1 и 3 плащане се извършва за лицата по 
чл. 3, ал. 1, т. 1, за които към датата на 
получаване на тези услуги не е прекратено 
финансовото подпомагане по реда на Наредба 
№ 28 от 5.08.2008 г., получили са поне пър-
вото плащане от петгодишното финансово 
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подпомагане по реда на Наредба № 28 от 
5.08.2008 г. и са представени писмени докла-
ди за предоставените съветнически услуги 
съгласно приложение № 5.“

2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) По силата на тази наредба всички из-

готвени от НССЗ документи по чл. 3, ал. 3, 
чл. 3а, 3б, 3в и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 и писмените 
доклади по ал. 1, т. 2, буква „б“ трябва да 
имат следните реквизити:“.

3. В ал. 3 след думите „съветнически ус-
луги“ се добавя „и представените документи 
по ал. 1“.

§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 4“ се 

заменят с „приложение № 6“, а думите „при-
ложение № 5“ се заменят с „приложение № 7“.

2. В ал. 6 думите „чл. 3, ал. 2, 3, 4 и 5 и 
чл. 4“ се заменят с „чл. 3, ал. 3, чл. 3а, 3б, 3в 
и чл. 4, ал. 2, 3 и 4“.

§ 10. В чл. 14 в ал. 2 думите „приложение 
№ 2“ се заменят с „приложение № 6“.

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. на лица по чл. 3, ал. 1, т. 1 за съветни-

чески услуги по чл. 3а, 3б и 3в – в срок до 
10.07.2014 г.“

2. В ал. 2 думите „чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал. 1“ 
се заменят с „чл. 3а, 3б и 3в“, а след думите 
„Подпомагане на полупазарни стопанства в 
процес на преструктуриране“ се добавя „и за 
които към датата на получаване на тези услуги 
не е прекратено финансовото подпомагане 
по реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и са 
получили поне първото плащане от петго-
дишното финансово подпомагане по реда на 
Наредба № 28 от 5.08.2008 г.“

3. В ал. 3 думите „чл. 3, ал. 2, 3 и 4“ се 
заменят с „чл. 3, ал. 3, чл. 3а, 3б и 3в“.

§ 12. В чл. 16 се правят слените изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изпълнение на дейностите по 

чл. 3, ал. 3, чл. 3а, 3б, 3в и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 
НССЗ се задължава: 

1. да води регистър (по образец) на мол-
би-декларациите по чл. 3г във всеки офис 
към ОДСЗ;

2. да вписва молби-декларациите в регис-
търа по т. 1 по реда на тяхното постъпване;

3. да издава входящ номер от регистъра 
по т. 1 на всяка молба-декларация по чл. 3г;

4. да предоставя услугите по чл. 3, ал. 3, 
чл. 3а, 3б, 3в и чл. 4, ал. 2, 3 и 4 на лица съ-
гласно реда и условията на наредбата;

5. да изисква от лицата по чл. 3, ал. 1 да 
представят документи, удостоверяващи, че 
притежават минималните изискуеми размери 
земя или животни за кандидатстване по съ-
ответните мерки, и документ, удостоверяващ 
правото на стопанисване на тази земя;

6. да изисква от лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 
и 2 да представят копие от регистрационна 
карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на зе-
меделските производители ведно с анкетна 
карта и анкетните формуляри;

7. за всеки бизнес план, изготвен съгласно 
условията на чл. 3, ал. 3, и за предоставените 
съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 2 и 
за всеки предоставен комплект от съветни-
чески услуги по чл. 4, ал. 2, 3 и 4 да изготвя 
приемно-предавателен протокол (по образец), 
който се подписва от експерт-координатора 
в офиса към ОДСЗ или от определено от 
изпълнителния директор на НССЗ лице и 
от лицето, получило съветнически услуги по 
чл. 3а или чл. 3б, ал. 1, т. 2;

8. за съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, 
т. 1 и 3 да изготвя писмен доклад по образец 
съгласно приложение № 5 към чл. 11, ал. 1, т. 2, 
буква „б“ в три оригинални екземпляра – един 
екземпляр се предоставя на лицето, получило 
съветническите услуги, един екземпляр се 
прилага към заявката за плащане по чл. 12, 
ал. 1 и един екземпляр се съхранява в офиса 
на НССЗ, в който са предоставени съветни-
ческите услуги; всеки оригинален екземпляр 
се подписва от експертите от офиса, които 
са предоставили съветническите услуги по 
чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3, от експерт-координа-
тора в офиса и от лицето, което е получило 
съветническите услуги; 

9. да води регистър (по образец) на при-
емно-предавателните протоколи по т. 7 и на 
писмените доклади по т. 8 във всеки офис 
към ОДСЗ;

10. да съхранява копие на всички изготвени 
документи за предоставените съветнически 
услуги по чл. 3, ал. 3, чл. 3б, ал. 1, т. 2 , чл. 4, 
ал. 2, 3 и 4 и по един оригинален екземпляр 
на докладите по т. 8;

11. да води централен регистър (по образец) 
за цялата страна в ЦУ на НССЗ с имената 
на всички лица по чл. 3, ал. 1, получили ус-
лугите по чл. 3, ал. 3, чл. 3а, 3б, 3в и чл. 4, 
ал. 2, 3 и 4;

12. да води централен регистър (по образец) 
на приемно-предавателните протоколи по т. 7 
и на писмените доклади по т. 8 от всички 
офиси към ОДСЗ в страната;

13. да изисква от лицата по чл. 3б, ал. 1 
да представят копие от заповедта на РА за 
одобрението им като ползватели на помощ 
по Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и банково 
извлечение за получено първо плащане от 
петгодишното финансово подпомагане по 
реда на Наредба № 28 от 5.08.2008 г. и/или 
следващи плащания.“

2. В ал. 2 думите „т. 1, 7, 8, 9, 11 и 12“ се 
заменят с „т. 1, 7, 9, 11 и 12“.

§ 13. В чл. 18 в ал. 2 думите „чл. 3, ал. 2, 
3, 4 и 5 и чл. 4“ се заменят с „чл. 3, ал. 3, 
чл. 3а, 3б, 3в и чл. 4, ал. 2, 3 и 4“.

§ 14. Създава се ново приложение № 1 
към чл. 3г, ал. 1:
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„Приложение № 1 
към чл. 3г, ал. 1

Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.
Мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“

Национална служба за съвети в земеделието

Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 

Година  

Рег. № ОД „Земеделие“ 

Рег. № ИСАК 

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за получаване на пълен комплект съветнически услуги по мярка 141 „Подпомагане на полу-
пазарни стопанства в процес на преструктуриране“ да

От ......................................................................................................................................................................................
(физическо лице/едноличен търговец)

БУЛСТАТ/ЕИК  

ЕГН 

Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код  
Кв./ул. №, вход, етаж, ап. .........................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: .......................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
..........................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. ................................................
Моля да получа съветнически услуги по посочената по-горе мярка.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по посочената мярка.
Декларирам, че ще кандидатствам по посочената мярка в срок до един месец след получаване на 
съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол, в случай че има прием на 
заявления за подпомагане през този период
или
в противен случай ще кандидатствам в рамките на един месец от обявяването на първия прием на 
проекти след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка 
за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка „Предоставяне 
на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ от ПСРС.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и 
документи.

Дата ........................................... Кандидат: ................................
 (подпис)“

§ 15. Създава се ново приложение № 2 към чл. 3г, ал. 2:

„Приложение № 2 
към чл. 3г, ал. 2

Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.
Мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“

Национална служба за съвети в земеделието

Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 

Година  

Рег. № ОД „Земеделие“ 

Рег. № ИСАК 
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МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за 

изготвяне на бизнес план по мярка 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства“ (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не

изготвяне на бизнес план по мярка 122 „Подобряване икономическата стойност 
на горите“ (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не

изготвяне на бизнес план по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски 
и горски продукти“ (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не

изготвяне на бизнес план по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности“ (само за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3а, т. 2) да не

От ...................................................................................................................................................................................... 
(физическо лице или едноличен търговец)

БУЛСТАТ/ЕИК  

ЕГН 

Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код  
Кв./ул. №, вход, етаж, ап. .........................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: .......................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
..........................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. ................................................
Моля да получа съветнически услуги, изготвяне на бизнес план по посочената по-горе мярка.
Декларирам, че отговарям на условията на чл. 3а, т. 2:
– получил съм пълен комплект съветнически услуги по чл. 3а, т. 1 с приемно-предавателен протокол 
№ ……………………. от офис на ОДСЗ гр. …………………. 
– одобрен съм за финансово подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес 
на преструктуриране“ със заповед № …………………………………..
– в бизнес плана, изготвен по чл. 3а, т. 1, е отбелязано намерение да кандидатствам за подпомагане 
по съответната инвестиционна мярка, за която подавам молба за разработване на бизнес план.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по посочената инвестиционна мярка.
Декларирам, че ще кандидатствам по посочената мярка в срок до един месец след получаване на 
съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол, в случай че има прием на 
заявления за подпомагане през този период
или
в противен случай ще кандидатствам в рамките на един месец от обявяването на първия прием на 
проекти след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка 
за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка „Предоставяне 
на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ от ПСРС.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и 
документи.

Дата ........................................... Кандидат: ................................
 (подпис)“

§ 16. Създава се ново приложение № 3 към чл. 3г, ал. 3:

„Приложение № 3 
към чл. 3г, ал. 3

Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.
Мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“

Национална служба за съвети в земеделието

Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 

Година  

Рег. № ОД „Земеделие“ 

Рег. № ИСАК 
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МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за получаване на комплект съветнически услуги по мярка 214 „Агроекологични плащания“ 
(съгласно условията на чл. 3б, ал. 1, т. 2)  да

От ...................................................................................................................................................................................... 
(физическо лице или едноличен търговец)

БУЛСТАТ/ЕИК  

ЕГН 

Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код  

Кв./ул. №, вход, етаж, ап. .........................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: .......................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
..........................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. ................................................

Моля да получа съветнически услуги по посочената по-горе мярка.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по чл. 3б, ал. 1:
– получил съм пълен комплект съветнически услуги по чл. 3а, т. 1 с приемно-предавателен протокол 
№ ……………………. от офис на ОДСЗ гр. ……………………. 
– одобрен съм за финансово подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес 
на преструктуриране“ със заповед № …………………………………..
– получавам финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5 август 2008 г., както следва: първо 
плащане ………………; второ плащане …………….; трето плащане ………………. (попълва се дата на получените 
плащания) 
Декларирам, че ще кандидатствам по посочената мярка в срок до един месец след получаване на 
съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол, в случай че има прием на 
заявления за подпомагане през този период
или
в противен случай ще кандидатствам в рамките на един месец от обявяването на първия прием на 
проекти след получаване на съветническите услуги и подписване на приемно-предавателния протокол.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка 
за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка „Предоставяне 
на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ от ПСРС.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и 
документи.

Дата ........................................... Кандидат: ................................
 (подпис)“

§ 17. Създава се ново приложение № 4 към чл. 3г, ал. 4:

„Приложение № 4 
към чл. 3г, ал. 4

Програма за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.
Мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“

Национална служба за съвети в земеделието

Рег. № офис към ГДСЗ .................................... 

Година  

Рег. № ОД „Земеделие“ 

Рег. № ИСАК 
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МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 и 3

(за кандидати, отговарящи на условията на чл. 3б, ал. 1)

Съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 
Съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във 
връзка със законоустановените изисквания за управление, предвидени в член 5 от Регла-
мент (EО) № 73/2009 и Приложение II към него, и съвети по стандартите на Общността 
относно безопасните условия на труд. 

да не

Съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3 
Съветнически услуги за управление на земеделското стопанство, които може да включват 
разработване на маркетингов анализ на базата на заявени потребности на фермера, пре-
доставяне на съвети относно организацията и управлението на стопанството, предоставяне 
на съвети относно изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието,
представяне на възможности за участие на фермера в организации на производители. да не

Специфични съвети в областта на растениевъдството и/или животновъдството, които
може да включват: да не

а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на техноло-
гични карти, сеитбооброт, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на 
продукцията);  

да не

б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, 
определяне на торови норми и срокове за торене и начини за съхранение на торовете);  да не

в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на
инсектициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.); 

да не

г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, по-
ливен режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники 
за напояване);  

да не

д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, 
подходящи породи и системи за отглеждане и хранене);  

да не

е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанскозначими заболявания при
животните и стандарти за хигиена).  

да не

От ...................................................................................................................................................................................... 
(физическо лице, едноличен търговец)

БУЛСТАТ/ЕИК  

ЕГН 

Адрес: гр./с. ..............................................................................................................., п.код  

Кв./ул. №, вход, етаж, ап. .........................................................................................................................................
Област: ................................................................................. Община: .......................................................................
Ръководител/управител (име, презиме, фамилия)
..........................................................................................................................................................................................
Телефон/факс/ .................................................................................., мобилен тел. ................................................

Моля да получа съветнически услуги по посочените по-горе компоненти.
Декларирам, че отговарям на условията за кандидатстване по чл. 3б, ал. 1:
– получил съм пълен комплект съветнически услуги по чл. 3а, т. 1 с приемно-предавателен протокол 
№ ……………………. от офис на ГДСЗ гр. ……………………. 
– одобрен съм за финансово подпомагане по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес 
на преструктуриране“ със заповед №…………………………………..
– получавам финансово подпомагане по реда на Наредба № 28 от 5 август 2008 г., както следва: 
първо плащане ………………; второ плащане …………….; трето плащане ………………. (попълва се дата на 
получените плащания) 
Кандидатствам за получаване на съветнически услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 3 за:
Първи път      Втори път  (отбелязва се верният отговор с „х“)
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Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат използвани за нуждите на НССЗ при подаване на заявка 

за плащане, при отчетността и оценката на изпълнените от НССЗ дейности по мярка „Предоставяне 
на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ от ПСРС.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и 
документи.

Дата ........................................... Кандидат: ................................
 (подпис)“

§ 18. Създава се ново приложение № 5 към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“:

„Приложение № 5  
към чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“

Образец на писмен доклад

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕН КОМПЛЕКТ СЪВЕТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Дата на предоставяне на доклада……………........….. 

(Всяка страница от попълнения доклад се подписва от лицето, получило съветническите услуги, и от 

експерт-координатор в офиса на НССЗ, в който е предоставен комплектът, или от лицата от офиса на 

НССЗ, които са предоставили консултацията) 

Земеделски 
производител (Попълва се името на физическото лице, получател на съветническите услуги)

Офис на НССЗ
(Попълва се адресът на офиса)

Адрес на управле-
ние на земеделския 
производител

Тел.

Място/места на провеждане на консултациите:
(Посочват се адресите на посещение/я на стопанството)
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(Посочват се адресите на посещение/я на офиса на НССЗ)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Молба-декларация за предоста-
вяне на комплекта консултации 
№ ....... дата ……………………………………..

Период на изпълнение на комплекта 
съветнически услуги ………………………
…...............................................................

Начална дата на предоставяне на 
комплекта консултации:

Крайна дата на предоставяне 
на комплекта консултации:

Консултант/и:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………........................................
(Попълват се имената на лицата от 
офиса на НССЗ, предоставили комплек-
та консултации)

Изпълнени дейности в комплекта съветнически услуги: 
Съветнически услуги за кандидати по чл. 3б, ал. 1, т. 1

1.

Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на задължителното 
съдържание съгласно чл. 3б, ал. 1, т. 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Съветнически услуги съгласно чл. 3б, ал. 1, т. 3 
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Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното съдържание 
съгласно чл. 3в, ал. 2, т. 1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Кратко описание на вида на предоставената консултация в рамките на възможното съдържание 
съгласно чл. 3в, ал. 2, т. 2. 
Изрично се посочва по кои елементи са предоставените консултации. В частите, по които не 
са предоставяни консултации, се записва „не е предоставяна съветническа услуга по елемента“. 
а) технологии за производство в растениевъдството (включително изготвяне на технологични 
карти, сеитбооброт, съвети за обработка на почвата, прибиране и съхранение на продукцията);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
б) препоръки за торене (включително вземане на почвени проби, почвени анализи, определяне 
на торови норми и срокове за торене, начини за съхранение на торовете);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
в) препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия (включително използване на инсек-
тициди, фунгициди, хербициди, биопрепарати и др.);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
г) препоръки за напояване/отводняване (включително избор на начин за напояване, поливен 
режим, поливни норми, водоспестяващи и екологосъобразни технологии и техники за напояване);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
д) технологии за отглеждане на животните (включително избор на видове животни, подходящи 
породи, системи за отглеждане и хранене);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
е) ветеринарномедицински въпроси (включително стопанскозначими заболявания при животните, 
стандарти за хигиена).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Събрана информация:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

Анализи и оценка
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Предложения за решения
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Списък с използваните нормативни актове
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

МНЕНИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА КОМПЛЕКТА КОНСУЛТАЦИИ 

Препоръките и решенията са приложими в 
стопанството 

Препоръките и решенията не са приложими в 
стопанството 

Посочват се основните ползи и подобрения
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………..…………

Посочват се основните причини и проблеми
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………............………………
………………………………………………………………...………..………………

Ползвател на  Експерт/и, предоставил/и
комплекта консултации: комплекта консултации:
……………………………………………………….. ……………………………………..….……………….
……………………………………………………….. ………………………………………………..………..
     (име, позиция и подпис)         (име, позиция и подпис)

…………..…..............…………………………………………..
Печат на офис на НССЗ Експерт-координатр на офиса на НССЗ“

§ 19. Досегашното приложение № 4 към 
чл. 12, ал. 1 става приложение № 6 към чл. 12, 
ал. 1 и в него се правят следните изменения:

1. Създава се нова т. 6:
„6. Оригинали на писмени доклади по 

чл. 16, т. 8.“
2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно 

т. 7 и 8.
§ 20. Досегашното приложение № 5 към 

чл. 12, ал. 1 става приложение № 7 към 
чл. 12, ал. 1.

§ 21. Навсякъде в наредбата думите „ОДСЗ“ 
и „офисите към ОДСЗ“ се заменят съответно 
с „ГДСЗ“ и „териториалните областни офиси 
към ГДСЗ“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 22. Наредбата влиза в сила от датата на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

§ 23. На лицата, които са получили фи-
нансово подпомагане по реда на Наредба 
№ 28 от 5.08.2008 г. и на които НССЗ е 
предоставила съветнически услуги за избор 
на най-подходящите направления или ком-
бинация от направления и за изготвяне на 
пълен комплект за кандидатстване по мярка 
214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 
и съответните приложения и необходими 
документи за агроекологичните дейности в 
периода от 1.03.2011 г. до 15.05.2012 г., НССЗ 
се задължава да им предостави по своя 
инициатива и съветнически услуги относно 
оценка на стопанството и установяване на 

подобрения във връзка със законоустанове-
ните изисквания за управление, предвидени 
в чл. 5 от Регламент (EО) № 73/2009 и При-
ложение II към него.

§ 24. НССЗ се задължава да предостави 
допълнителните услуги по § 23 в срок до 
30.08.2012 г.

§ 25. За предоставяне на допълнителните 
услуги по § 23 НССЗ изготвя писмен доклад 
по образец съгласно приложение № 5 към 
чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“ в три оригинални 
екземпляра – един екземпляр се предоставя 
на лицето, получило съветническите услуги, 
един екземпляр се прилага към заявката за 
плащане по чл. 12, ал. 1 и един екземпляр 
се съхранява в офиса на НССЗ, в който са 
предоставени съветническите услуги. Всеки 
оригинален екземпляр се подписва от екс-
пертите от офиса, които са предоставили 
съветническите услуги по чл. 3б, ал. 1, т. 1 
и 3, от експерт-координатора в офиса и от 
лицето, което е получило съветническите 
услуги. 

§ 26. За предоставените по § 23 допълни-
телни услуги НССЗ подава заявка за плащане 
по чл. 12, ал. 1 след изтичане на срока по § 24 
и прилага документите съгласно приложение 
№ 6 към чл. 12, ал. 1.

За министър:  
Светлана Боянова

6759
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МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № РД022010 
от 5 юли 2012 г.

за условията за изграждане или монтиране 
върху платното за движение на изкуствени 
неравности и на други средства за ограни
чаване на скоростта на движение и изисква

нията към тях

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят 
условията за изграждане или монтиране 
върху платното за движение на изкуствени 
неравности и други средства за ограничаване 
на скоростта на движение на моторните пре-
возни средства (МПС), наричани за краткост 
„средства за ограничаване на скоростта на 
движение“, както следва:

1. класификацията и видовете средства за 
ограничаване на скоростта на движение на 
МПС и тяхната област на приложение;

2. техническите изисквания към изкустве-
ните неравности и другите средства за огра-
ничаване на скоростта на движение на МПС;

3. изискванията за възлагане, проектиране, 
изпълнение, контрол и поддържане на сред-
ствата по т. 1.

(2) Изискванията на наредбата се отнасят за 
пътищата, отворени за обществено ползване, 
и за улиците в населените места и селищни-
те образувания (урбанизираните територии), 
както следва:

1. за пътищата от републиканската пътна 
мрежа от първи до трети клас и за местните 
пътища;

2. за улиците от втори, трети и четвърти 
клас от първостепенната улична мрежа и за 
улиците от пети и шести клас от второсте-
пенната улична мрежа.

(3) По пътищата от републиканската пътна 
мрежа, извън населените места, не се допуска 
изграждане или монтиране на изкуствени не-
равности, разположени напречно на платното 
за движение.

(4) Изискванията на наредбата се прилагат 
при проектиране на ново строителство, осно-
вен ремонт и реконструкция на съществуващи 
пътища и улици, както и при необходимост 
от предприемане на мерки за ограничаване 
на скоростта на движението.

Чл. 2. Тази наредба има за цел да се съз-
дадат условия за повишаване на изискванията 
за безопасност на пътищата, отворени за об-
ществено ползване, и на улиците в населените 
места, както следва:

1. намаляване на броя и тежестта на път-
нотранспортните произшествия (ПТП);

2. намаляване на скоростта на пътните 
превозни средства в населените места в 
границите от 50 до 30 km/h; на входовете на 
населените места – до 50 km/h; извън насе-
лените места – до 40 km/h;

3. подобряване на съгласуваността, види-
мостта и разпознаваемостта, както и подходя-
що използване на средствата за ограничаване 
на скоростта на движение, на пътните знаци, 
пътната маркировка, светлинните сигнали и 
на други средства за сигнализиране;

4. намаляване на потенциалните конфликти 
между участниците в движението и създаване 
на усещане за безопасност у всички участници 
в движението;

5. указване на границите на пътния/уличния 
участък с изменени пътни условия;

6. подобряване на въведения режим на 
движение, който осигурява безопасно преми-
наване през пътния/уличния участък.

Чл. 3. (1) Местоположението за изграждане 
или монтиране върху платното за движение 
на изкуствени неравности и на други средства 
за ограничаване на скоростта на движение се 
определя с проект за организация на движени-
ето извън границите на населените места и с 
генерален план за организация на движението 
в населени места и селищни образувания в 
съответствие с изискванията на Наредба № 1 
от 2001 г. за организиране на движението по 
пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).

(2) В случаите, когато не са изработени гене-
рални планове или проекти за организация на 
движението, местоположението на средствата 
по ал. 1 се определя от собственика на пътя, 
съответно от администрацията, управляваща 
пътя, съгласувано със службите, определени 
от министъра на вътрешните работи, за кон-
трол по спазване на правилата за движение.

Чл. 4. При проектирането и изграждането 
(монтирането) на средствата за ограничава-
не на скоростта на движение се предвиждат 
строителни продукти, чиито експлоатационни 
показатели по отношение на техните същест-
вени характеристики осигуряват изпълнението 
на изискванията към строежите съгласно 
чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на те-
риторията (ЗУТ) и отговарят на техническите 
спецификации по смисъла на Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните 
продукти, приета с Постановление № 325 на 
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 
от 2006 г.), съответно на Регламент (ЕС) 
№ 305/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета за определяне на хармонизирани усло-
вия за предлагането на пазара на строителни 
продукти и за отмяна на Директива 89/106/
ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.).
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Раздел ІІ
Класификация и видове средства за ограни

чаване на скоростта на движение.
Технически изисквания

Чл. 5. (1) В зависимост от местоположе-
нието и определената скорост за участъка от 
пътя/улицата средствата за ограничаване на 
скоростта на движение са:

1. отклонения и препятствия, разположени 
напречно на платното за движение;

2. напречни пътни маркировки;
3. ситуационни изменения и препятствия;
4. стеснения на платното за движение;
5. други средства за намаляване на ско-

ростта;
6. комбинации от средствата по т. 1 – 5.
(2) В зависимост от скоростта на движение 

и вида на територията, видовете средства за 
ограничаване на скоростта на движение се 
разполагат съгласно приложение № 1.

Чл. 6. Отклоненията и препятствията, 
разположени напречно на платното за движе-
ние, представляват изменения в надлъжния 
профил на пътя и пътните кръстовища и са, 
както следва:

1. изпъкнали изкуствени напречни нерав-
ности:

а) с кръгъл профил съгласно приложение 
№ 2, схема 1А;

б) с трапецовидно напречно сечение съ-
гласно приложение № 2, схеми 1Б и 1В;

2. повдигнато кръстовище съгласно при-
ложение № 2, схема 2;

3. повдигната пешеходна пътека съгласно 
приложение № 2, схема 3.

Чл. 7. Отклоненията и препятствията, раз-
положени напречно на платното за движение, 
се използват самостоятелно или комбинирано 
с други методи и средства за организиране 
и обезопасяване на уличното движение в 
населени места и селищни образувания, в 
жилищни, курортни, почивни и други зони.

Чл. 8. (1) Отклоненията и препятствия-
та, разположени напречно на платното за 
движение, се изграждат или монтират по 
първостепенната и второстепенната улична 
мрежа съгласно проекта за организация на 
движението, както следва:

1. когато улицата преминава покрай входове 
на училища, детски ясли и градини, детски 
и спортни площадки, здравни и културни 
заведения, големи търговски обекти и други 
обекти за масово събиране на хора;

2. на пешеходни пътеки, използвани от деца 
и от хора с увреждания (зрителни, слухови 
или двигателни);

3. на входовете и изходите на обособени 
и сигнализирани жилищни зони, паркинги, 
гаражи, фериботи;

4. на участъци от улицата с концентрация 
на ПТП, причината за които е превишената 
или несъобразената с пътните условия скорост 
на движение от водачите на МПС.

(2) Разполагането на изкуствените нерав-
ности при пешеходни пътеки върху платното 
за движение по улици или пътища с марш-
рут на обществен транспорт се извършва по 
предписание на службите, определени от ми-
нистъра на вътрешните работи, за контрол по 
спазване на правилата за движение съобразно 
пътнотранспортната обстановка съгласувано 
с администрациите, управляващи пътя.

(3) Отклоненията и препятствията, разпо-
ложени напречно на платното за движение, 
се изграждат или монтират върху платното 
за движение така, че да не възпрепятстват 
отводняването на участъка от уличното платно.

(4) Отклоненията и препятствията, разпо-
ложени напречно на платното за движение, 
се изграждат или монтират върху платното за 
движение при спазване изискванията на Наред-
ба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение 
и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания (обн., 
ДВ, бр. 54 от 2009 г.; изм., бр. 54 от 2011 г.).

Чл. 9. (1) Изпъкналите изкуствени напречни 
неравности се изработват от строителни про-
дукти, които съответстват на изискванията по 
чл. 4 – от асфалтобетон, бетон, паваж, каучук, 
неопрен, полиуретан или от друг материал.

(2) Изпъкналите изкуствени напречни 
неравности се закрепват надеждно към на-
стилката и осигуряват не по-малко от 80 на 
сто от проектната стойност на коефициента 
на сцепление на основната настилка.

Чл. 10. (1) Отклоненията и препятстви-
ята, разположени напречно на платното за 
движение, се изграждат или монтират в хо-
ризонтални участъци от пътя/улицата или в 
участъци с наклон до 5 на сто така, че едната 
от наклонените им страни да е продължение 
на надлъжния наклон на пътя/улицата.

(2) Допуска се отклонения и препят-
ствия, разположени напречно на платното 
за движение, да се изграждат или монтират 
в хоризонтални участъци от пътя/улицата 
или в участъци с наклон от 5 до 10 на сто в 
случаите по чл. 8, ал. 1 съгласно приложение 
№ 2, схема 1В. 

Чл. 11. (1) Участъкът от пътя/улицата, на 
който са разположени отклонения и препят-
ствия напречно на платното за движение, се 
осветява в съответствие с БДС EN 13201-2 
„Улично осветление“.

(2) Осветяването на пешеходните пътеки се 
извършва допълнително, двустранно насочено 
и с по-голям интензитет в сравнение с това на 
пътя/улицата според степента на опасност по 
преценка на администрацията, управляваща 
пътя/улицата, и от службите за контрол по 
спазване на правилата за движение, опреде-
лени от министъра на вътрешните работи.

(3) Отклоненията и препятствията, разпо-
ложени напречно на платното за движение, 
се сигнализират с пътни знаци съгласно 
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изискванията на Наредба № 18 от 2001 г. за 
сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, 
бр. 73 от 2001 г.).

Чл. 12. Отклоненията и препятствията, 
разположени напречно на платното за дви-
жение, могат да се използват в комбинация с 
предпазни пешеходни заграждения за по-добро 
канализиране на пешеходното движение и за 
повишаване на неговата безопасност.

Чл. 13. Напречните пътни маркировки за 
ограничаване на скоростта на движение са, 
както следва:

1. напречни „оптични“ пътни маркировки 
съгласно приложение № 2, схема 4;

2. напречни „шумни“ пътни маркировки 
съгласно приложение № 2, схема 5.

Чл. 14. (1) Напречните пътни маркировки 
по чл. 13 се използват за ограничаване на 
скоростта на движение при пътни кръстови-
ща, железопътни прелези и при хоризонтал-
ни криви с малък радиус на пътища извън 
населените места. Напречните маркировки 
по чл. 13, т. 1 се изпълняват на разстояние 
най-малко 300 m от зони за застрояване със 
сгради и постройки.

(2) Напречните „шумни“ пътни марки-
ровки се състоят от линии, разположени 
напречно по цялата широчина на лентата за 
движение. Те се изпълняват от студени или 
горещи пластични маси, които се полагат с 
дебелина 10 mm.

(3) Напречните „оптични“ пътни марки-
ровки се състоят от напречни линии по ръба 
или в средата на лентите за движение с про-
гресивно намаляващо разстояние помежду 
им. Разстоянията между отделните марки-
рани линии в зависимост от първоначалната 
скорост на движение и желаната крайна 
скорост на движение са дадени в таблиците 
на приложение № 3.

Чл. 15. Ситуационните изменения и пре-
пятствия са, както следва: 

1. малки кръгови кръстовища с диаметър 
на вписаната окръжност не по-голям от 25 m 
в съответствие с приложение № 2, схема 6;

2. стандартни кръгови кръстовища с диа-
метър на вписаната окръжност от 25 до 45 m 
в съответствие с приложение № 2, схема 6;

3. изнесени тротоари в съответствие с 
приложение № 2, схема 7;

4. стеснения на платното за движение и 
намаляване на радиуса на бордюрните криви 
в съответствие с приложение № 2, схема 8.

Чл. 16. (1) Кръговите кръстовища по чл. 15, 
т. 1 се използват за намаляване на скоростта 
на движението в урбанизираните територии.

(2) При кръгови кръстовища по чл. 15, т. 1 
се изследва движението на пътните превозни 
средства през кръстовището, като се използват 
очертанията на II вид траектория на движе-
ние за лекотоварен автомобил тип „Фургон“ 
съгласно приложение № 14 на Наредба № 2 
от 2004 г. за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 
2004 г.).

(3) Кръговите кръстовища по чл. 15, т. 2 
се използват за намаляване на скоростта на 
входа на населените места, във и извън ур-
банизираните територии.

(4) При кръгови кръстовища по чл. 15, т. 2 
се изследва движението на пътните превозни 
средства през кръстовището, като се използват 
очертанията на I вид траектория на движение 
за седлови влекач съгласно приложение № 14 
на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспорт-
ните системи на урбанизираните територии.

(5) Препоръчителните проектни елементи 
за кръговите кръстовища са в съответствие 
с таблиците на приложение № 4.

(6) При организацията на движението 
на кръговите кръстовища по чл. 15, т. 1 и 2 
задължително се прилага предимство за дви-
жещите се в кръга пътни превозни средства.

Чл. 17. Стесненията на платното за дви-
жение се използват за намаляване на площта 
за движение и за маневриране на МПС, ко-
ето води до намаляване на скоростта. Те се 
поставят на входа на населените места и в 
населените места и са, както следва:

1. едностранен (централен) остров – раз-
полага се в оста на пътя и е в съответствие 
с приложение № 2, схема 9, като се използва 
половината от посочената схема;

2. двустранен остров – използва се за дву-
странно стесняване на пътя/улицата в съот-
ветствие с приложение № 2, схема 9, като се 
използва посочената схема в нейната цялост.

Чл. 18. Другите средства, които се използват 
за регулиране на скоростта на движението 
във и извън урбанизираните територии, са:

1. настилки с различен цвят и текстура – мо-
гат да се използват за регулиране на скоростта 
на движението на входа на жилищните зони; 
цветът на настилката е червен, което се по-
стига чрез добавяне на подходящ пигмент към 
асфалтовата смес; допуска се използването на 
оцветени в червен цвят бетонни плочи или 
бетонни блокчета за настилка; бетонните 
плочи са съгласно изискванията на БДС EN 
1339 „Бетонни плочи за настилка“, а бетон-
ните блокчета – на БДС EN 1338 „Бетонни 
блокчета за настилка“;

2. пътни знаци с променливо съдържание 
съгласно БДС EN 12966-1 „Вертикални пътни 
знаци. Пътни знаци с променящи се съобще-
ния. Част 1: Стандарт за продукт“.

Чл. 19. Сигнализацията на изпъкналите 
изкуствени напречни неравности с пътна мар-
кировка се изпълнява съгласно изискванията 
на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация 
на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 
от 2001 г.).

Чл. 20. (1) Дневната видимост на пътната 
маркировка за сигнализиране на изпъкна-
лите изкуствени напречни неравности и на 



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 56

напречните пътни маркировки, изразена 
чрез коефициента на яркост Qd, трябва да 
съответства най-малко на клас Q3 съгласно 
БДС EN 1436.

(2) Нощната видимост на пътната маркиров-
ка за сигнализиране на изпъкналите изкуст-
вени напречни неравности и на напречните 
пътни маркировки, изразена чрез коефициента 
на яркост RL, трябва да съответства най-малко 
на клас R3 съгласно БДС EN 1436.

(3) Цветът на пътната маркировка за сигна-
лизиране на изпъкналите изкуствени напречни 
неравности и на напречните маркировки, 
изразен чрез координатите на цветност и 
коефициента на яркост β, трябва да отговаря 
на координатите на цветност за бял цвят и 
клас В3 съгласно БДС EN 1436.

(4) Съпротивлението на хлъзгане на напреч-
ните „оптични“ пътни маркировки трябва да 
съответства най-малко на клас S1 съгласно 
БДС EN 1436.

Чл. 21. (1) За изграждането или монти-
рането на средствата за ограничаване на 
скоростта на движение се изработва проект, 
който е част от инвестиционните проекти при 
проектиране на ново строителство, основен 
ремонт и реконструкция на съществуващи 
пътища/улици. Проектът съдържа най-малко:

1. ситуация, надлъжен профил и обхват на 
пътния/уличния участък;

2. схема на избраните средства за ограни-
чаване на скоростта на движение;

3. вид и разполагане на сигнализацията на 
средствата по т. 2. 

(2) Проектната част по ал. 1 се изработва 
от проектанти с пълна проектантска право-
способност.

(3) Проектната част по ал. 1 се съгласува 
и одобрява по реда на ЗУТ, когато е част от 
инвестиционния проект на ново строителство, 
основен ремонт и реконструкция на пътя/
улицата, или се одобрява от съответната 
общинска администрация и от службите за 
контрол по спазване правилата за движение, 
определени от министъра на вътрешните ра-
боти, в случаите, когато е необходимо да се 
вземат мерки за ограничаване скоростта на 
движението на съществуващи пътища/улици.

Раздел ІІІ
Отговорности и задължения. Контрол

Чл. 22. Организирането и финансирането 
на дейностите, свързани с въвеждането на 
средства за ограничаване на скоростта на 
движение, са задължение и отговорност на 
администрацията, управляваща пътя, или на 
собственика на пътя.

Чл. 23. За изпълнените средства за огра-
ничаване на скоростта на движение се води 
регистър от администрацията, управляваща 
пътя, или от собственика на пътя. 

Чл. 24. Администрацията, управляваща 
пътя, или собственикът на пътя са длъжни 
да поддържат средствата за ограничаване на 

скоростта на движение в техническото със-
тояние, при което те са приети и вписани в 
регистъра по чл. 23.

Чл. 25. Администрацията, управляваща 
пътя, или собственикът на пътя извършват 
първоначален и периодичен контрол на 
средствата за ограничаване на скоростта на 
движение.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание на 

чл. 24а, ал. 2 от Закона за движението по 
пътищата.

§ 2. Администрацията, управляваща пътя, 
или собственикът на пътя в зависимост от 
степента на опасност за живота и здравето 
на хората (установена или потенциална) пред-
приемат мерки за ограничаване на скоростта 
на движението съобразно приложимите за 
съответната територия/участък средства за 
ограничаване на скоростта на движението 
съгласно приложение № 1. Степента на опас-
ност за живота и здравето на хората представ-
лява несъответствие с действащите норми 
и стандарти в областта на безопасността на 
движението.

§ 3. (1) Съществуващите изкуствени не-
равности и другите средства за ограничаване 
на скоростта на движението се привеждат в 
съответствие с изискванията на тази наредба 
по реда на чл. 151 ЗУТ в срок три години от 
влизането є в сила.

(2) Съществуващите изкуствени неравно-
сти и другите средства за ограничаване на 
скоростта на движението, които не могат да 
бъдат приведени в съответствие с изисквани-
ята на тази наредба, се отстраняват в срок до 
една година от влизането в сила на наредбата.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата 
се възлага на службите за контрол по спазва-
не на правилата за движение, определени от 
министъра на вътрешните работи, и на Ди-
рекцията за национален строителен контрол 
в рамките на тяхната компетентност. 

§ 5. (1) Започналите производства по одо-
бряване на инвестиционен проект и издаване 
на разрешение за строеж се довършват по 
досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобря-
ване на инвестиционен проект и издаване на 
разрешение за строеж се счита датата на вна-
сяне на инвестиционния проект за одобряване 
от компетентния орган. За започнато произ-
водство се счита и наличието на съгласуван 
идеен инвестиционен проект.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на регионалното развитие  
и благоустройството:  

Лиляна Павлова
Министър на вътрешните работи:  

Цветан Цветанов
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Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 2

Видове средства за 
ограничаване на ско-
ростта на движение

Скорост на движение Урбанизи-
рана/

неурбани-
зирана 

територия

Място на  
приложение20 – 40 

km/h
40 – 60  
km/h

60 – 90 
km/h

1. Отклонения и пре
пятствия, разположени 
напречно на платното 
за движение

1.1. Изпъкнали изкустве-
ни напречни неравности

Прило-
жимо

Неприложимо при  
V > 50 km/h

Неприло-
жимо

Урбанизи-
рана

По второстепенната 
улична мрежа
По първостепен-
ната улична мре-
жа – при условията 
на чл. 8, ал. 2 и по 
реда на чл. 21, ал. 3 

1.2. Повдигнато кръс-
товище

Прило-
жимо

1.3. Повдигната пешеход-
на пътека

Прило-
жимо

2. Напречни пътни мар
кировки

2.1. Напречни „шумни“ 
пътни маркировки

Прило-
жимо

Приложимо Прило-
жимо

Неурбани-
зирана

Пътни пресичания 
на ниво;
криви с малък ра-
диус

2.2. Напречни „оптични“ 
пътни маркировки 

Прило-
жимо

Приложимо Прило-
жимо

Неурбани-
зирана

Пътни пресичания 
на ниво;
Криви с малък ра-
диус

3. Ситуационни измене
ния и препятствия

3.1. Малки кръгови кръс-
товища

Прило-
жимо

Неприложимо при  
V > 50 km/h

Неприло-
жимо

Урбанизи-
рана

Само по второ -
степенната улична 
мрежа

3.2. Стандартни кръгови 
кръстовища 

Прило-
жими

Приложими Прило-
жими

Урбани-
зирана и 
неурбани-

зирана

Пътни пресичания 
на ниво и пътни 
възли

3.3. Изнесени тротоари Прило-
жими

Приложими Неприло-
жимо

Урбанизи-
рана

По индивидуален 
проект

3.4. Стеснения на плат-
ното за движение и на-
маляване на радиуса на 
бордюрните криви

Прило-
жими

Неприложимо Неприло-
жимо

Урбанизи-
рана

Само по второсте-
пенната улична мре-
жа и когато няма 
движение на об-
ществен транспорт

4. Хоризонтални стес
нения на платното за 
движение

4.1. Едностранен (цен-
трален) остров 

Приложимо до V < 60 km/h Урбани-
зирана и 
неурбани-

зирана

По индивидуален 
проект/на граница-
та на малки населе-
ни места

4.2. Двустранен остров Прило-
жимо

Неприложимо Неприло-
жимо

Урбанизи-
рана

При пешеходни пре-
сичания

5. Други средства за ре
гулиране на скоростта 
на движение

5.1. Настилка с различен 
цвят и текстура

Приложимо Урбани-
зирана и 
неурбани-

зирана

5.2. Пътни знаци с про-
менливо съдържание

Приложимо Урбани-
зирана и 
неурбани-

зирана
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Приложение № 3 
към чл. 14, ал. 3

Таблица 1
Разстояние между линиите на напречните оптични маркировки за намаляване на скоростта 

от 90 на 40 km/h

Брой на марки-
ровките

Дължина на зоната за 
намаляване на  

скоростта,
m

Разстояние между 
маркировките Ln,

m

Скорост на превозното средство

m/s km/h

X0* 0 0 25,0 90,0

X1 8,3 8,3 24,7 88,9

X2 16,5 8,2 24,4 87,8

X3 24,6 8,1 24,1 86,8

X4 32,5 8,0 23,8 85,7

X5 40,4 7,9 23,5 84,6

X6 48,2 7,8 23,2 83,5

X7 55,9 7,7 22,9 82,4

X8 63,5 7,6 22,6 81,4

X9 71,0 7,5 22,3 80,3

X10 78,3 7,4 22,0 79,2

X11 85,6 7,3 21,7 78,1

X12 92,8 7,2 21,4 77,0

X13 99,9 7,1 21,1 76,0

X14 106,9 7,0 20,8 74,9

X15 113,8 6,9 20,5 73,8

X16 120,5 6,8 20,2 72,7

X17 127,2 6,7 19,9 71,6

X18 133,8 6,6 19,6 70,6

X19 140,3 6,5 19,3 69,5

X20 146,7 6,4 19,0 68,4

X21 153,0 6,3 18,7 67,3

X22 159,1 6,2 18,4 66,2

X23 165,2 6,1 18,1 65,2

X24 171,2 6,0 17,8 64,1

X25 177,1 5,9 17,5 63,0

X26 182,9 5,8 17,2 61,9

X27 188,6 5,7 16,9 60,8

X28 194,1 5,6 16,6 59,8

X29 199,6 5,5 16,3 58,7

X30 205,0 5,4 16,0 57,6

X31 210,3 5,3 15,7 56,5

X32 215,5 5,2 15,4 55,4

X33 220,6 5,1 15,1 54,4
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Брой на марки-
ровките

Дължина на зоната за 
намаляване на  

скоростта,
m

Разстояние между 
маркировките Ln,

m

Скорост на превозното средство

m/s km/h

X34 225,5 5,0 14,8 53,3

X35 230,4 4,9 14,5 52,2

X36 235,2 4,8 14,2 51,1

X37 239,9 4,7 13,9 50,0

X38 244,5 4,6 13,6 49,0

X39 249,0 4,5 13,3 47,9

X40 253,3 4,4 13,0 46,8

X41 257,6 4,3 12,7 45,7

X42 261,8 4,2 12,4 44,6

X43 265,9 4,1 12,1 43,6

X44 269,9 4,0 11,8 42,5

X45 273,8 3,9 11,5 41,4

X46 277,5 3,8 11,2 40,3

*На позиция „X0“ има също маркировка, която се добавя към общия брой маркировки.

Таблица 2
Параметри за изчисляване на разстоянието между линиите на напречните оптични марки

ровки за сигнализиране на кръстовище на разнозначни пътища

Ограничение на скоростта на пътя, km/h 90

Крайна желана скорост, km/h 50

Забавително ускорение, m/s2 -0,9

Брой маркировки за секунда, бр. 3

Общ брой маркировки, бр. 38

Дължина на оптичната зона, m 240

Разстояние от кръстовище, m 230

Време, необходимо за пропътуване на зоната, s 12,3

Таблица 3а
Параметри за изчисляване на разстоянието между линиите на напречните оптични марки

ровки за сигнализиране на криви с малък радиус

Ограничение на скоростта на пътя, km/h 90

Крайна желана скорост, km/h 60

Забавително ускорение, m/s2 -0,9

Брой маркировки за секунда, бр. 3

Общ брой маркировки, бр. 29

Дължина на оптичната зона, m 195

Разстояние от кривата, m 150

Време, необходимо за пропътуване на зоната, s 9,3
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Таблица 3б

Ограничение на скоростта на пътя, km/h 90

Крайна желана скорост, km/h 50

Забавително ускорение, m/s2 -0,9

Брой маркировки за секунда, бр. 3

Общ брой маркировки, бр. 38

Дължина на оптичната зона, m 240

Разстояние от кривата, m 150

Време, необходимо за пропътуване на зоната, s 12,3

Таблица 3бв

Ограничение на скоростта на пътя, km/h 90

Крайна желана скорост, km/h 40

Забавително ускорение, m/s2 -0,9

Брой маркировки за секунда, бр. 3

Общ брой маркировки, бр. 47

Дължина на оптичната зона, m 278

Разстояние от кривата, m 150

Време, необходимо за пропътуване на зоната, s 15,3

Приложение № 4 
към чл. 16, ал. 5

Кръгови кръстовища – препоръчителни проектни елементи

Проектни елементи Малки кръгови 
кръстовища

Стандартни кръгови 
кръстовища с една 

лента в кръга

Стандартни кръгови 
кръстовища с две 

ленти в кръга

Препоръчителна максимална ско-
рост на входа, km/h

От 25 до 30 От 30 до 40 От 40 дo 50

Максимален брой ленти на входа, бр. 1 1 2

Препоръчителен диаметър на впи-
сания кръг, m

От 13 до 27 От 27 до55 От 46 до 91

Изпълнение на едностранен (цен-
трален) остров 

Възможно пре-
минаване през 

него

Повдигнат с ивица, 
позволяваща застъп-
ване от товарен авто-

мобил

Повдигнат с ивица, 
позволяваща застъп-
ване от товарен авто-

мобил

Обслужвано среднодневно движе-
ние за четириклонно кръстовище 
без необходимост от допълнителен 
анализ, авт./ден

До 15 000 До 25 000 До 45 000

Кръгови кръстовища – препоръчителни проектни елементи

Кръгови кръстовища – една лента в кръга

V85 преди навлизане в 
кръговото кръстовище, 

km/h

Минимален диаметър 
на едностранен  

(централен) остров, 
m

Широчина на лентата 
за движение в кръга, 

m

Необходимост от допъл-
нителни мерки за нама-

ляване на скоростта

40 10 7,50 Не

50 10 7,50 Не

60 15 7,00 Не
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V85 преди навлизане в 
кръговото кръстовище, 

km/h

Минимален диаметър 
на едностранен  

(централен) остров, 
m

Широчина на лентата 
за движение в кръга, 

m

Необходимост от допъл-
нителни мерки за нама-

ляване на скоростта

70 20 6,50 Не

80 25 6,50 Препоръчително

90 25 6,50 Да

100 25 6,50 Да

110 25 6,50 Да

Кръгови кръстовища – две ленти в кръга

40 15 11,00 Не

50 15 11,00 Не

60 25 10,50 Не

70 30 10,00 Не

80 40 9,50 Препоръчително

90 40 9,50 Да

100 40 9,50 Да

110 40 9,50 Да
6739
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД1498  
от 4 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 
и 3 ППЗНП, по мотивирани предложения на 
кмета на Община Стражица след Решение № 122 
по протокол № 9 от 28.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Стражица, и министъра на земеде-
лието и храните с вх. № 0208-76 от 08.06.2012 г., 
становище от Регионалния инспекторат по 
образованието – Велико Търново, и становище 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради оптимизация на училищната мрежа в 
гр. Стражица, намаляване броя на учениците и 
възможност за по-ефективно управление, считано 
от 1.09.2012 г. преобразувам ОУ „Св. Климент 
Охридски“ – с. Камен (финансирано чрез бюджета 
на община Стражица) и Професионална гимназия 
по селско стопанство „Марко Ангелов“ – с. Ка-
мен (финансирана чрез бюджета на МЗХ), в СОУ 
„Св. Климент Охридски“ – с. Камен, община 
Стражица, област Велико Търново.

На основание чл. 10, ап. 6 ППЗНП определям 
СОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Камен, община 
Стражица, област Велико Търново, със статут на 
общинско училище по смисъла на чл. 10, ап. 4 
ЗНП, финансирано чрез бюджета на община 
Стражица.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Имуществото на училищата ще продължи 
да се ползва от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на ОУ „Св. 
Климент Охридски“ – с. Камен, и Професио-
нална гимназия по селско стопанство „Марко 
Ангелов“ – с. Камен, да се съхранява в преобра-
зуваното училище.

4. Учениците от ОУ „Св. Климент Охрид-
ски“ – с. Камен, и Професионална гимназия по 
селско стопанство „Марко Ангелов“ – с. Камен, 
ще продължат да се обучават в преобразуваното 
училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6667

ЗАПОВЕД № РД1499 
 от 4 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на община Силистра, Решение № 171 
по Протокол № 7 от 29.03.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Силистра, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Силистра, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради оптимизация на 
мрежата от обслужващи звена в гр. Силистра и 
възможност за по-ефективно управление, считано 
от 1.09.2012 г. преобразувам Център за работа с 
деца – гр. Силистра (ул. Симеон Велики 135), 
Център за ученическо, техническо и научно 
творчество – гр. Силистра (ул. Добрич 68а), и 
Ученическа спортна школа – гр. Силистра (ул. 
Богдан Воевода 10), в Обединен детски ком-
плекс – гр. Силистра (ул. Добрич 68а), община 
Силистра, област Силистра.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Имуществото на обслужващите звена е 
общинска собственост и освободеният сграден 
фонд на ЦРД – гр. Силистра, и УСШ – гр. Си-
листра, се разпределя със заповед на кмета на 
Община Силистра.

3. Задължителната документация на ЦРД –  
гр. Силистра, ЦУТНТ – гр. Силистра, и УСШ –  
гр. Силистра, да се съхранява в преобразуваното 
ОДК – гр. Силистра.

4. Учениците от обслужващите звена ще 
продължат дейностите си в преобразуваното 
обслужващо звено.

5. Фондът от материали да се съхранява в 
преобразуваното обслужващо звено. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6668

ЗАПОВЕД № РД14100 
от 4 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
заместник-министъра на земеделието и храните 
(съгласно Заповед № РД-09-466 от 19.04.2012 г.) 
с вх. № 0208-52 от 25.04.2012 г., становище от 
Регионалния инспекторат по образованието – Си-
листра, и становище на експертната комисия, 
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., 
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, във връзка с подобряване 
на качеството на образователно-възпитателния 
процес и наличието на добра материална база 
и увеличаване броя на учениците преобразувам 
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Професионално училище по селско стопан-
ство – с. Ситово, в Професионална гимназия по 
селско стопанство – с. Ситово, община Ситово, 
област Силистра. 

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на Професионално училище 
по селско стопанство – с. Ситово, община Ситово, 
област Силистра, ще продължи да се ползва от 
преобразуваната гимназия.

3. Задължителната документация на Професио-
нално училище по селско стопанство – с. Ситово, 
община Ситово, област Силистра, да се съхранява 
в преобразуваната гимназия.

4. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваната гимназия.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6669

ЗАПОВЕД № РД14101 
от 4 юли 2012 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 от 
Правилника за прилагане на Закона за народ-
ната просвета, като взех предвид становището 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и нау-
ката, отказвам откриване на Общинско спортно 
училище – гр. Пазарджик, община Пазарджик, 
област Пазарджик, поради следното:

1. В предложението за откриване е посочено, 
че учебно-възпитателният процес на спортното 
училище ще се осъществява в сградата на СОУ 
„Г. Бенковски“. Учебната сграда на СОУ „Г. Бен-
ковски“ и прилежащата към нея спортна база е 
недостатъчна и ще доведе до невъзможност за 
провеждане на нормален учебно-възпитателен 
процес на учениците на двете училища.

2. Предвидената спортна база на СОУ „Г. Бен-
ковски“ не осигурява условия за провеждането на 
образователно-възпитателен процес по спортна 
подготовка на учениците по различните видове 
спорт, предложени за държавен план-прием през 
учебната 2012/2013 г.

3. Предложеният държавен пран-прием не е 
утвърден и съгласуван в съответствие с изисква-
нията на Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане 
на ученици в спортни училища.

4. Предвид мотивите на кмета на общината, 
становището на началника на РИО – Пазарджик, 
и утвърдения и действащ учебен план на СОУ „Г. 
Бенковски“ в община Пазарджик, в спортните 
клубове и в СОУ „Г. Бенковски“ са осигурени 
възможности за подготовка на ученици по даден 
вид спорт, осигурени са условия за образование 
на ученици – спортисти чрез профилирана под-
готовка и осигуряване на достъп до обучение на 

талантливи деца в областта на спорта чрез раз-
ширено изучаване на учебния предмет физическо 
възпитание и спорт.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6670

ЗАПОВЕД № РД14102 
от 4 юли 2012 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета, като взех предвид становището на екс-
пертната комисия, назначена със Заповед № РД-
09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със 
Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра 
на образованието, младежта и науката, отказвам 
преобразуване на ОУ „В. Левски“ – Ботевград, в 
Спортно училище – Ботевград, община Ботевград, 
Софийска област, поради следното:

1. Съгласно чл. 26а, ал. 3 ЗНП учениците се 
приемат в V, VІ, VІІ или VІІІ клас в държавните и 
общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 9 (спортни 
училища) след проверка на възможностите им 
при условия и по ред, определени с наредба на 
министъра на физическото възпитание и спор-
та, съгласувано с министъра на образованието, 
младежта и науката. В този смисъл в спортните 
училища не може да се организира обучение за 
учениците от І до ІV клас.

2. Предложеният държавен план-прием не е 
утвърден и съгласуван в съответствие с изисква-
нията на Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане 
на ученици в спортни училища.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6671

ЗАПОВЕД № РД14103  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
финансиращия орган, становище от Регионал-
ния инспекторат по образованието – Перник, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради оптимизиране на 
мрежата от държавни професионални училища 
на територията на гр. Радомир преобразувам 
Професионална гимназия по транспорт „Юрий 
Гагарин“ – гр. Радомир (ул. Черковна 18), и 
Техническа професионална гимназия „Н. Ва-
пцаров“ – гр. Радомир (ул. Цар Освободител 1), 
в Радомирска професионална гимназия с адрес: 
гр. Радомир, ул. Цар Освободител 1.
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1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Имуществото на училищата ще продължи 
да се ползва от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на Профе-
сионална гимназия по транспорт „Юрий Гага-
рин“ – гр. Радомир, и Техническа професионална 
гимназия „Н. Вапцаров“ – гр. Радомир, да се 
съхранява в преобразуваното училище.

4. Учениците от Професионална гимназия 
по транспорт „Юрий Гагарин“ – гр. Радомир, и 
Техническа професионална гимназия „Н. Вапца-
ров“ – гр. Радомир, ще продължат да се обучават 
в преобразуваното училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6801

ЗАПОВЕД № РД14104  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
кмета на Община Павликени, Решение № 112 
по протокол № 11 от 22.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Павликени, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Велико Търново, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради намаляване броя 
на учениците, довело до невъзможност за фор-
миране на паралелки в рамките на нормативно 
определения минимум и осигуряване на качествен 
образователно-възпитателен процес, закривам НУ 
„Тодор Лука Лефтеров“ – с. Михалци, община 
Павликени, област Велико Търново.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Павликени.

3. Учениците от НУ „Тодор Лука Лефте-
ров“ – с. Михалци, община Павликени, област 
Велико Търново, да се пренасочат към ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ – гр. Павликени, община Пав-
ликени, област Велико Търново, при условията 
на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от НУ „Тодор Лука Лефтеров“ – с. Михалци, об-
щина Павликени, област Велико Търново, да се 
съхранява в ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павли-
кени, община Павликени, област Велико Търново. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6802

ЗАПОВЕД № РД14105  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
финансиращия орган, становище от Регионал-
ния инспекторат по образованието – Варна, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради оптимизиране на 
мрежата от държавни професионални училища 
във връзка с намаляване броя на учениците и 
осигуряване на качествен образователно-възпита-
телен процес закривам Професионална гимназия 
по сградостроителство „Кольо Фичето“ – гр. Вар-
на, община Варна, област Варна.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е дър-
жавна собственост и се предоставя за ползване 
и стопанисване от РИО – Варна.

3. Учениците от Професионална гимназия по 
сградостроителство „Кольо Фичето“ – гр. Варна, 
община Варна, област Варна, да се пренасочат 
към Професионална гимназия по строителство, 
архитектура и геодезия „Васил Левски“ – гр. Вар-
на, община Варна, област Варна, при условията 
на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от Професионална гимназия по сградостроител-
ство „Кольо Фичето“ – гр. Варна, община Варна, 
област Варна, да се съхранява в Професионална 
гимназия по строителство, архитектура и геоде-
зия „Васил Левски“ – гр. Варна, община Варна, 
област Варна. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.
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Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6803

ЗАПОВЕД № РД14106  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
финансиращия орган, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Велико Търново, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, мла-
дежта и науката, поради оптимизиране на мрежата 
от държавни професионални училища във връзка 
с намаляване броя на учениците и осигуряване 
на качествен образователно-възпитателен процес 
закривам Професионална гимназия по машино-
строене „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Дебелец, община 
Велико Търново, област Велико Търново.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е дър-
жавна собственост и се предоставя за ползване 
и стопанисване от Професионална гимназия по 
електроника „А. С. Попов“ – гр. Велико Търново.

3. Учениците от Професионална гимназия по 
машиностроене „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Дебелец, 
община Велико Търново, област Велико Търново, 
да се пренасочат към Професионална гимназия по 
електроника „А. С. Попов“ – гр. Велико Търново, 
при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учени-
ците от Професионална гимназия по машино-
строене „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Дебелец, община 
Велико Търново, област Велико Търново, да се 
съхранява в Професионална гимназия по елек-
троника „А. С. Попов“ – гр. Велико Търново. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6804

ЗАПОВЕД № РД14107  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 3 ППЗНП във връзка с чл. 28, ал. 3 ЗНП и 
чл. 160, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказа-
нията и задържането под стража, по мотивирано 
предложение на министъра на правосъдието, ста-
новище от Регионалния инспекторат по образова-
нието – Кюстендил, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на 
образованието, младежта и науката, поради необ-
ходимостта от обучение към местата за лишаване 
от свобода и придобиване на етап и степен на 
образование откривам Средно общообразователно 
училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Бобов дол, с 
адрес: ул. Васил Коларов 1.

Финансирането се осъществява чрез бюджета 
на Министерството на правосъдието съгласно 
изискванията на чл. 161, ал. 2 от Закона за изпъл-
нение на наказанията и задържането под стража.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6805

ЗАПОВЕД № РД14108  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
кмета на Община Павликени, Решение № 113 
по протокол № 11 от 22.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Павликени, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Велико Търново, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради намаляване броя 
на учениците, довело до невъзможност за фор-
миране на паралелки в рамките на нормативно 
определения минимум и осигуряване на качествен 
образователно-възпитателен процес, закривам 
НУ „Петко Рачев Славейков“ – с. Стамболово, 
община Павликени, област Велико Търново.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Павликени.
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3. Учениците от НУ „Петко Рачев Славей-
ков“ – с. Стамболово, община Павликени, област 
Велико Търново, да се пренасочат към ОУ „Св. 
Кл. Охридски“ – гр. Павликени, община Пав-
ликени, област Велико Търново, при условията 
на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от НУ „Петко Рачев Славейков“ – с. Стамболово, 
община Павликени, област Велико Търново, да се 
съхранява в ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Павли-
кени, община Павликени, област Велико Търново. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6806

ЗАПОВЕД № РД14109 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 3 ППЗНП във връзка с чл. 160, ал. 1 от Закона 
за изпълнение на наказанията и задържането 
под стража, по мотивирано предложение на 
министъра на правосъдието, становище от Реги-
оналния инспекторат по образованието – Ловеч, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради необходимостта от 
привеждане статута на училището в съответствие 
с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 6 от Закона 
за народната просвета, според който в средните 
общообразователни училища се обучават ученици 
от І до ХІІ клас, считано от 1.09.2012 г. преобразу-
вам Вечерно професионално училище „Димитър 
Митев“ – гр. Ловеч, в Средно общообразователно 
училище „Димитър Митев“ – гр. Ловеч, община 
Ловеч, област Ловеч.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на Вечерно професионално 
училище „Димитър Митев“ – гр. Ловеч, ще про-
дължи да се ползва от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на Вечер-
но професионално училище „Димитър Ми-
тев“ – гр. Ловеч, да се съхранява в преобразу-
ваното училище.

4. Учениците от Вечерно професионално учи-
лище „Димитър Митев“ – гр. Ловеч, ще продъл-
жат да се обучават в преобразуваното училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6807

ЗАПОВЕД № РД14110 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 3 ППЗНП във връзка с чл. 160, ал. 1 от Закона 
за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража, по мотивирано предложение на минис-
търа на правосъдието, становище от Регионал-
ния инспекторат по образованието – Сливен, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради необходимостта от 
привеждане статута на училището в съответствие 
с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 6 от Закона 
за народната просвета, според който в средните 
общообразователни училища се обучават ученици 
от І до ХІІ клас, считано от 1.09.2012 г. преобра-
зувам Вечерно професионално училище „Аргира 
Жечкова“ – гр. Сливен, в Средно общообразова-
телно училище „Аргира Жечкова“ – гр. Сливен, 
община Сливен, област Сливен.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на Вечерно професионално 
училище „Аргира Жечкова“ – гр. Сливен, ще про-
дължи да се ползва от преобразуваното училище.

3. Задължителната документация на Вечер-
но професионално училище „Аргира Жечко-
ва“ – гр. Сливен, да се съхранява в преобразу-
ваното училище.

4. Учениците от Вечерно професионално учи-
лище „Аргира Жечкова“ – гр. Сливен, ще продъл-
жат да се обучават в преобразуваното училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6808

ЗАПОВЕД № РД14111 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 
и 3 ППЗНП във връзка с чл. 160, ал. 1 от Закона 
за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража, по мотивирано предложение на министъ-
ра на правосъдието, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Стара Загора, 
и становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
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нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради необходимостта от 
привеждане статута на училището в съответствие 
с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 6 от Закона 
за народната просвета, според който в средните 
общообразователни училища се обучават ученици 
от І до ХІІ клас, считано от 1.09.2012 г. преобра-
зувам Вечерно професионално училище „Поп 
Минчо Кънчев“ – гр. Стара Загора, в Средно 
общообразователно училище „Поп Минчо Кън-
чев“ – гр. Стара Загора, община Стара Загора, 
област Стара Загора.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на Вечерно професионално 
училище „Поп Минчо Кънчев“ – гр. Стара Загора, 
ще продължи да се ползва от преобразуваното 
училище.

3. Задължителната документация на Ве-
черно професионално училище „Поп Минчо 
Кънчев“ – гр. Стара Загора, да се съхранява в 
преобразуваното училище.

4. Учениците от Вечерно професионално учи-
лище „Поп Минчо Кънчев“ – гр. Стара Загора, 
ще продължат да се обучават в преобразуваното 
училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6809

ЗАПОВЕД № РД14112 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, 
т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета след подписване на приема-
телно-предавателен протокол за прехвърляне на 
натурални и стойностни показатели на Профе-
сионална гимназия по механизация на селското 
стопанство „Ернесто Че Гевара“ – с. Бояново, 
чрез бюджета на община Елхово, подписан от 
министъра на земеделието и храните и от кмета 
на Община Елхово, писмо с изх. № 04-23-123 от 
21.05.2012 г. от министъра на финансите за из-
вършване на корекции по бюджетите на Минис-
терството на земеделието и храните и на община 
Елхово за 2012 г. и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на 
образованието, младежта и науката, считано от 
1.04.2012 г. определям Професионална гимназия 
по механизация на селското стопанство „Ернесто 
Че Гевара“ – с. Бояново, община Елхово, област 
Ямбол, със статут на общинско училище по 
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6810

ЗАПОВЕД № РД14113 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на Община Хайредин, Решение № 78 
по протокол № 9 от 28.05.2012 г. на Общинския 
съвет – с. Хайредин, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Враца, и станови-
ще на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена 
със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на ми-
нистъра на образованието, младежта и науката, 
поради намаляване броя на учениците, довело 
до невъзможност за формиране на паралелки в 
рамките на нормативно определения минимум и 
осигуряване на качествен образователно-възпи-
тателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам 
ОУ „Христо Ботев“ – с. Манастирище, община 
Хайредин, област Враца.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Хайредин.

3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Ма-
настирище, община Хайредин, област Враца, 
да се пренасочат към СОУ „Васил Воденичар-
ски“ – с. Хайредин, община Хайредин, област 
Враца, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Христо Ботев“ – с. Манастирище, община 
Хайредин, област Враца, да се съхранява в СОУ 
„Васил Воденичарски“ – с. Хайредин, община 
Хайредин, област Враца. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6811

ЗАПОВЕД № РД14115 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на Община Хайредин, Решение № 79 
по протокол № 9 от 28.05.2012 г. на Общинския 
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съвет – с. Хайредин, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Враца, и станови-
ще на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена 
със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на ми-
нистъра на образованието, младежта и науката, 
поради намаляване броя на учениците, довело 
до невъзможност за формиране на паралелки в 
рамките на нормативно определения минимум и 
осигуряване на качествен образователно-възпита-
телен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Рогозен, община 
Хайредин, област Враца.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Хайредин.

3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ – с. Рогозен, община Хайредин, област 
Враца, да се пренасочат към СОУ „Васил Во-
деничарски“ – с. Хайредин, община Хайредин, 
област Враца, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Рогозен, 
община Хайредин, област Враца, да се съхраня-
ва в СОУ „Васил Воденичарски“ – с. Хайредин, 
община Хайредин, област Враца. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6812

ЗАПОВЕД № РД14116 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на 
кмета на Община Ивайловград, Решение № 45 
по протокол № 4 от 27.04.2012 г. на Общинския 
съвет – Ивайловград, становище от Регионал-
ния инспекторат по образованието – Хасково, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, мла-

дежта и науката, поради конкретните потребности 
на учениците при формиране на групи по инте-
реси в училищата, за да се избегнат дублиращите 
форми закривам Детски комплекс – Ивайловград, 
община Ивайловград, област Хасково.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото обслужващо 
звено е общинска собственост и се разпределя 
със заповед на кмета на Община Ивайловград.

3. Учениците от Детски комплекс – Ивай-
ловград, община Ивайловград, област Хасково, 
да се пренасочат към училищата, от които са, в 
дейности по интереси.

4. Задължителната документация на Детски 
комплекс – Ивайловград, община Ивайловград, 
област Хасково, да се съхранява в СОУ „Христо 
Ботев“ – Ивайловград, община Ивайловград, 
област Хасково. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото обслужва-
що звено със срок постоянен, да бъдат обработени 
по реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно значе-
ние на закритото обслужващо звено да се съхра-
няват до изтичане на определените им срокове 
в приемащите училища.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лищата, които приемат учениците на закритото 
обслужващо звено.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6813

ЗАПОВЕД № РД14117 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Добрич, Решение № 6-1 по протокол 
№ 6 от 27.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. До-
брич, становище от Регионалния инспекторат по 
образованието – Добрич, и становище на експерт-
ната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 
от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на 
образованието, младежта и науката, поради опти-
мизиране на училищната мрежа на територията 
на град Добрич във връзка с намаляване броя 
на децата, подлежащи на задължително обуче-
ние, и наличието на паралелки с брой ученици 
под нормативно определения минимум съгласно 
изискванията на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 
за определяне броя на паралелките и групите 
и броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и 
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обслужващите звена, считано от 1.09.2012 г. за-
кривам ОУ „Отец Паисий“ – гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Добрич.

3. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – гр. До-
брич, община Добрич, област Добрич, да се прена-
сочат към ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Добрич, 
община Добрич, област Добрич, при условията 
на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на ученици-
те от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич, да се съхранява в ОУ 
„Христо Смирненски“ – гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6814

ЗАПОВЕД № РД14118 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията във връзка с чл. 12, ал. 2 и 8 от 
Правилника за прилагане на Закона за народ-
ната просвета, като взех предвид становището 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и наука-
та, отказвам преобразуване на ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ – с. Боголин, община Сатовча, 
област Благоевград, в НУ „Св. Паисий Хилен-
дарски“ – с. Боголин, община Сатовча, област 
Благоевград, поради следното:

1. Регионалният инспекторат по образова-
нието – Благоевград, е представил становище, 
в което не подкрепя предложението, предвид 
необходимостта от оптимизиране на общинската 
училищна мрежа след анализ на състоянието на 
училищата на територията на община Сатовча.

2. Предложението не съответства на изис-
кванията на чл. 12, ал. 3, т. 7 ППЗНП, съгласно 
който следва да бъде представен сертификат за 
съответствие с правилата и нормите за пожарна 
безопасност.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6815

ЗАПОВЕД № РД14119 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на 
Община Добрич, Решение № 6-1 по протокол № 6 
от 27.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, 
становище от Регионалния инспекторат по обра-
зованието – Добрич, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на 
образованието, младежта и науката, поради опти-
мизиране на училищната мрежа на територията 
на град Добрич във връзка с намаляване броя 
на децата, подлежащи на задължително обуче-
ние, и наличието на паралелки с брой ученици 
под нормативно определения минимум съгласно 
изискванията на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 
за определяне броя на паралелките и групите 
и броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, считано от 1.09.2012 г. за-
кривам ОУ „Бачо Киро“ – гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Добрич.

3. Учениците от ОУ „Бачо Киро“ – гр. Добрич, 
община Добрич, област Добрич, да се пренасо-
чат към СОУ „Димитър Талев“ – гр. Добрич, 
община Добрич, област Добрич, при условията 
на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учени-
ците от ОУ „Бачо Киро“ – гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич, да се съхранява в СОУ 
„Димитър Талев“ – гр. Добрич, община Добрич, 
област Добрич. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.
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Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6816

ЗАПОВЕД № РД14120  
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Каварна, Решение № 72 по протокол 
№ 11 от 29.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Ка-
варна, становище от Регионалния инспекторат 
по образованието – Добрич, и становище на 
експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради намаляване броя на учениците, довело 
до невъзможност за формиране на паралелки в 
рамките на нормативно определения минимум и 
осигуряване на качествен образователно-възпи-
тателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам 
ОУ „Христо Смирненски“ – с. Българево, община 
Каварна, област Добрич.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Каварна.

3. Учениците от ОУ „Христо Смирнен-
ски“ – с. Българево, община Каварна, област 
Добрич, да се пренасочат към СОУ „Стефан 
Караджа“ – гр. Каварна, община Добрич, област 
Добрич, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на ученици-
те от ОУ „Христо Смирненски“ – с. Българево, 
община Каварна, област Добрич, да се съхранява 
в СОУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна, община 
Добрич, област Добрич. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6817

ЗАПОВЕД № РД14121 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на Община Дупница, Решение № 72 
по протокол № 6 от 18.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Дупница, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Кюстендил, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради намаляване броя на 
учениците, довело до невъзможност за формиране 
на паралелки в рамките на нормативно опре-
деления минимум и осигуряване на качествен 
образователно-възпитателен процес, считано от 
1.09.2012 г. закривам ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ – с. Джерман, община Дупница, област 
Кюстендил.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Дупница.

3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ – с. Джерман, община Дупница, област 
Кюстендил, да се пренасочат към ОУ „Климент 
Охридски“ – гр. Дупница, община Дупница, 
област Кюстендил, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Джерман, 
община Дупница, област Кюстендил, да се съх-
ранява в ОУ „Климент Охридски“ – гр. Дупница, 
община Дупница, област Кюстендил. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.
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5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6818

ЗАПОВЕД № РД14122 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Дупница, Решение № 72 по протокол 
№ 6 от 18.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дуп-
ница, становище от Регионалния инспекторат 
по образованието – Кюстендил, и становище 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради намаляване броя на учениците, довело 
до невъзможност за формиране на паралелки в 
рамките на нормативно определения минимум и 
осигуряване на качествен образователно-възпи-
тателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Червен брег, 
община Дупница, област Кюстендил.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Дупница.

3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – с. Червен брег, община Дупница, област 
Кюстендил, да се пренасочат към ОУ „Христо 
Ботев“ – с. Крайници, община Дупница, област 
Кюстендил, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Червен 
брег, община Дупница, област Кюстендил, да се 
съхранява в ОУ „Христо Ботев“ – с. Крайници, 
община Дупница, област Кюстендил. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6819

ЗАПОВЕД № РД14123 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Дупница, Решение № 72 по протокол 
№ 6 от 18.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дуп-
ница, становище от Регионалния инспекторат 
по образованието – Кюстендил, и становище 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради намаляване броя на учениците, довело 
до невъзможност за формиране на паралелки в 
рамките на нормативно определения минимум и 
осигуряване на качествен образователно-възпи-
тателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам 
ОУ „Васил Априлов“ – с. Бистрица, община 
Дупница, област Кюстендил.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Дупница.

3. Учениците от ОУ „Васил Априлов“ – с. Би-
стрица, община Дупница, област Кюстендил, да се 
пренасочат към ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дуп-
ница, община Дупница, област Кюстендил, при 
условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Васил Априлов“ – с. Бистрица, община 
Дупница, област Кюстендил, да се съхранява 
в ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница, община 
Дупница, област Кюстендил. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6820

ЗАПОВЕД № РД14124 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Якимово, Решение № 121 по протокол 
№ 9 от 12.06.2012 г. на Общинския съвет – с. Яки-
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мово, становище от Регионалния инспекторат 
по образованието – Монтана, и становище на 
експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради необходимостта учениците да продължат 
образованието си след VІІІ клас преобразувам 
ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово, в СОУ „Д-р 
Петър Берон“ – с. Якимово, община Якимово, 
област Монтана.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на ОУ „Д-р Петър Бе-
рон“ – с. Якимово, е общинска собственост и 
ще продължи да се ползва от преобразуваното 
училище.

3. Задължителната документация на ОУ „Д-р 
Петър Берон“ – с. Якимово, да се съхранява в 
преобразуваното училище.

4. Учениците от ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Яки-
мово, ще продължат да се обучават в преобразу-
ваното училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6821

ЗАПОВЕД № РД14125 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, 
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение 
на кмета на Община Силистра, Решение № 248 
по протокол № 11 от 21.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Силистра, становище от Регионалния 
инспекторат по образованието – Силистра, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради намаляване броя 
на учениците, довело до невъзможност за фор-
миране на паралелки в рамките на нормативно 
определения минимум и осигуряване на качествен 
образователно-възпитателен процес, считано от 
1.09.2012 г. закривам ОУ „Христо Ботев“ – с. Ай-
демир, община Силистра, област Силистра.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Силистра.

3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Ай-
демир, община Силистра, област Силистра, да се 
пренасочат към СОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Си-
листра, община Силистра, област Силистра, при 
условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на ученици-
те от ОУ „Христо Ботев“ – с. Айдемир, община 
Силистра, област Силистра, да се съхранява в 
СОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Силистра, община 
Силистра, област Силистра. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6822

ЗАПОВЕД № РД14126 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Нова Загора, Решение № 185 (т. 3) 
по протокол № 10 от 29.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Нова Загора, становище от Регионал-
ния инспекторат по образованието – Сливен, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради оптимизация на 
училищната мрежа на територията на община 
Нова Загора, намаляване броя на подлежащите 
на задължително обучение от с. Радево и ма-
териална база, неотговаряща на нормативните 
изисквания, считано от 1.09.2012 г. закривам НУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Радево, община 
Нова Загора, област Сливен.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Нова Загора.

3. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – с. Радево, община Нова Загора, област 
Сливен, да се пренасочат към СОУ „Христо 
Ботев“ – гр. Нова Загора, община Нова Загора, 
област Сливен, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Радево, 
община Нова Загора, област Сливен, да се съх-
ранява в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора, 
община Нова Загора, област Сливен. 
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На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Игнатов

6823

ЗАПОВЕД № РД14127 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Нова Загора, Решение № 185 (т. 2) 
по протокол № 10 от 29.05.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Нова Загора, становище от Регионал-
ния инспекторат по образованието – Сливен, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изме-
нена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 
19.10.2011 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради оптимизация на 
училищната мрежа на територията на община 
Нова Загора, намаляване броя на подлежащите 
на задължително обучение от с. Богданово и 
материална база, неотговаряща на нормативни-
те изисквания, считано от 1.09.2012 г. закривам 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Богданово, 
община Нова Загора, област Сливен.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Нова Загора.

3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ – с. Богданово, община Нова Загора, област 
Сливен, да се пренасочат към ОУ „Иларион 
Макариополски“ – с. Любенова махала, община 
Нова Загора, област Сливен, при условията на 
чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Богданово, 
община Нова Загора, област Сливен, да се съхра-
нява в ОУ „Иларион Макариополски“ – с. Любе-
нова махала, община Нова Загора, област Сливен. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 

реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6824

ЗАПОВЕД № РД14128 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
3 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Сливен, Решение № 111 по протокол 
от 20.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, 
становище от Регионалния инспекторат по обра-
зованието – Сливен, и становище на експертната 
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на 
образованието, младежта и науката, поради 
необходимостта учениците да продължат об-
разованието си след ІV клас преобразувам НУ 
„Хаджи Димитър“ – с. Селиминово, в ОУ „Ха-
джи Димитър“ – с. Селиминово, община Сливен, 
област Сливен.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 КТ.

2. Имуществото на НУ „Хаджи Дими-
тър“ – с. Селиминово, е общинска собственост 
и ще продължи да се ползва от преобразуваното 
училище.

3. Задължителната документация на НУ „Ха-
джи Димитър“ – с. Селиминово, да се съхранява 
в преобразуваното училище.

4. Учениците от НУ „Хаджи Димитър“ – с. Се-
лиминово, ще продължат да се обучават в пре-
образуваното училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в 
преобразуваното училище. 

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6825

ЗАПОВЕД № РД14129 
от 12 юли 2012 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета 
на Община Попово, Решение № 88 по протокол 
№ 9 от 11.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. По-
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пово, становище от Регионалния инспекторат 
по образованието – Търговище, и становище 
на експертната комисия, назначена със Заповед 
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-
нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради намаляване броя на учениците, довело 
до невъзможност за формиране на паралелки в 
рамките на нормативно определения минимум и 
осигуряване на качествен образователно-възпи-
тателен процес, считано от 15.09.2012 г. закривам 
ОУ „Любен Каравелов“ – с. Кардам, община 
Попово, област Търговище.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото училище е об-
щинска собственост и се разпределя със заповед 
на кмета на Община Попово.

3. Учениците от ОУ „Любен Каравелов“ –  
с. Кардам, община Попово, област Търгови-
ще, да се пренасочат към ОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“ – гр. Попово, община Попово, област Тър-
говище, при условията на чл. 9 ЗНП. 

4. Задължителната документация на учениците 
от ОУ „Любен Каравелов“ – с. Кардам, община 
Попово, област Търговище, да се съхранява в 
ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Попово, община 
Попово, област Търговище. 

На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за На-
ционалния архивен фонд документите, обект на 
Националния архивен фонд, които са описани в 
номенклатурата на делата на закритото учили-
ще със срок постоянен, да бъдат обработени по 
реда на Наредбата за реда за организирането, 
обработването, експертизата, съхраняването и 
използването на документите в учрежденските 
архиви на държавните и общинските институции 
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в 
Централния държавен архив.

Документите с дългосрочно справочно зна-
чение на закритото училище да се съхраняват 
до изтичане на определените им срокове в при-
емащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в учи-
лището, което приема учениците на закритото 
училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър:  
С. Игнатов

6826

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 513 
от 21 май 2012 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, енергетиката и туризма и на ней-
ната администрация, решение на Комисията 

за защита на потребителите, протокол № 18 
от заседание, проведено на 7.05.2012 г., чл. 92, 
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, 
чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 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 чл. 73 АПК, 
изискванията на стандарт БДС EN 14682:2008, 
т.3.4.2„функционалните шнурове и декоративните 
шнурове и щрифелки за регулиране в областта 
на талията трябва да бъдат с дължина най-много 
140 мм, включително и различните апликации 
на декоративните шнурове“ и предвид, че пред-
лаганите на пазара детски рокли с презрамки с 
висока талия, в розов цвят, с изобразени цветчета 
и функционални шнурове в сив цвят, с дължина 
на всеки край над 140 мм, с етикети с информа-
ция на чужд език: Made in India, 100 % Cotton, 
код – 1033108, общоприети символи за поддръжка 
марка: „Marcelin“, не отговарят на изискванията 
за безопасност съгласно БДС EN 14682, т. 3.4.2, 
тъй като функционалните шнурове в областта 
на талията са с дължина, по-голяма от 140 мм, 
поради което съществува риск от нараняване на 
децата, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на детски 
рокли с презрамки с висока талия, в розов цвят, 
с изобразени цветчета и функционални шнурове 
в сив цвят, с дължина на всеки край над 140 мм, 
с етикети с информация на чужд език: Made in 
India, 100 %Cotton, код – 1033108, общоприети 
символи за поддръжка марка: „Marcelin“, пред-
ставляващи сериозен риск и опасност за здравето 
на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните 
в заповедта стоки по реда, при условията и в 
сроковете, визирани в Наредбата за условията 
и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки, 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки и да 
отправят предупреждения към потребителите за 
рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение 
на заповедта с цел да не се допусне увреждане 
на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател:  
В. Златев

6672
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ЗАПОВЕД № 526
от 31 май 2012 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката 
и енергетиката и на нейната администрация, 
решение на Комисията за защита на потреби-
телите, протокол № 19 от заседание, проведено 
на 16.05.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с 
чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за 
защита на потребителите, Наредбата за услови-
ята 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. 73 АПК, протоколи от изпитвания: 
№ 6571 от 10.04.2012 г., № 6572 от 10.04.2012 г., 
№ 6573 от 10.04.2012 г., № 6574 от 10.04.2012 г. и 
експертно заключение от 11.04.2012 г., издадени 
от изпитвателен център „Алми тест“, София, 
удостоверяващи, че предлаганите за продажба 
балсами за устни, имитиращи храни – с форма 
на бонбони и кексчета, със съответните етикети и 
характеристики, както следва: с форма на кексче 
с цветни пръчици, с аромат на ванилия, с етикет 
със следните данни: баркод 1024 4944, 852 балсам, 
страна на произход – Китай, и етикет на чужд 
език със следните данни: Vanilla lip balm, made in 
china, batch no: OC 11252011, N.W. 6,5 g; с форма 
на кексче с глазура и плод – ябълка, с аромат на 
ягода, с етикет със следните данни: баркод 1024 
4937, 851 балсам, страна на произход – Китай, и 
етикет на чужд език със следните данни: Strawberry 
lip balm, made in china, batch no:OC 11252011, N.W. 
6,5 g; с форма на шоколадов бонбон – сърце с 
розова глазура и аромат на дъвка, с етикет със 
следните данни: баркод 1021 2271, 330 балсам, 
страна на произход – Китай, и етикет на чужд 
език със следните данни: Chewing gum lip balm, 
made in china; с форма на шоколадов бонбон (ка-
фяв), с аромат на ванилия, с етикет със следните 
данни: баркод 1021 2295, 332 балсам, страна на 
произход – Китай, и етикет на чужд език със 
следните данни: Chewing gum lip balm, made in 
China; N.W. 1,8 g, не отговарят на изискванията 
на стандарт БДС EN 71-1, т. 5.1, тъй като при 
изпитване по т. 8.5 и т. 8.2 изделията отделят 
малки части, които влизат изцяло в цилиндъра 
за малки части, което може да доведе до заду-
шаване и отравяне на детето, и съгласно чл. 3, 
ал. 1 от Наредбата за стоките, имитиращи храни 
се забранява производството, продажбата, вносът 
и износът на стоки, които поради това, че могат 
да бъдат взети за храни застрашават здравето и 
безопасността на потребителите, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на стоки, ими-
тиращи храни, с форма на бонбони и кексчета, 
със съответните етикети и характеристики, както 
следва: с форма на кексче с цветни пръчици, с 
аромат на ванилия, с етикет със следните данни: 
баркод 1024 4944, 852 балсам, страна на произ-
ход – Китай, и етикет на чужд език със следните 

данни: Vanilla lip balm, made in china, batch no: 
OC 11252011, N.W. 6,5 g; с форма на кексче с 
глазура и плод – ябълка, с аромат на ягода, с 
етикет със следните данни: баркод 1024 4937, 851 
балсам, страна на произход – Китай, и етикет 
на чужд език със следните данни: Strawberry lip 
balm, made in china, batch no:OC 11252011, N.W. 
6,5 g; с форма на шоколадов бонбон – сърце с 
розова глазура и аромат на дъвка, с етикет със 
следните данни: баркод 1021 2271, 330 балсам, 
страна на произход – Китай, и етикет на чужд 
език със следните данни: Chewing gum lip balm, 
made in china; с форма на шоколадов бонбон (ка-
фяв), с аромат на ванилия, с етикет със следните 
данни: баркод 1021 2295, 332 балсам, страна на 
произход – Китай, и етикет на чужд език със 
следните данни: Chewing gum lip balm, made in 
China; N.W. 1,8 g, като стоки, представляващи 
сериозен риск и опасност за здравето на потре-
бителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните 
в заповедта стоки по реда, при условията и в 
сроковете, визирани в Наредбата за условията 
и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки, 
и за реда за обезщетяване на потребителите в 
случаите на изземване на опасни стоки, и да 
отправят предупреждения към потребителите за 
рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение 
на заповедта с цел да не се допусне увреждане 
на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва пред минис-
търа на икономиката, енергетиката и туризма 
чрез Комисията за защита на потребителите в 
14-дневен срок от съобщаването по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс или да се оспори 
пред съда и без да е изчерпана възможността за 
оспорване по административен ред.

Председател:  
В. Златев 

6673

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 718УД 
от 4 юли 2012 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във 
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комиси-
ята за финансов надзор и чл. 100, ал. 1, т. 4, 5 и 
6, предложение първо от Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и на други 
предприятия за колективно инвестиране Коми-
сията за финансов надзор реши:
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Отнема издадения лиценз за извършване на 
дейност като управляващо дружество на „Стан-
дарт Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище 
и адрес на управление в София, ул. Балша 1, 
бл. 9, издаден въз основа на Решение № 539-УД 
от 24.08.2005 г. на КФН.

Решението подлежи на обжалване пред Върхов-
ния административен съд на Република България 
в 14-дневен срок от съобщаването му, което не 
спира неговото изпълнение.

За председател: 
А. Джалъзов

6684

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН 
ЖИЛИЩЕН ФОНД  

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 6 
от 16 юли 2012 г.

На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ и във 
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прила-
гането му и решение на общинския съвет Упра-
вителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна 
в персоналния състав на местната комисия при 
Община Кърджали (ДВ, бр. 104 от 2011 г.), като:

1. Освобождава Нурджан Мюмюн Юсе-
ин – председател на местната комисия.

2. Утвърждава Юсеин Велиайдин Ахмед за 
нов председател на същата.

Промяната е предложена с Решение № 202 от 
28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали.

Новоутвърденият председател е легитимен 
да взема управленски решения и да подписва 
протоколи на местната комисия от деня на об-
народване решението на Управителния съвет в 
„Държавен вестник“ и действа през мандата на 
предложилия го общински съвет.

Председател:  
М. Тотева

6831

НАЦИОНАЛЕН  
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД № РД07244  
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 9, т. 9 и чл. 10, ал. 3 във 
връзка с чл. 7, т. 6 от Закона за статистиката 
нареждам:

I. Изменям заповед № РД-07-228 от 12.12.2003 г. 
(ДВ, бр. 1 от 2004 г.), както следва:

Допълвам т. 1 с нова буква „д“ със следното 
съдържание: 

„д) Класификация на индивидуално потребле-
ние по цели на петзначен цифров код, за краткост 
наричана (КОИКОП-5).“

II. Утвърдената класификация е съгласно 
приложението  към заповедта.

III. Утвърдената класификация влиза в сила от 
датата на обнародването є в „Държавен вестник“.

За председател: 
Цв. Нанов

Приложение
Класификация на индивидуално потребление по 

цели на петзначен цифров код

Код Наименование

01 Хранителни продукти и безалкохолни 
напитки

01.1 Хранителни продукти

01.1.1 Хляб и зърнени храни

01.1.1.1 Ориз

01.1.1.2 Брашна и други зърнени растения (без 
ориз)

01.1.1.3 Хляб

01.1.1.4 Други хлебни и сладкарски изделия

01.1.1.5 Тестени закуски и пици

01.1.1.6 Макаронени изделия и кус-кус

01.1.1.7 Зърнени закуски

01.1.1.8 Други продукти от зърнени растения

01.1.2 Месо и месни продукти

01.1.2.1 Mесо от едър рогат добитък

01.1.2.2 Месо от свине

01.1.2.3 Месо от овце и кози

01.1.2.4 Mесо от домашни птици

01.1.2.5 Mесо от други животни

01.1.2.6 Субпродукти (карантия), годни за 
консумация

01.1.2.7 Сушени, осолени или пушени меса и 
месни продукти

01.1.2.8 Други месни продукти

01.1.3 Риба и други морски храни

01.1.3.1 Прясна или охладена риба 

01.1.3.2 Замразена риба

01.1.3.3 Пресни или охладени морски храни

01.1.3.4 Замразени морски храни

01.1.3.5 Сушени, пушени или осолени риба и 
други морски храни

01.1.3.6 Други консервирани или обработени 
риба и морски храни и продукти от тях

01.1.4 Мляко, млечни продукти, яйца

01.1.4.1 Пълномаслено прясно мляко

01.1.4.2 Нискомаслено прясно мляко 

01.1.4.3 Kондензирано мляко и мляко на прах

01.1.4.4 Kисело мляко

01.1.4.5 Сирене, кашкавал и извара

01.1.4.6 Други млечни продукти

01.1.4.7 Яйца и яйчни продукти

01.1.5 Животински и растителни масла и 
мазнини

01.1.5.1 Mлечни масла

01.1.5.2 Маргарин и други растителни мазнини
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Код Наименование

01.1.5.3 Маслиново масло (зехтин)

01.1.5.4 Други годни за консумация течни рас-
тителни масла

01.1.5.5 Други животински мазнини

01.1.6 Плодове

01.1.6.1 Пресни или охладени плодове

01.1.6.2 Замразени плодове

01.1.6.3 Сушени плодове и черупкови плодове

01.1.6.4 Консервирани плодове и продукти на 
плодова основа

01.1.7 Зеленчуци

01.1.7.1 Пресни или охладени зеленчуци (с 
изключение на картофи и други клу-
беноплодни)

01.1.7.2 Замразени зеленчуци (с изключение на 
картофи и други клубеноплодни)

01.1.7.3 Сушени зеленчуци, други консервирани 
или обработени зеленчуци

01.1.7.4 Картофи

01.1.7.5 Чипс

01.1.7.6 Други клубеноплодни зеленчуци и 
продукти от тях 

01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и за-
харни изделия

01.1.8.1 Захар

01.1.8.2 Сладка, мармалади и мед

01.1.8.3 Шоколад и шоколадови изделия

01.1.8.4 Захарни изделия

01.1.8.5 Сладолед

01.1.8.6 Изкуствени подсладители

01.1.9 Хранителни продукти, некласифици-
рани другаде

01.1.9.1 Сосове и течни подправки

01.1.9.2 Сол и подправки

01.1.9.3 Бебешки храни

01.1.9.4 Готови ястия

01.1.9.9 Други хранителни продукти, некласи-
фицирани другаде

01.2 Безалкохолни напитки

01.2.1 Кафе, чай и какао

01.2.1.1 Kафе

01.2.1.2 Чай

01.2.1.3 Какао и шоколад на прах

01.2.2 Минерални води, безалкохолни напит-
ки, плодови и зеленчукови сокове

01.2.2.1 Минерални или изворни води

01.2.2.2 Безалкохолни напитки

01.2.2.3 Плодови и зеленчукови сокове

Код Наименование

02 Алкохолни напитки, тютюневи изделия 
и наркотици

02.1 Алкохолни напитки

02.1.1 Спиртни напитки

02.1.1.1 Спиртни напитки и ликьори

02.1.1.2 Нискоалкохолни спиртни напитки

02.1.2 Вина и ферментирали напитки

02.1.2.1 Гроздови вина

02.1.2.2 Други плодови вина

02.1.2.3 Подсилени вина

02.1.2.4 Напитки на винена основа

02.1.3 Пиво

02.1.3.1 Лагер пиво

02.1.3.2 Друго алкохолно пиво

02.1.3.3 Безалкохолно пиво

02.1.3.4 Напитки на бирена основа

02.2 Тютюневи изделия

02.2.0 Тютюневи изделия

02.2.0.1 Цигари

02.2.0.2 Пури

02.2.0.3 Други тютюневи изделия

02.3 Наркотици

02.3.0 Наркотици

02.3.0.0 Наркотици

03 Облекло и обувки

03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото

03.1.1 Mатериали за облекло

03.1.1.0 Mатериали за облекло

03.1.2 Облекло

03.1.2.1 Облекло за мъже

03.1.2.2 Облекло за жени

03.1.2.3 Облекло за бебета и деца

03.1.3 Други артикули и допълнения за об-
лекло

03.1.3.1 Допълнения за облекло

03.1.3.2 Други артикули за облекло

03.1.4 Почистване, поправка и облекло под 
наем

03.1.4.1 Почистване на облекло

03.1.4.2 Поправка и облекло под наем

03.2 Обувки и услуги, свързани с тях

03.2.1 Обувки

03.2.1.1 Обувки за мъже

03.2.1.2 Обувки за жени

03.2.1.3 Обувки за деца и бебета

03.2.2 Поправка и обувки под наем
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Код Наименование

03.2.2.0 Поправка и обувки под наем

04 Жилища, вода, електроенергия, газ и 
други горива

04.1 Действителни наеми за жилища

04.1.1 Действителни наеми, заплащани от 
наемателите 

04.1.1.0 Действителни наеми, заплащани от 
наемателите

04.1.2 Други действителни наеми 

04.1.2.1 Действителни наеми, заплащани от 
наемателите  за жилища, различни от 
основните

04.1.2.2 Наеми за гараж и други действителни 
наеми

04.2 Условни наеми (рента) за жилища

04.2.1 Условна рента на жилища, обитавани 
от собствениците им

04.2.1.0 Условна рента на жилища, обитавани 
от собствениците им

04.2.2 Други условно начислени наеми

04.2.2.0 Други условно начислени наеми

04.3 Поддържане и ремонт на жилище

04.3.1 Материали за поддържане и текущ 
ремонт на жилище

04.3.1.0 Материали за поддържане и текущ 
ремонт на жилище

04.3.2 Услуги за поддържане и текущ ремонт 
на жилище

04.3.2.1 Водопроводни услуги за поддържане и 
текущ ремонт на жилище

04.3.2.2 Услуги за поддържане и текущ ремонт 
на жилище, извършвани от електро-
техници

04.3.2.3 Услуги по поддържане на отоплителни 
системи

04.3.2.4 Бояджийски услуги за поддържане и 
текущ ремонт на жилище

04.3.2.5 Дърводелски услуги за поддържане и 
текущ ремонт на жилище

04.3.2.9 Други услуги за поддържане и текущ 
ремонт на жилище

04.4 Водоснабдяване и разнообразни услуги, 
свързани с жилището

04.4.1 Водоснабдяване

04.4.1.0 Водоснабдяване

04.4.2 Събиране на битови отпадъци

04.4.2.0 Събиране на битови отпадъци

04.4.3 Събиране на отпадъчни води

04.4.3.0 Събиране на отпадъчни води

04.4.4 Разнообразни услуги, свързани с жили-
щето, некласифицирани другаде

Код Наименование

04.4.4.1 Разходи за поддръжка в съсобствени 
жилищни сгради

04.4.4.2 Охранителни услуги

04.4.4.9 Други услуги, свързани с жилището

04.5 Електроенергия, газообразни и други 
горива

04.5.1 Електроенергия

04.5.1.0 Електроенергия

04.5.2 Газообразни горива

04.5.2.1 Природен и коксов газ

04.5.2.2 Пропан-бутан и други втечнени въгле-
водороди

04.5.3 Течни горива

04.5.3.0 Течни горива

04.5.4 Твърди горива

04.5.4.1 Въглища

04.5.4.9 Други твърди горива

04.5.5 Топлоенергия

04.5.5.0 Топлоенергия

05 Жилищно обзавеждане, стоки и услу
ги за домакинството и за обичайното 
поддържане на дома

05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, 
килими и други подови настилки

05.1.1 Мебели, предмети за обзавеждане и 
украса

05.1.1.1 Мебели за дома

05.1.1.2 Мебели за градина

05.1.1.3 Осветители

05.1.1.9 Други мебели и предмети за обзавеж-
дане и украса

05.1.2 Килими и други подови настилки

05.1.2.1 Килими и пътеки

05.1.2.2 Други подови настилки

05.1.2.3 Услуги по поставяне на килими и по-
дови настилки

05.1.3 Поправка на мебели, предмети за об-
завеждане и подови настилки

05.1.3.0 Поправка на мебели, предмети за об-
завеждане и подови настилки

05.2 Домакински текстил

05.2.0 Домакински текстил

05.2.0.1 Дамаски, пердета и завеси

05.2.0.2 Изделия за легло

05.2.0.3 Домакински текстил за маса, кухня 
и за баня

05.2.0.4 Поправка на домакински текстил

05.2.0.9 Друг домакински текстил

05.3 Домакински уреди
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Код Наименование

05.3.1 Големи домакински уреди, електриче-
ски и неелектрически

05.3.1.1 Хладилници, замразители и комбина-
ции хладилник-замразител

05.3.1.2 Перални и сушилни машини за дрехи, 
съдомиялни машини

05.3.1.3 Готварски печки

05.3.1.4 Отоплителни уреди и апарати за кли-
матизиране на въздуха

05.3.1.5 Почистващи машини

05.3.1.9 Други големи домакински уреди

05.3.2 Малки електрически домакински уреди

05.3.2.1 Уреди за обработка на храни

05.3.2.2 Кафемашини, чайници и кани за при-
готвяне на чай и подобни уреди

05.3.2.3 Ютии

05.3.2.4 Тостери и грилове

05.3.2.9 Други малки електрически домакин-
ски уреди

05.3.3 Ремонт за домакински уреди

05.3.3.0 Ремонт за домакински уреди

05.4 Стъклария, домакински съдове и при-
надлежности

05.4.0 Стъклария, домакински съдове и при-
надлежности

05.4.0.1 Стъклария, домакински съдове от 
стъкло, порцелан и керамика

05.4.0.2 Прибори за хранене и сервиране

05.4.0.3 Неелектрически домакински уреди и 
принадлежности

05.4.0.4 Поправка на стъклария, домакински 
съдове и принадлежности

05.5 Инструменти, машини и принадлеж-
ности за дома и градината

05.5.1 Големи инструменти и машини

05.5.1.1 Големи инструменти и машини

05.5.1.2 Ремонт, вземане под наем и лизинг на 
големи инструменти и машини

05.5.2 Малки инструменти и разнообразни 
принадлежности

05.5.2.1 Немоторизирани малки инструменти

05.5.2.2 Разнообразни малки инструменти и 
принадлежности

05.5.2.3 Ремонт на немоторизирани малки 
инструменти и разнообразни принад-
лежности

05.6 Домакински стоки и услуги за обичайно 
почистване и поддържане

05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна 
употреба

05.6.1.1 Продукти и препарати за почистване 
и поддържане

Код Наименование

05.6.1.2 Други домакински стоки за кратко-
трайна употреба

05.6.2 Услуги за домакинството и битови 
услуги

05.6.2.1 Услуги за домакинството на платен 
персонал

05.6.2.2 Услуги за поддържане на дома

05.6.2.3 Вземане под наем на мебели и обза-
веждане

05.6.2.9 Други услуги за домакинството и би-
тови услуги

06 Здравеопазване

06.1 Лекарствени продукти и медицински 
изделия

06.1.1 Лекарствени продукти

06.1.1.0 Лекарствени продукти

06.1.2 Разнообразни медицински изделия

06.1.2.1 Тестове за бременност и механични 
контрацептивни средства

06.1.2.9 Разнообразни медицински изделия, 
некласифицирани другаде

06.1.3 Терапевтични апарати и оборудване

06.1.3.1 Коригиращи очила и контактни лещи

06.1.3.2 Слухови апарати

06.1.3.3 Поправка и ремонт на терапевтични 
апарати и оборудване

06.1.3.9 Други терапевтични апарати и обо-
рудване

06.2 Извънболнични услуги

06.2.1 Лекарски услуги

06.2.1.1 Услуги на общопрактикуващи лекари

06.2.1.2 Услуги на лекари специалисти

06.2.2 Услуги на лекари по дентална медицина

06.2.2.0 Услуги на лекари по дентална медицина

06.2.3 Други извънболнични услуги

06.2.3.1 Услуги на лаборатории за медицински 
анализ и рентгенови лаборатории

06.2.3.2 Минерални бани, лечебна физкултура, 
услуги на коли за спешна извънбол-
нична помощ и вземане под наем на 
терапевтични апарати и оборудване

06.2.3.9 Други извънболнични услуги, некласи-
фицирани другаде

06.3 Болнични услуги

06.3.0 Болнични услуги

06.3.0.0 Болнични услуги

07 Транспорт

07.1 Покупка на превозни средства

07.1.1 Автомобили

07.1.1.1 Нови автомобили
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Код Наименование

07.1.1.2 Автомобили втора употреба

07.1.2 Mотоциклети

07.1.2.0 Mотоциклети

07.1.3 Велосипеди

07.1.3.0 Велосипеди

07.1.4 Превозни средства, теглени от животни

07.1.4.0 Превозни средства, теглени от животни

07.2 Поддържане и експлоатация на лични 
превозни средства

07.2.1 Резервни части и принадлежности за 
лични превозни средства

07.2.1.1 Гуми за автомобили, мотоциклети и 
велосипеди

07.2.1.2 Резервни части за лични превозни 
средства

07.2.1.3 Принадлежности за лични превозни 
средства

07.2.2 Горива и смазочни масла за лични 
превозни средства

07.2.2.1 Дизелово гориво

07.2.2.2 Автомобилен бензин 

07.2.2.3 Други горива за лични превозни сред-
ства

07.2.2.4 Смазочни масла

07.2.3 Поддържане и ремонт на лични пре-
возни средства

07.2.3.0 Поддържане и ремонт на лични пре-
возни средства

07.2.4 Други услуги, свързани с личните пре-
возни средства

07.2.4.1 Гаражи, паркоместа и лични превозни 
средства под наем 

07.2.4.2 Пътни такси и такси за престой на 
паркинг 

07.2.4.3 Курсове за водачи на превозни средства, 
изпити и свидетелства за управление

07.3 Транспортни услуги

07.3.1 Пътнически релсов транспорт

07.3.1.1 Пътнически транспорт с влак

07.3.1.2 Пътнически транспорт с метро и 
трамвай 

07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт

07.3.2.1 Пътнически транспорт с автобус 

07.3.2.2 Пътнически транспорт с такси или нает 
автомобил с водач

07.3.3 Пътнически въздушен транспорт

07.3.3.1 Вътрешни полети

07.3.3.2 Международни полети 

07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт

07.3.4.1 Пътнически морски транспорт

Код Наименование

07.3.4.2 Пътнически речен транспорт

07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт

07.3.5.0 Комбиниран пътнически транспорт

07.3.6 Други транспортни услуги

07.3.6.1 Транспортни услуги на пътнически 
въжени линии

07.3.6.2 Услуги по преместване и съхраняване 
на товари 

07.3.6.9 Други транспортни услуги, некласифи-
цирани другаде

08 Съобщения

08.1 Пощенски услуги

08.1.0 Пощенски услуги

08.1.0.1 Услуги по обработка на писма

08.1.0.9 Други пощенски услуги

08.2 Телефонни и телефакс апарати

08.2.0 Телефонни и телефакс апарати

08.2.0.1 Фиксирани телефонни апарати 

08.2.0.2 Мобилни телефонни апарати

08.2.0.3 Други телефонни и телефакс апарати

08.2.0.4 Ремонт на телефонни и телефакс апа-
рати

08.3 Телефонни и телефаксни услуги

08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги

08.3.0.1 Фиксирани телефонни услуги 

08.3.0.2 Мобилни телефонни услуги 

08.3.0.3 Интернет услуги

08.3.0.4 Пакетни далекосъобщителни услуги 

08.3.0.5 Други услуги по предаване на инфор-
мация 

09 Развлечения и култура 

09.1 Aудиовизуална и фотографска техника, 
машини за обработка на информация

09.1.1 Апарати за приемане, записване и въз-
произвеждане на звук и образ

09.1.1.1 Апарати за приемане, записване и 
възпроизвеждане на звук

09.1.1.2 Апарати за приемане, записване и въз-
произвеждане на звук и образ

09.1.1.3 Преносими апарати за приемане, запис-
ване и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.1.9 Други апарати за приемане, записване 
и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.2 Фотографска и кинематографска тех-
ника, оптични уреди

09.1.2.1 Камери

09.1.2.2 Принадлежности за фотографска и 
кинематографска техника 

09.1.2.3 Оптични уреди
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Код Наименование

09.1.3 Машини за обработка на информация

09.1.3.1 Персонални компютри

09.1.3.2 Принадлежности за машини за обра-
ботка на информация  

09.1.3.3 Софтуер

09.1.3.4 Калкулатори и други машини за обра-
ботка на информация 

09.1.4 Носители на записи

09.1.4.1 Записани носители 

09.1.4.2 Незаписани носители 

09.1.4.9 Други носители на записи 

09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска 
техника, на машини за обработка на 
информация

09.1.5.0 Ремонт на аудиовизуална и фотографска 
техника, на машини за обработка на 
информация

09.2 Други големи дълготрайни стоки, пред-
назначени за развлечения и култура

09.2.1 Големи дълготрайни стоки за развле-
чения на открито

09.2.1.1 Самоходни къмпингови каравани, фур-
гони за лагеруване и ремаркета към 
автомобили

09.2.1.2 Самолети, делтапланери и други без-
моторни въздухоплавателни средства, 
летателни балони

09.2.1.3 Кораби, яхти, лодки, моторни лодки с 
извънбордов двигател, платна и други 
надстройки на плавателни съдове за 
развлечение и спорт

09.2.1.4 Коне и понита, превозни средства, те-
глени от коне и понита и съответната 
екипировка

09.2.1.5 Големи артикули за игри и спорт

09.2.2 Музикални инструменти и големи 
дълготрайни стоки за развлечения на 
закрито

09.2.2.1 Музикални инструменти

09.2.2.2 Големи дълготрайни стоки за развле-
чения на закрито

09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи 
дълготрайни стоки, предназначени за 
развлечения и култура

09.2.3.0 Поддържане и ремонт на други големи 
дълготрайни стоки, предназначени за 
развлечения и култура

09.3 Други артикули за развлечения, гради-
нарство и за домашни любимци 

09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции

09.3.1.1 Игри и предмети за колекции

09.3.1.2 Играчки и предмети за празненства 

09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг 
и почивка на открито

Код Наименование

09.3.2.1 Уреди и екипировка за спорт

09.3.2.2 Уреди и екипировка за къмпинг и по-
чивка на открито

09.3.2.3 Поправка на уреди и екипировка за 
спорт, къмпинг и почивка на открито

09.3.3 Градинарство и цветарство

09.3.3.1 Градинарство

09.3.3.2 Цветарство

09.3.4 Домашни любимци и стоки за тях

09.3.4.1 Покупка на домашни любимци 

09.3.4.2 Стоки за домашни любимци

09.3.5 Ветеринарни и други услуги за домашни 
любимци

09.3.5.0 Ветеринарни и други услуги за домашни 
любимци

09.4 Услуги в областта на развлеченията и 
културата

09.4.1 Услуги в областта на развлеченията 
и спорта

09.4.1.1 Посещение на спортни и развлекателни 
мероприятия 

09.4.1.2 Участие в спортни и развлекателни 
мероприятия

09.4.2 Услуги в областта на културата

09.4.2.1 Кина, театри, концерти

09.4.2.2 Музеи, библиотеки, зоологически гра-
дини 

09.4.2.3 Радио- и телевизионни такси 

09.4.2.4 Вземане под наем на техника и принад-
лежности с културно предназначение

09.4.2.5 Фотографски услуги

09.4.2.9 Други услуги в областта на културата

09.4.3 Хазартни игри

09.4.3.0 Хазартни игри

09.5 Вестници и списания, книги, канце-
ларски принадлежности

09.5.1 Книги

09.5.1.1 Художествена литература

09.5.1.2 Учебна литература 

09.5.1.3 Други книги 

09.5.1.4 Подвързване на книги и електронни 
книги 

09.5.2 Вестници и периодични издания

09.5.2.1 Вестници

09.5.2.2 Списания и други периодични издания 

09.5.3 Разнообразни печатни материали

09.5.3.0 Разнообразни печатни материали

09.5.4 Канцеларски принадлежности и мате-
риали за рисуване и чертане
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Код Наименование

09.5.4.1 Хартиени книжарски и канцеларски 
стоки 

09.5.4.9 Други канцеларски принадлежности и 
материали за рисуване и чертане

09.6 Организирани почивки и туристически 
пътувания с обща цена

09.6.0 Организирани почивки и туристически 
пътувания с обща цена

09.6.0.1 Комплексни услуги за почивка и турис-
тически пътувания в страната

09.6.0.2 Комплексни услуги за почивка и турис-
тически пътувания в чужбина

10 Образование

10.1 Предучилищна подготовка и начален 
етап на основното образование

10.1.0 Предучилищна подготовка и начален 
етап на основното образование

10.1.0.1 Предучилищна подготовка (ISCED 0)

10.1.0.2 Начален етап на основното образование 
(ISCED 1)

10.2 Прогимназиален етап на основното 
образование и средно образование

10.2.0 Прогимназиален етап на основното 
образование и средно образование

10.2.0.0 Прогимназиален етап на основното 
образование и средно образование

10.3 Професионално обучение след завър-
шено средно образование, но не висше

10.3.0 Професионално обучение след завър-
шено средно образование, но не висше

10.3.0.0 Професионално обучение след завър-
шено средно образование, но не висше 
(ISCED 4)

10.4 Висше образование

10.4.0 Висше образование

10.4.0.0 Висше образование

10.5 Образование, недефинирано с образо-
вателна степен

10.5.0 Образование, недефинирано с образо-
вателна степен

10.5.0.0 Образование, недефинирано с образо-
вателна степен

11 Ресторанти и хотели

11.1 Услуги по обществено хранене

11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения

11.1.1.1 Ресторанти, барове и дискотеки

11.1.1.2 Заведения за бързо хранене и доставка 
на храна 

11.1.2 Столове за хранене

11.1.2.0 Столове за хранене

11.2 Услуги по краткосрочно настаняване

11.2.0 Услуги по краткосрочно настаняване

Код Наименование

11.2.0.1 Хотели, мотели, пансиони  и подобни 
места за настаняване 

11.2.0.2 Ваканционни центрове, къмпинги и 
подобни места за настаняване

11.2.0.3 Други места за настаняване 

12 Разнообразни стоки и услуги 

12.1 Лична хигиена и разкрасяване

12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други 
подобни заведения

12.1.1.1 Фризьорски услуги за мъже и деца

12.1.1.2 Фризьорски услуги за жени

12.1.1.3 Други услуги за поддържане на добър 
външен вид 

12.1.2 Електрически уреди за лична хигиена 
и разкрасяване; поправка на тези уреди

12.1.2.1 Електрически уреди за лична хигиена 
и разкрасяване

12.1.2.2 Поправка на електрически уреди за 
лична хигиена и разкрасяване

12.1.3 Други уреди, хигиенни и козметични 
продукти

12.1.3.1 Неелектрически уреди

12.1.3.2 Продукти за лична хигиена и козме-
тични продукти

12.2 Проституция

12.2.0 Проституция

12.2.0.0 Проституция

12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде

12.3.1 Бижута и часовници

12.3.1.1 Бижута

12.3.1.2 Часовници

12.3.1.3 Поправка на бижута и часовници

12.3.2 Други лични вещи

12.3.2.1 Артикули за пътуване и пренасяне на 
лични вещи

12.3.2.2 Артикули за бебета

12.3.2.3 Поправка на други лични вещи

12.3.2.9 Други лични вещи, некласифицирани 
другаде

12.4 Социални услуги

12.4.0 Социални услуги

12.4.0.1 Детски ясли

12.4.0.2 Услуги по настаняване в специализира-
ни институции на възрастни хора, хора 
с физически или умствени увреждания

12.4.0.3 Подпомагане на стари хора и инвалиди 
по домовете

12.4.0.4 Услуги за семейството 

12.5 Застраховане

12.5.1 Животозастраховане
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Код Наименование

12.5.1.0 Животозастраховане

12.5.2 Застраховки, свързани с жилището

12.5.2.0 Застраховки, свързани с жилището

12.5.3 Застраховки, свързани със здравето

12.5.3.1 Обществено застраховане

12.5.3.2 Частно застраховане 

12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта

12.5.4.1 Автомобилни застраховки

12.5.4.2 Пътнически застраховки 

12.5.5 Други застраховки

12.5.5.0 Други застраховки

12.6 Финансови услуги, некласифицирани 
другаде

12.6.1 Косвено измерени услуги по финансово 
посредничество

12.6.1.0 Косвено измерени услуги по финансово 
посредничество

12.6.2 Други финансови услуги, некласифи-
цирани другаде

12.6.2.1 Разходи за финансови услуги на банки 
и пощенски офиси

12.6.2.2 Такси и други разходи за услуги на 
брокери, инвестиционни и данъчни 
консултанти и други подобни

12.7 Други услуги, некласифицирани другаде

12.7.0 Други услуги, некласифицирани другаде

12.7.0.1 Административни такси 

12.7.0.2 Такси за правни и счетоводни услуги

12.7.0.3 Разходи за погребения и свързани с 
тях услуги

12.7.0.4 Други такси и услуги 

6716

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 299
от 14 юни 2012 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столична община е постъпило заявле-
ние вх. № ГР-94-К-11 от 15.03.2011 г. от Калоян 
Йончев Нинов чрез пълномощника си Камелия 
Иванова Михайлова, собственик на УПИ IV-
449, кв. 7, м. Детски град, район „Панчарево“, с 
искане за даване на съгласие за изработване на 
проект за ПУП.

Към заявлението са приложени: нотариален 
акт № 107, том IV, peг. № 6059, дело № 672 от 
19.09.2007 г., удостоверение за наследници № 3139 
от 20.11.2007 г., скици, мотивирано предложение.

Заявлението с приложените към него доказа-
телства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с 
протокол № ЕС-Г-27 от 29.03.2011 г., т. 31, заедно 
със становищата на отделите на НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-495 от 4.04.2011 г. на 
главния архитект на Столична община на осно-
вание чл. 135, ал. 3 ЗУТ е допуснато изработване 
на подробен устройствен план – изменение на 
план за регулация и застрояване в обхват УПИ 
IV-449, кв. 7, м. Детски град.

Заповедта е изпратена за сведение на кмета 
на район „Панчарево“ и на заявителя с писмо 
изх. № ГР-94-К-11 от 4.04.2011 г.

Със заявление вх. № ГР-94-К-11 от 2.06.2011 г. 
са внесени проекти за одобряване на изменение 
на плана за регулация и застрояване за УПИ IV-
449, кв. 7, м. Детски град, с обяснителна записка 
и извадка от действащия ПУП.

Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД, на 7.12.2011 г., 
„Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-4804 от 
25.11.2011 г., както и декларация относно лип-
сата на съществуващата дървесна растителност, 
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с 
изх. № 94-Е-СП-54 от 6.12.2011 г.

Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-153/2 от 
17.06.2011 г. на главния архитект на район „Пан-
чарево“ възражения не са постъпили.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. 
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128, 
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-7 от 
31.01.2012 г., т. 26, като е предложено да бъде 
изпратен в СОС за одобряване на основание 
чл. 21, ал. 7 ЗОС.

Във връзка със становище на отдел „Правен“ с 
молба № ГР-94-К-11 от 19.04.2012 г. е представено 
нотариално заверено пълномощно от Чавдар Ива-
нов Донков, Тодор Людмилов Брешков, Евгени 
Ангелов Ангелов, Марика Стоилова Петрушева, 
Иво Петров Петрушев и Калоян Йончев Нинов.

С оглед на горната фактическа обстановка се 
установява от правна страна следното:

Искането е направено от заинтересовано лице 
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, 
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно Калоян Йончев 
Нинов като собственик на УПИ IV-449 – предмет 
на изменението, съгласно нотариален акт № 107, 
том IV, peг. № 6059, дело № 672 от 19.09.2007 г.

Видно от нотариален акт № 107, том IV, peг. 
№ 6059, дело № 672 от 19.09.2007 г. и удостоверение 
за наследници № 3139 от 20.11.2007 г., останалите 
собственици на имота – предмет на плана, са 
Чавдар Иванов Донков, Тодор Людмилов Бреш-
ков, Евгени Ангелов Ангелов, Марика Стоилова 
Петрушева и Иво Петров Петрушев. Същите 
са изразили изрично съгласие за одобряване 
на ИПУП, което се установява от нотариално 
завереното пълномощно, представено с молба 
вх. № ГР-94-К-11 от 19.04.2012 г.

Предвид горното е доказано основанието 
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6 
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти 
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

С предложения проект за изменение на пла-
на за регулация се изменят границите на УПИ 
IV-449 с оглед създаване на нови УПИ XV-449, 
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УПИ XVI-449, УПИ XVII-449, УПИ XVIII – за 
ТП, УПИ ХХ-449, по имотните граници на имот 
с пл. № 499 в съответствие с чл. 15, ал. 1 във 
връзка с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.

Изменението в регулационния план е в съ-
ответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ.

Съгласно визираната разпоредба границите 
на урегулираните поземлени имоти могат да се 
променят с план за регулация само със съгла-
сието на собствениците им, което безспорно е 
налице, тъй като собствениците на урегулирания 
поземлен имот, чиито граници се променят, са 
едни и същи лица, изразили съгласието си в 
този смисъл чрез иницииране на настоящото 
административно производство.

Достъпът до новообразуваните УПИ XV-449, 
УПИ XVI-449, УПИ XVII-449, УПИ XVIII – за 
ТП, УПИ ХХ-449 е по новосъздадена задънена 
улица от о.т. 70а до о.т. 70б, която се одобрява с 
оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 
и ал. 4 ЗУТ. Улицата се одобрява при спазване 
изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина и 
се предвижда уширение за обръщане на автомо-
билите в обратна посока, като лицето на УПИ 
отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.

Предвиденото с проекта урегулиране на улица 
е мероприятие от публичен характер съгласно 
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да 
одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на осно-
вание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински 
съвет. Проектното решение е целесъобразно и 
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

По действащия ОУП на СО имотът – пред-
мет на изменението, попада в „Жилищна зона 
с малкоетажно застрояване в природна среда 
със специфични правила и нормативи“ (Жм 1*). 
Предвиденото застрояване с „жилищни сгради“ 
е допустимо в тази устройствена зона съгласно 
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показате-
лите на застрояване, отразени в матрицата върху 
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.

Съгласно т. 1 след таблицата на приложението 
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е уточнено, че за терито-
рии със специфични характеристики следва към 
ПУП да се изработват и прилагат специфични 
правила и нормативи. В графичната част към 
ОУП всички тези зони са обозначени с индекс 
„звездичка“.

В настоящия случай съгласно становище на 
отдел „Общ устройствен план“ не е целесъобразно 
да се изработват и одобряват специфични правила 
и нормативи, тъй като предмет на разработката 
е един урегулиран поземлен имот и няма откло-
нения от начина на застрояване и изискванията 
на Наредба № 7.

С горното е спазено изискването на чл. 103, 
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

С проекта за план за застрояване не се допус-
кат намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.

Проектът е изработен при спазване изисква-
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ-
държанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията в мотивираното 
предписание за съгласуване на проекта с експло-
атационните дружества.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, 
което се установява от представеното геодезическо 
заснемане на дървесната растителност, заверено 
от Дирекция „Зелена система“ – СО.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, 
ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, 
ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
чл. 15, ал. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, 
ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, 
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и 
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-7 от 31.01.2012 г., 
т. 26, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на план за 
регулация на УПИ IV-449, кв. 7, местност Детски 
град, район „Панчарево“. Изменение на улица 
между о.т. 70 и о.т. 65 и откриване на задъне-
на улица от о.т. 70а до о.т. 70б. Изменение на 
границите на УПИ IV-449 и създаване на нови 
УПИ XV-449, УПИ XVI-449, УПИ XVII-449, УПИ 
XVIII – за ТП, УПИ ХХ-449 по кафявите и зеле-
ните линии, цифри, букви, текст и зачертавания 
съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за изменение на плана 
за застрояване на новосъздадени УПИ IV-449, 
УПИ XV-449, УПИ XVI-449, УПИ XVII-449, УПИ 
XVIII – за ТП, УПИ ХХ-449, кв. 7, местност 
Детски град, съгласно приложения проект без 
допускане на намалени разстояния към съседни 
имоти и/или сгради, включително през улица.

Въз основа на одобрения план за застрояване 
не може да се издава виза за проектиране, да се 
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или 
да се издава разрешение за строеж с допускане 
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Со-
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ към Столична община.

Контролът по изпълнение на решението се 
възлага на Постоянната комисия по устройство 
на територията, архитектура и жилищна политика 
на Столичния общински съвет.

Председател:  
Е. Герджиков

6886

РЕШЕНИЕ № 332 
от 28 юни 2012 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столична община е постъпило заявление 
вх. № ГР-70-00-398 от 28.09.2011 г. от Десислава 
Блажева като пълномощник на „Дест“ – ЕООД, 
и „София Франс Ауто – Пропъртис“ – ЕООД, с 
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искане за даване на съгласие за изработване 
на проект за ПУП – парцеларен план за трасе 
на електропровод 20 kV за захранване на ПИ 
№ 27059 по КВС и ПИ № 27066 по КВС, землище 
с. Бистрица, район „Панчарево“.

Към заявлението са приложени: пълномощно, 
скици, нотариален акт № 135, том III, peг. № 15967, 
дело № 447 от 6.12.2007 г., нотариален акт № 136, 
том III, peг. № 15974, дело № 448 от 6.12.2007 г., 
нотариален акт № 178, том III, peг. № 16834, дело 
№ 487 от 19.12.2007 г., нотариален акт № 152, том 
III, peг. № 14412, дело № 435 от 12.12.2008 г., За-
повед № РД-09-50-503 от 21.04.2009 г. на главния 
архитект, с която е одобрен план за застрояване 
на поземлен имот № 027042, ведно с графич-
ната част към нея, Заповед № РД-09-50-545 от 
30.04.2009 г. на главния архитект, с която е одо-
брен план за застрояване на поземлени имоти 
№ 27059 и № 27066, ведно с графичната част 
към нея, мотивирано предложение и задание за 
парцеларен план.

Заявлението с приложените към него дока-
зателства е разгледано от ОЕСУТ с протокол 
№ ЕС-Г-85 от 25.10.2011 г., т. 12, заедно със ста-
новищата на отделите на НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-1354 от 28.10.2011 г. 
на главния архитект на Столична община на ос-
нование чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание за 
изработване на подробен устройствен план – пар-
целарен план за осигуряване на ел. захранване 
на ПИ № 27059 и ПИ № 27066 по КВС, землище 
на с. Бистрица.

На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със Заповед 
№ РД-09-50-1361 от 1.11.2011 г. на главния архитект 
на СО е допуснато изработване на подробен ус-
тройствен план – парцеларен план за осигуряване 
на ел. захранване на ПИ № 27059 и ПИ № 27066 
по КВС, землище на с. Бистрица.

Заповедите са изпратени за сведение на кмета 
на район „Панчарево“ и на заявителя с писмо 
изх. № 70-00-398 от 1.11.2011 г.

Със заявление вх. № ГР-70-00-398 от 21.11.2011 г. 
са внесени проекти за одобряване на парцеларен 
план за трасе на електропровод 20 kV за захранване 
на ПИ № 27059 по КВС и ПИ № 27066 по КВС, 
землище с. Бистрица, с обяснителна записка.

Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД, на 13.05.2011 г. 
и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-3887 от 
17.09.2011 г.

Допълнително е внесен преработен върху 
влязлата в сила кадастрална карта за с. Бистри-
ца проект, както и скици за поземлени имоти 
с идентификатори 04234.6988.59 и 04234.6988.66 
от СГКК.

На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът 
е съобщен на заинтересованите лица чрез 
обявление в „Държавен вестник“, бр. 100 от 
20.12.2011 г., като съгласно писмо peг. № 6602-
373/3 от 22.02.2012 г. на главния архитект на ра-
йон „Панчарево“ в законоустановения срок не са 
постъпили възражения, предложения и искания.

Изработеният проект на основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ подлежи на обществено обсъждане по 
реда на чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със 
Заповед № РД-09-13 от 16.01.2012 г. на кмета на 
район „Панчарево“. Резултатите от проведеното 
обществено обсъждане са отразени в протокол 
от 13.02.2012 г. и обобщени в доклад.

Допълнително е представено удостоверение 
изх. № 7000-297 от 9.04.2012 г. на кмета на ра-
йон „Панчарево“ относно липсата на дървесна 
растителност в обхвата на разработката.

Проектът е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128, 
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-15 от 
28.02.2012 г., т. 17, като е предложено да бъде 
изпратен в СОС за одобряване.

С оглед на горната фактическа обстановка се 
установява от правна страна следното:

Настоящото административно производство е 
започнало по искане на „Дест“ – ЕООД, и „София 
Франс Ауто – Пропъртис“ – ЕООД, като соб-
ственици на поземлени имоти с идентификатори 
04234.6988.59 и 04234.6988.66 съгласно нотариален 
акт № 136, том III, peг. № 15974, дело № 448 от 
6.12.2007 г., нотариален акт № 178, том III, peг. 
№ 16834, дело № 487 от 19.12.2007 г., нотариален 
акт № 152, том III, peг. № 14412, дело № 435 от 
12.12.2008 г. Въз основа на същите документи 
за собственост лицата са вписани като такива в 
приложените скици за поземлени имоти с иден-
тификатори 04234.6988.59 и 04234.6988.66 от СГКК.

Изработеният проект цели обезпечаване в ус-
тройствено отношение на трасе на електропровод 
20 kV за захранване на имотите на заявителите.

Предвид горното, заявителите имат качеството 
на заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, 
ал. 3 ЗУТ.

Изработеният проект е в съответствие с 
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен 
върху данни от действащата кадастрална карта на 
с. Бистрица, одобрена със Заповед № РД-18-51 от 
3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

С изработения проект са определени площта 
и размерът на сервитутите около трасето на 
електропровода в съответствие с Наредба № 16 
за сервитутите на енергийните обекти.

Проектът отговаря на предвижданията на 
ОУП на СО, с което са спазени изискванията на 
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

Спазени са изискванията на закона за съобща-
ване на проекта и за провеждане на обществено 
обсъждане.

Проектното решение е целесъобразно и от-
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. 
Реализацията му не предвижда изразходване на 
бюджетни средства на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол 
на ОЕСУТ № ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 17, Сто-
личният общински съвет реши:

Одобрява проект за парцеларен план за трасе 
на електропровод 20 kV за захранване на ПИ с 
идентификатор 04234.6988.59 (27059 по КВС) и ПИ 
с идентификатор 04234.6988.66 (27066 по КВС), 
разположен в полски път, източно от улица с о.т. 
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70 и о.т. 71, кв. 43 по плана на в.з. Бистрица – раз-
ширение, преминаващ между планоснимачни 
райони 6988 и 6989 и между планоснимачни ра-
йони 6988 и 6983 по КККР, землище Бистрица, 
район „Панчарево“, съгласно приложения проект.

Решението да се съобщи на заинтересованите 
лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ и може да бъде 
обжалвано пред Административния съд – София-
град, в 30-дневен срок от съобщаването му.

Жалбите се подават чрез район „Панчарево“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правен“ на Направление „Архи-
тектура и градоустройство“ на Столична община.

Контролът по изпълнение на решението се 
възлага на Постоянната комисия по устройство 
на територията, архитектура и жилищна политика 
на Столичния общински съвет.

Председател:  
Е. Герджиков

6890

ОБЩИНА АКСАКОВО

ЗАПОВЕД № 472 
от 6 юли 2012 г.

На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 44, ал. 2 
ЗМСМА, след като преразгледах административна-
та преписка, образувана във връзка с издаването 
на моя Заповед № 329 от 14.05.2012 г. (ДВ, бр. 41 
от 2012 г.), с която се отчуждава поземлен имот 
с идентификатор 038027 по КВС на землище 
с. Въглен, община Аксаково, местност Габари-
те, с НТП – нива, целият с площ 14 100 кв.м, 
и след като се уверих, че в същата е допусната 
очевидна фактическа грешка при посочването 
на лицето – собственик, от което имотът се 
отчуждава, явяващо се ново обстоятелство към 
административната преписка, допускам поправ-
ка на очевидна фактическа грешка в Заповед 
№ 329 от 14.05.2012 г. (ДВ, бр. 41 от 2012 г.), като 
в т. І вместо „собственост на наследниците на 
Михаил Димов Ников с адрес Варна, ул. Роза 
20В, съгласно нотариален акт за собственост на 
недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ № 16 
от 28.09.1998 г., том XVІІ, дело 8601/98“ да се чете 
„собственост на Венелин Стойчев Илиев с адрес 
Варна, ул. Ана Феликсова 16, вх. 11, ет. 5, ап. 17, 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 90, том І, рег. № 1487, дело 
№ 84 от 2011 г., вписване по ЗС/ПВ Служба по 
вписванията с вх. рег. № 12204 от 10.06.2011 г., 
акт № 176, том ХХХІV, дело № 7321“.

Всички останали разпореждания, незасегнати 
от тази заповед, остават непроменени.

Заповедта представлява неразделна част от 
Заповед № 329 от 14.05.2012 г.

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение 
на директор дирекция „ОСС“, директор дирекция 
„ФСХД“ на Община Аксаково.

Кмет:  
Ат. Стоилов

6674

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНОЧАСТНО 

ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I07 
от 16 юли 2012 г.

На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за тър-
говете и конкурсите във връзка с чл. 31, ал. 1 и 
3 ЗПСК, решение от 24.04.2012 г. на Общинския 
съвет – гр. Бургас, и решениe от 11.07.2012 г. на 
агенцията Надзорният съвет на агенцията реши: 

1. Да се проведат на 16-ия ден от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, 
ул. Александровска 26, публични търгове с явно 
наддаване за продажба на общински нежилищни 
имоти: 

 – павилион – търговски обект, ул. Г. Дъл-
бошки, кв. 1, кв. Долно Езерово, гр. Бургас, със 
застроена площ 44,50 кв.м, с начална тръжна цена 
в размер 21 600 лв., стъпка на наддаване 220 лв. 
и депозит 2200 лв.;

 – подблоково помещение, ж.к. Славейков, 
бл. 55, партер, между вх. П и Р, гр. Бургас, обект 
№ 5 (клуб), РЗП 26,53 кв.м, с начална тръжна 
цена в размер 25 070 лв., стъпка на наддаване 
260 лв. и депозит 2600 лв.

2. Тръжната документация се закупува в 
АППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки 
работен ден от 9 до 17 ч., в срок до 15-ия ден вклю-
чително от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“, на цена 200 лв., платими 
в брой в касата на агенцията. 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 пъл-
номощно, издадено от управителя (директора), 
което да е нотариално заверено, ако закупува 
чрез пълномощник.

3. Депозитите за участие да се внесат по банков 
път до 15-ия ден вкл. от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ по IBAN 
сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28 SOMB 
9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, 
Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозитите се 
извършва безкасово – с платежно нареждане по 
банковата сметка на кандидата 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 обектите се извършва през 
всички работни дни до 15-ия ден вкл. от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ след представен платежен документ за 
закупена тръжна документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията 
за участие в търга – в агенцията всеки работен 
ден до 15-ия ден вкл. от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане 
на предложения по пощенски път не се допуска.
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6. Забранява се извършването на разпореди-
телни сделки с имотите, сключването на договори 
за придобиване на дялово участие, за наем, за 
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване 
на вземания, както и поемане на менителни 
задължения.

Председател на Надзорния съвет:  
Г. Георгиев

6857

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 210 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с 
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, 
т. 2 и ал. 8, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от 
Наредбата за анализите на правното състояние 
и приватизационни оценки и за условията и реда 
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба-
та за търговете и конкурсите и Решение № 89 
от 23.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Горна 
Оряховица, реши:

1. Приема актуализация на правния анализ, 
приватизационна оценка и информационен ме-
морандум на обект: Магазин на ул. Иларион Ма-
кариополски 13, гр. Горна Оряховица, кв. Гарата, 
разположен в УПИ I – за жилищно строителство 
на БДЖ, в кв. 13 по ПУП на гр. Горна Оряховица, 
състоящ се от търговска зала, WC с преддверие 
и два склада с обща площ 245,03 кв.м, заедно с 
9,26 % идеални части от общите части на сградата 
и от правото на строеж върху земята.

2. Продажбата на общинския нежилищен 
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг 
с явно наддаване.

3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 108 620 лв. Цената 

се оферира в левове и се заплаща съгласно изисква-
нията, съдържащи се в тръжната документация.

3.2. Стъпка на наддаване – 5 % от началната 
тръжна цена в размер 5431 лв.

3.3. Депозитът за участие е парична вноска 
в размер 16 293 лв. и се превежда по банкова 
сметка на общината – по фонд „Приватиза-
ция“ в банка „УниКредит Булбанк“ – IBAN 
BG55UNCR75273243690505, SWIFT BIG код на 
„УниКредит Булбанк“ UNICRBGSF, БАЕ код на 
„УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при „УниКре-
дит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в срок до 
20-ия ден считано от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

3.4. Тръжната документация се закупува в 
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирли-
ев 5, стая 213. Цената на тръжната документация 
е 150 лв. без ДДС, или 180 лв. с ДДС, и се за-
плаща в касата на общината преди получаване 
на документацията; лицето, закупуващо тръжна 
документация, следва да представи документ 

за самоличност, а в случаите на представител-
ство – документ, удостоверяващ представителната 
му власт.

3.5. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 15-ия ден считано от датата на обна-
родване на решението в „Държавен вестник“.

3.6. Срок за подаване на предложенията за 
участие в търга – 12 ч. на 22-рия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държа-
вен вестник“.

3.7. Посещения и огледи на обекта могат да се 
извършват всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в работно време, след 
закупуване на документация.

3.8. Търгът ще се проведе на 22-рия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на Община 
Горна Оряховица.

3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения 
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати 
еднократно или разсрочено в левове; при раз-
срочено плащане началната вноска не трябва да 
е по-малка от 50 % от определената цена; раз-
срочване на дължимата част – до 6 месеца след 
датата на подписване на договора; лихвата върху 
останалата дължима част е в размер на ОЛП 
плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключва-
нето на договора за продажба до окончателното 
изплащане на обекта.

4. Утвърждава тръжна документация и проект 
на договор за продажба на имота по т. 1.

5. Възлага на кмета на общината да подготви 
търга и да назначи тръжна комисия за провеж-
дането му.

6. Упълномощава кмета на Община Горна 
Оряховица да одобри протокола от проведения 
търг, да определи спечелилия участник със заповед 
и да сключи договора за продажба.

Председател:  
Д. Костадинов

6799

ОБЩИНА ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 26 
от 17 февруари 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2  
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общин-
ският съвет – гр. Девин, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план извън границите на урбанизираната 
територия в следния обект: Участък от края на 
ул. Ястребино, кв. Въртлек, до моста на гроби-
щата на левия бряг на р. Девинска в землището 
на гр. Девин.

2. Одобрява подробен устройствен план – план 
за улична регулация в участък от края на ул. Яс-
требино, кв. Въртлек, до моста на гробищата – по 
левия бряг на р. Девинска.

Председател: 
М. Дамянов

6766
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ОБЩИНА ЕЛЕНА

РЕШЕНИЕ № 88 
от 27 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, 
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот № 035041 с начин на трайно 
ползване „нива“ в местността Баба Момчовица 
по КВС на землище с. Блъсковци и определяне 
на ново конкретно предназначение – за „Малка 
електроцентрала с фотоволтаични модули“.

Решението подлежи на обжалване чрез Община 
Елена пред Административния съд – гр. Велико 
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

Председател: 
В. Гуцов

6858

РЕШЕНИЕ № 89 
от 27 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, 
ал. 1, т. 5 и чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Елена, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за трасе на кабел 20 kV по оста на 
част от общински път VTR 3093 (номера в КВС 
на землище с. Беброво – 000971, 000946 и 000898), 
с дължина на трасето 1585 м.

2. Одобрява изготвената експертна оценка за 
учредяване правото на преминаване през имоти 
№ 000971, 000946 и 000898 по КВС на землище 
с. Беброво на стойност 1585 лв.

3. Възлага на кмета на Община Елена да издаде 
заповед за учредяване правото на преминаване 
на кабел 20 kV по оста на част от общински път 
VTR 3093 (номера в КВС на землище с. Бебро-
во – 000971, 000946 и 000898 – собственост на 
Община Елена).

Решението подлежи на обжалване чрез Община 
Елена пред Административния съд – гр. Велико 
Търново, в 30-дневен срок от обнародването му 
в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 ЗУТ.

Председател:  
В. Гуцов

6859

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 241 
от 22 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
застрояване за поземлени имоти с номера: 102051, 
102053, 102055, 102057, 102049, 102059, 102061, и за 
пътища с номера 102062, 102060, 102058, 102056, 
102054, 102052, образувани след разделяне на 
имот № 102019, представляващ нива 21,595 дка, 
четвърта категория, местност Лагера в землището 

на с. Копринка, ЕКАТТЕ 38563, с цел промяна 
предназначението на земята от „Нива“ в „За 
производствена и складова дейност и обслуж-
ващи пътища“.

Одобрява схеми за електрификация, водоснаб-
дяване и транспортен достъп на имотите.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

6860

РЕШЕНИЕ № 242 
от 22 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване на поземлен имот № 016006 – нива 
5 дка, пета категория, местност Орешака в зем-
лището на с. Черганово, ЕКАТТЕ 80532, община 
Казанлък, при граници и съседи: поземлени имоти 
№ 016005, 016007, 016054, 016055 и 016056 – частни 
ниви, и имот № 000032 – полски път, за промяна 
предназначението на земята: „За складова база 
за авточасти“. 

2. Одобрява схеми за ел. и В и К захранване 
и транспортен достъп до имота.

3. Одобрява парцеларен план на подземен ел. 
провод за захранване на ПИ № 016006, премина-
ващ по полски път № 000032 и през частна нива 
№ 016023, всички в землището на с. Черганово, с 
дължина на трасето 321,38 м и сервитут 642,10 кв.м.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

6861

РЕШЕНИЕ № 244 
от 22 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване на поземлен имот № 026021 – ли-
вада с площ 1,635 дка, седма категория, местност 
Машатлъка, в землището на с. Копринка, с 
ЕКАТТЕ 38563, при граници и съседи: регулацията 
на с. Копринка, поземлени имоти частни лозя с 
номера 026009, 026001, 026003, 026006 и пасище, 
мера № 000370 – публична общинска собственост, 
с цел промяна предназначението на земята от 
„Ливада“ в „За жилищно строителство“. Одобрява 
схеми за ел. и В и К захранване.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Стара Загора.

Председател:  
Н. Златанов

6862
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ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ № 372 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 124, ал. 3, 
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Карлово, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за елементи на техническата инфра-
структура – водопровод и електропровод – ниско 
напрежение, за захранване на УПИ 156046 – овце-
ферма, от картата на възстановената собственост 
(КВС) на с. Розино, м. Игрището, при спазване 
на нормативните изисквания по устройство на 
територията.

Трасето на водопровода преминава през 
поземлен имот 000617 – полски път – пуб-
лична общинска собственост, поземлен имот 
156047 – дере – публична общинска собственост, 
и поземлен имот 156052 – ливада, собственост на 
Стоян Узунов.

Трасето на електропровода преминава през 
поземлен имот 156052 – ливада, и поземлен имот 
156051 – ливада, собственост на Стоян Узунов, 
от картата на възстановената собственост на 
с. Розино, м. Игрището.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карлово до Административния съд – Пловдив.

Председател:  
С. Карагенски 

6796

ОБЩИНА ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 110 
от 5 юли 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омур-
таг, одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план на трасе на линеен обект на тех-
ническата инфраструктура – електрозахранване, 
кабелна линия НН на обект „Базова станция 
GSM/UMTS № 4760 на GSM оператор „GLOBUL“, 
с. Рътлина, община Омуртаг.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение-
то може да бъде обжалвано в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Омуртаг пред Административния 
съд – Търговище.

Председател:  
М. Исмаил

6727

ОБЩИНА ОРЯХОВО

РЕШЕНИЕ № 170 
от 31 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, 17 и 18 ЗМСМА 
във връзка с чл. 5, ал. 1 ЗУТ и чл. 25, т. 1 и 3 
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:

1. Задължава „Астра – Ф“ – ЕООД, да пред-
стави цифров модел на одобрения със Заповед 
№ 1157 от 31.10.2005 г. на кмета на Община 
Оряхово подробен устройствен план за имот 
№ 005143, м. Нерезините в землището на с. Лес-
ковец, заедно с актуална кадастрална основа с 
отразени съществуващи и изградени наземни и 
подземни сгради и съоръжения в имота.

2. Създава ново селищно образувание с местно 
значение и с наименование „Шато Бургозоне“, 
собственост на „Астра – Ф“ – ЕООД, с граници, 
идентични със строителната граница на УПИ 
№ 005143, м. Нерезините в землището на с. Лес-
ковец, определена с подробен устройствен план, 
одобрен със Заповед № 1157 от 31.10.2005 г. на 
кмета на Община Оряхово.

Председател:  
И. Вагенщайн

6767

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 182 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план на елемен-
тите на техническата инфраструктура – трасе на 
водопровод  – от сондаж, намиращ се в ПИ 000109 
в землището на с. Асен, община Павел баня, до 
двор за застрояване в ПИ 000127 в землището 
на с. Асен, община Павел баня, и трасе на ел. 
кабел – захранване на двор за застрояване, на-
миращ се в ПИ 000127 в землището на с. Асен, 
община Павел баня.

Трасето на водопровода започва от ПИ 
000109 – частна собственост, преминава през 
ПИ 000127, достига до двора за застрояване в 
ПИ 000127 – частна собственост. Дължината на 
трасето в ПИ 000109 е 21,51 л.м, площ на серви-
тута – 43,02 кв.м. Общата дължина на трасето 
на външния водопровод е 117,57 л.м, площта на 
сервитута – 235,87 кв.м.

Трасето на ел. кабела в ПИ 000127 в земли-
щето на с. Асен, община Павел баня, е с обща 
дължина 18,36 л.м, с площ на сервитута 36,62 кв.м. 

Председател:  
Н. Кавръкова

6761

РЕШЕНИЕ № 183 
от 28 юни 2012 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за външно ел. захранване – трасе на 
кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб 34 на ВЛ 
20 kV извод „Тъжа“ към на П/С 110/20 kV „Сахра-
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не“, намиращ се в ПИ 003002 – н.т.п. – пасище, 
мера, собственост на Община Павел баня, до 
ПИ 000182 с отреждане „за трафопост“ – частна 
собственост на „Еньо Бончев“ – ООД, землище 
с. Търничени, община Павел баня. 

Дължината на трасето на захранващия кабел 
за ел. присъединяване е 168,95 л.м, площта на 
сервитута е 338 кв.м.

Председател:  
Н. Кавръкова

6762

РЕШЕНИЕ № 184 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110, 
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел 
баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, ел. и ВиК схеми за ПИ 172020, 
м. Сюлейманова чешма в землището на с. Тъжа, 
община Павел баня, площ на имота 4 дка, с цел 
промяна предназначението на земеделска земя 
в урбанизирана територия – за производствени 
и складови дейности – животновъдна ферма за 
временен подслон на едри и дребни преживни 
животни.

Председател:  
Н. Кавръкова

6763

РЕШЕНИЕ № 185 
от 28 юни 2012 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110, 
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел 
баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, ел. и ВиК схеми, с цел промяна 
предназначението на земеделска земя в урба-
низирана територия – предимно промишлено 
строителство на „Съоръжения и присъщите им 
сгради за охлаждане и съхранение на череши“ в 
ПИ 013086, площ на ПИ – 6,231 дка – н.т.п. – из-
оставена нива, м. Кел Кър в землището на с. Га-
барево, община Павел баня.

Председател:  
Н. Кавръкова

6764

РЕШЕНИЕ № 186 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110, 
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел 
баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване, ел. и ВиК схеми за ПИ 176006, 
площ на имота 4,125 дка, м. Софиларски път в 

землището на с. Тъжа, община Павел баня, с цел 
промяна предназначението на земеделска земя 
в урбанизирана територия – за производствени 
и складови дейности – животновъдна ферма за 
временен подслон на едри и дребни преживни 
животни.

Председател:  
Н. Кавръкова

6765

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС092 
от 6 юли 2012 г.

На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 
и 2 ЗДС във връзка с чл. 63, ал. 1 и 2 ЗЕ за за-
доволяване на неотложна държавна нужда – за 
изграждане на обект, одобрен със Заповед № РД-
02-14-1370 от 23.05.2012 г. и Заповед № ЗМФ-663 
от 30.05.2012 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството и на министъра 
на финансите, отчуждавам в полза на държавата 
части от следните недвижими имоти – частна 
собственост:

1. Поземлен имот № 002012 с площ 0,081 дка, 
намиращ се в землището на с. Дълго поле, 
ЕКАТТЕ 24582, община Калояново, м. Бряста, 
целият с площ 8,202 дка, с начин на трайно полз-
ване: нива, категория на земята при неполивни 
условия: четвърта (6.143), трета (2.059), попадащ 
в стъпката на стълб № 65, собственост на наслед-
ниците на Георги Богоев Пайташки, съгласно 
Решение № 0007 от 6.02.1995 г. на Поземлена-
та комисия – с. Калояново, за възстановяване 
правото на собственост върху земеделски земи 
съгласно плана за земеразделяне в землището 
на с. Дълго поле.

Размерът на паричното обезщетение е 405 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
наследниците на Георги Богоев Пайташки, бивш 
жител на с. Дълго поле.

2. Поземлен имот № 061036 с площ 0,056 дка, 
намиращ се в землището на гр. Раковски, 
ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, м. Бошнаш-
ки гьол, целият с площ 12,398 дка, с начин на 
трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: пета, попадащ в стъпката на 
стълб № 112, собственост на наследниците на Йозо 
Иванов Маджарски съгласно нотариален акт за 
собственост на недвижими имоти, възстановени по 
ЗСПЗЗ № 37, том 16, дело № 9679 от 24.06.1996 г.

Размерът на паричното обезщетение е 269 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
наследниците на Йозо Иванов Маджарски, бивш 
жител на гр. Раковски.

3. Поземлен имот с идентификатор № 62858.58.25 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Рогош, община „Марица“, одобрени със 
Заповед № РД-18-34 от 6.03.2008 г. на изпълнител-
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ния директор на АГКК, м. Селски ниви, с площ 
0,081 дка (стар идентификатор № 058025), целият 
с площ 10,082 дка, с трайно предназначение: зе-
меделска територия, с начин на трайно ползване: 
оризище, категория на земята при неполивни 
условия: пета, попадащ в стъпката на стълб 
№ 140, собственост на наследниците на Георги 
Тотев и Кольо Тотев съгласно Решение № А13А 
от 7.02.1996 г. на Поземлената комисия – община 
„Марица“, за възстановяване правото на собстве-
ност върху земеделски земи съгласно плана за 
земеразделяне в землището на с. Рогош.

Размерът на паричното обезщетение е 390 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
наследниците на Георги Тотев и Кольо Тотев, 
бивши жители на с. Рогош.

4. Поземлен имот № 030020 с площ 0,072 дка, 
намиращ се в землището на с. Крумово, ЕКАТТЕ 
40004, община „Родопи“, м. Боеви ниви, целият 
с площ 30,440 дка, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни условия: 
четвърта, попадащ в стъпката на стълб № 175, 
собственост на наследниците на Яни Атанасов Ка-
раризов съгласно Решение № 16285 от 1.08.1994 г. 
на Поземлената комисия – община „Родопи“, за 
възстановяване правото на собственост върху 
земеделски земи съгласно плана за земеразделяне 
в землището на с. Крумово.

Размерът на паричното обезщетение е 372 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
наследниците на Яни Атанасов Караризов, бивш 
жител на Пловдив.

5. Поземлен имот № 038009 с площ 0,081 дка, 
намиращ се в землището на с. Брестник, ЕКАТТЕ 
06447, община „Родопи“, м. Мистроповите, целият 
с площ 10,865 дка, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни условия: 
трета, попадащ в стъпката на стълб № 184А, соб-
ственост на Илиян Костадинов Филипов и Пенко 
Несторов Несторов съгласно нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 177, том 
IV, рег. № 8915, дело № 728 от 29.11.2007 г.

Размерът на паричното обезщетение е 432 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
Илиян Костадинов Филипов от Пловдив и Пенко 
Несторов Несторов от Пловдив.

6. Поземлен имот № 003005 с площ 0,072 дка, 
намиращ се в землището на с. Брестник, ЕКАТТЕ 
06447, община „Родопи“, м. Шкендера, целият с 
площ 36,809 дка, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни ус-
ловия: четвърта, попадащ в стъпката на стълб 
№ 180, собственост на наследниците на Запрян 
Василев Вършилов съгласно Решение № 7687 от 
23.02.1999 г. на Поземлената комисия – община 
„Родопи“, за възстановяване правото на собстве-
ност върху земеделски земи съгласно плана за 
земеразделяне в землището на с. Брестник.

Размерът на паричното обезщетение е 370 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
наследниците на Запрян Василев Вършилов, бивш 
жител на с. Брестник.

7. Поземлен имот № 020221 с площ 0,090 дка, 
намиращ се в землището на с. Браниполе, 
ЕКАТТЕ 06077, община „Родопи“, м. Чифут 
кюприя, целият с площ 3,008 дка, с начин на 
трайно ползване: нива, категория на земята при 
неполивни условия: трета, попадащ в стъпката на 
стълб № 188, собственост на Свобода Христова 
Салутска, Катерина Христова Кирова и Иванка 
Христова Делева-Пенчева съгласно договор за 
доброволна делба на земеделска земя, възста-
новена по ЗСПЗЗ от 28.11.1997 г., вписан под 
№ 22793 на 1.12.1997 г.

Размерът на паричното обезщетение е 495 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
Свобода Христова Салутска от Пловдив, Катерина 
Христова Кирова от Пловдив и Иванка Христова 
Делева-Пенчева от Пловдив. 

8. Поземлен имот № 019024 с площ 0,132 дка, 
намиращ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ 
70010, община Раковски, м. Гърчинско, целият 
с площ 46,597 дка, с начин на трайно ползване: 
нива, категория на земята при неполивни усло-
вия: пета, попадащ в стъпката на стълб № 88, 
собственост на наследниците на Василка Иванова 
Чучулска съгласно Решение № 05362 от 24.03.1995 г. 
на Поземлената комисия – община „Родопи“, и 
нотариален акт за собственост върху недвижим 
имот № 12, том 18, дело № 11132 от 6.09.1995 г.

Размерът на паричното обезщетение е 634 лв. 
съгласно експертна оценка за определяне на 
пазарната стойност на имота от март 2012 г., 
изготвена от оценител на имоти, дължимо на 
наследниците на Василка Иванова Чучулска, 
бивш жител на с. Стряма.

Мотиви: 
С Решение № 46 от 1.02.2008 г. на Министер-

ския съвет обектът е обявен за обект с нацио-
нално значение.

В Министерството на регионалното разви-
тие и благоустройството е образувана преписка 
вх. № 90-05-1447 от 30.06.2010 г. по повод писмо 
на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма, съдържащо искане за иницииране на 
процедура по принудително отчуждаване на части 
от имоти – частна собственост, намиращи се на 
територията на област Пловдив, за изграждане 
на обект „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV „Кар-
лово – Пловдив“ – надземен електропровод за 
пренос на електроенергия.

Със съвместна Заповед № РД-02-14-1370 от 
23.05.2012 г./ЗМФ-663 от 30.05.2012 г. на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството и 
на министъра на финансите е одобрено по отно-
шение на наличието на основание за извършване 
на отчуждаване и по отношение на неговата 
финансова обезпеченост отчуждаване на части 
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от поземлени имоти – частна собственост, нами-
ращи се в землищата на с. Дълго поле, община 
Калояново; с. Стряма и гр. Раковски, община Ра-
ковски; с. Рогош, община „Марица“, и с. Крумово, 
с. Брестник и с. Браниполе, община „Родопи“, 
област Пловдив, върху които попадат стъпките на 
стомано-решетъчни стълбове № 65, 112, 140, 175, 
184А, 180, 188 и стълб № 88 на обект „Въздушна 
линия (ВЛ) 400 kV „Карлово – Пловдив“ – надзе-
мен електропровод за пренос на електроенергия. 
Инициирането на отчуждителната процедура на 
посочените по-горе имоти – частна собственост, 
е във връзка с осъществяване на строителните 
дейности на енергийния обект – надземен елек-
тропровод, който се финансира и изгражда по 
проект „Рехабилитация в електроенергетика-
та – Енергия 2“. 

Изграждането на обект „Въздушна линия 
(ВЛ) 400 kV „Карлово – Пловдив“ – надземен 
електропровод за пренос на електроенергия, е 
необходимо за подобряване електроснабдяването 
на територията на област Пловдив. Този обект 
се изгражда в изпълнение на плана за развитие 
на електропреносната мрежа на България, разра-
ботен в съответствие с изискванията на Закона 
за енергетиката, Правилата за управление на 
ЕЕС, Директива 2009/72/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, както и на изискванията 
на Европейската организация на операторите 
на електропреносни системи, и в този смисъл 
е налице особено важен държавен и обществен 
интерес от довършването му в срок. Проектното 
трасе е съобразено с конфигурацията на енер-
гийната мрежа и земеразделителните планове в 
землищата на района.

За изграждането на обекта има одобрен под-
робен устройствен план със Заповед № ЗД-00-802 
от 13.08.2007 г. на областния управител на област 
Пловдив, която е обнародвана в „Държавен вест-
ник“. В законоустановения срок срещу плана не 
са постъпили възражения и посочената заповед 
е влязла в сила.

За имотите, предмет на тази заповед, са из-
готвени пазарни оценки за определяне на равно-
стойното парично обезщетение съгласно чл. 32, 
ал. 2 ЗДС. До наследниците на горепосочените 
имоти са отправени покани за закупуване на 
частите от собствените им имоти, необходими за 
изграждане на стъпките на стълбовете, които ще 
бъдат изградени от „НЕК“ – ЕАД. Поради откази 
от страна на собствениците на горепосочените 
имоти да сключат сделки с „НЕК“ – ЕАД, е 
наложително частите от собствените им имоти 
да бъдат принудително отчуждени за задово-
ляване на държавни нужди, които не могат да 
бъдат задоволени по друг начин. Отказът на 
собствениците се явява непреодолима причина 
„НЕК“ – ЕАД, да изпълни действията си по 
чл. 62, ал. 4 ЗЕ.

С оглед на гореизложеното са налице правните 
основания, предвидени в Закона за държавната 
собственост, за извършване на отчуждаването.

На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка 
с чл. 32, ал. 1 ЗДС допускам предварително из-
пълнение на тази заповед.

Определеното в тази заповед обезщетение след 
влизането є в сила ще бъде внесено от възло-
жителя „НЕК“ – ЕАД, по сметка на областната 
администрация –  Пловдив.

Обезщетението на правоимащите лица съглас-
но дяловото им разпределение ще се изплаща по 
банков път след представяне на удостоверение 
за наследници, актуална скица, удостоверение за 
тежести и документ за собственост.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Пловдив, чрез 
областния управител на област Пловдив. 

Областен управител:  
Здр. Димитров

6794

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

РЕШЕНИЕ № 162 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет „Родопи“ – гр. Пловдив, реши:

Одобрява ПУП – ПРЗ на УПИ 031026 – за 
жилищно строителство, 031028 – за жилищно 
строителство, 031011 – жилищно застрояване, 
031027 – за жилищно строителство, 031008, 031009, 
031010, хотелски и спортен комплекс с ресторант, 
които съответстват на имоти № 031192, № 031244, 
№ 031236, № 031254 и № 031141, м. Манастирски 
път, землище с. Брестник, представляващи зе-
меделска земя с променено предназначение съ-
образно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като: 

• отпадат УПИ 031026 – за жилищно стро-
ителство, 031028 – за жилищно строителство, 
031011 – жилищно застрояване, 031027 – за жи-
лищно строителство, 031008, 031009, 031010, хо-
телски и спортен комплекс с ресторант, които 
съответстват на имоти № 031192, № 031244, 
№ 031236, № 031254 и № 031141, м. Манастирски 
път, землище с. Брестник;

• образуват се УПИ: 031141, 031236, 031192, 
031254, 031244 хотелски и спортен комплекс с 
ресторант, по червени, сини линии, надписи със 
син цвят; 

• определя се начин на застрояване на сгради 
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по 
ограничителна линия на застрояване, показана 
с плътен червен пунктир, котировки с черно; 

• определя се устройствена зона „Соп“.
Решението може да се обжалва в 30-дневен 

срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Пловдив, чрез 
кмета на Община „Родопи“.

Председател:  
Г. Ташев

6912
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 237 
от 22 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Со-
зопол, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
регулация и застрояване за промяна предназ-
начението на земеделска земя, представляваща 
поземлен имот № 81178.58.25, м. Аклади-чеири, 
землище гр. Черноморец, извън граници на на-
селени места за изграждане на канална помпена 
станция. С внесения проект за ПУП се обособя-
ва един нов урегулиран поземлен имот с номер 
II58.25, с площ 526 м2, м. Аклади-чеири, землище 
гр. Черноморец, за изграждане на КПС (канална 
помпена станция) при плътност на застрояване 
20 %; Н макс. = 7 м; Кинт. = 0,5; мин. озеленена 
площ – 70 %, като 1/2 от нея да е отредена за 
дървесна растителност. 

С Решение № 1067 от 23.12.2010 г. Общинският 
съвет – гр. Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8, 12 и 23 ЗСПЗЗ, чл. 8 ЗОС във връзка с § 5, 
т. 73 на ЗИД ЗУТ е обявил проекти за обекти от 
първостепенно значение за Община Созопол, в 
това число Помпена станция за отпадъчни води 
(КПС II подем) с довеждащ колектор.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Созопол до Административния 
съд – Бургас.

Председател:  
К. Германова

6797

РЕШЕНИЕ № 238 
от 22 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Со-
зопол, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на населените 
места: второстепенна улица с осови точки 72-71-
70-57-58-59-60-61-62 с ширина 9 м (6 м ширина 
на уличното платно и тротоари двустранно по 
1,5 м) и улица с осови точки 62-63 с ширина 
7,50 м (6 м ширина на уличното платно и трото-
ар едностранно от 1,50 м), м. Каваци, землище 
гр. Созопол, област Бургас. Същата осигурява 
достъп до поземлени имоти № 67800.54.33 (стар 
идентификатор № 010056) и № 67800.54.44 (стар 
идентификатор № 010138), м. Мапи, землище 
гр. Созопол. От габаритите на второстепенната 
улица са засегнати поземлени имоти в м. Кава-
ци (Мапи), землище гр. Созопол, с номера по 
к. к. № 67800.54.30, № 67800.54.4, № 67800.54.33, 
№ 67800.54.31, № 67800.54.133, № 67800.54.41, 
№ 67800.54.44 и № 67800.54.96.

Решението подлежи на обжалване в едноме-
сечен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ чрез Община Созопол до Администра-
тивния съд – Бургас.

Председател:  
К. Германова

6798

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД № ОА243 
от 6 юли 2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗР на 
ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 259 
от 24.10.2006 г. по адм. дело № 303/2005 по описа 
на Софийския окръжен съд, влязло в законна сила 
на 1.12.2006 г., и съгласно решение по протокол от 
5.07.2012 г. на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, 
назначена със заповед ОА-239 от 27.06.2012 г. на 
областния управител на Софийска област, одо-
брявам план на новообразуваните имоти за имот 
54.388 м. Витошица, с. Мала Раковица, община 
Божурище.

Жалби срещу одобрения план могат да се 
подават от заинтересованите лица чрез област-
ния управител на Софийска област пред Адми-
нистративния съд – София област, в 14-дневен 
срок от обнародване на заповедта в „Държавен 
вестник“.

Областен управител:  
Кр. Живков

6735

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ № 219 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, 
ал. 1, т. 2 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Об-
щинският съвет – гр. Стрелча, реши:

Одобрява изменение на ПУП – ПР (план за 
улична регулация) на ул. Велко Иванов от о.т. 
182 до о.т. 180.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ заинтересува-
ните лица могат да обжалват решението в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Стрелча пред Административния 
съд – Пазарджик.

Председател:  
М. Няголова

6850

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 14 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, 
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, 
одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване и специализирана план-схема 
за елементи на техническата инфраструктура 
за поземлен имот № 73626.179.348 (извън регу-
лация) по кадастрална карта за землището на 
гр. Търговище, м. Кованлък, с който имотът се 
отрежда „за жилищно застрояване“ и за него 
се предвижда свободно застрояване с малка 
височина.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Търговище пред Административния съд – Тър-
говище.

Председател: 
С. Али

6734

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 223 
от 22 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 112, 
ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет –  гр. Хаско-
во, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за застрояване и план-схема за водоснабдяване 
за поземлен имот № 77195.127.41, м. Дерекьой 
топра, гр. Хасково.

За поземлен имот № 77195.127.41, гр. Хасково 
(м. Дерекьой топра), се определя застрояване „за 
жилищни нужди“ при следните показатели на 
застрояване за имота:

– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свързано (д).
Линиите на застрояване и разположението 

на мрежите и сервитутните зони са съгласно 
графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково.

Председател:  
Ив. Иванов

6863

РЕШЕНИЕ № 224 
от 22 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 и чл. 112, ал. 2, 
т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за външно ел. захранване на базова 
станция на „Вивател“ № РD2291, намираща се в 
поземлен имот № 000067, землище на с. Зорница, 
община Хасково. Разположението на мрежите и 
сервитутните зони са съгласно графичната част 
на проекта.

Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково.

Председател:  
Ив. Иванов

6864

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ № 137 
от 28 юни 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във 
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК и чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете 
и конкурсите Общинският съвет – гр. Царево, 
реши: 

І. Открива процедура по приватизация чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване 
на следните общински нежилищни имоти, не-
включени в имуществото на общински търговски 
дружества, които се използват за стопански цели, 
а именно:

1. Самостоятелен търговски обект със ЗП 
35 кв.м в едноетажна масивна сграда – за тър-
говия, с идентификатор № 00878.501.392.11.2 
по кадастралната карта на гр. Ахтопол, ведно 
с 2,6 % ид. части от правото на строеж върху 
ПИ № 00878.501.392, целият с площ 2281 кв.м 
и 24,1 % ид. части от общите части на сграда-
та, при граници на имота: североизток – обект 
№ 00878.501.392.11.4 и обект № 00878.501.392.11.3, 
югоизток – обект № 00878.501.392.11.4, югоза-
пад – обект № 00878.501.392.11.1 и външен зид, 
северозапад – външен зид – АОС № 733 от 
21.04.2007 г.

2. Самостоятелен търговски обект със ЗП 
31 кв.м в едноетажна масивна сграда за тър-
говия с идентификатор № 00878.501.392.11.1 по 
кадастралната карта на гр. Ахтопол, одобрена 
със Заповед № РД-18-52 от 24.08.2006 г., изменена 
със Заповед № КД-14-02-469 от 13.04.2007 г. на 
началника на СК – Бургас, на изп. директор на 
АК, ведно с 2,2 % ид. ч. от правото на строеж 
върху поземлен имот № 00878.501.392, целият 
с площ 2281 кв.м и 21,4 % ид. ч. от общите 
части на сградата, при граници на имота: се-
вероизток – обект № 00878.501.392.11.4 и обект 
№ 00878.501.392.11.2; югоизток – външен зид; 
югозапад – външен зид; северозапад – външен 
зид – АОС № 734 от 21.04.2007 г.

3. Самостоятелен търговски обект със ЗП 
30 кв.м в едноетажна масивна сграда за тър-
говия с идентификатор № 00878.501.392.12.1 по 
кадастралната карта на гр. Ахтопол, одобрена 
със Заповед № РД-18-52 от 24.08.2006 г., изменена 
със Заповед № КД-14-02-469 от 13.04.2007 г. на 
началника на СК – Бургас, на изп. директор на 
АК, ведно с 2,2 % ид. ч. от правото на строеж 
върху поземлен имот № 00878.501.392, целият 
с площ 2281 кв.м и 20,8 % ид. ч. от общите 
части на сградата, при граници на имота: се-
вероизток – обект № 00878.501.392.12.2; югоиз-
ток – обект № 00878.501.392.12.4; югозапад – вън-
шен зид; северозапад – външен зид – АОС № 748 
от 21.04.2007 г.

4. Самостоятелен търговски обект със ЗП 
34 кв.м в едноетажна масивна сграда за търго-
вия с идентификатор ПИ № 00878.501.392.12.2 
по кадастралната карта на гр. Ахтопол, ведно 
с 2,5 % ид. ч. от правото на строеж върху 
ПИ, целият с площ 2281 кв.м и 23,6 % ид. ч. 
от общите части на сградата, при граници 
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на имота: североизток – външен зид; югоиз-
ток – обект № 00878.501.392.12.3; югозапад – обект 
№ 00878.501.392.12.4 и № 00878.501.392.12.1; северо-
запад – външен зид – АОС № 747 от 21.04.2007 г.

5. Самостоятелен търговски обект със ЗП 
83 кв.м в едноетажна масивна сграда за тър-
говия с идентификатор № 00878.501.392.13.1 по 
кадастралната карта на гр. Ахтопол, одобрена 
със Заповед № РД-18-52 от 24.08.2006 г., измене-
на със Заповед № КД-14-02-469 от 13.04.2007 г. 
на началника на СК – Бургас, на изп. директор 
на АК, ведно с 6 % ид. ч. от правото на строеж 
върху поземлен имот № 00878.501.392, целият с 
площ 2281 кв.м и 18,4 % ид. ч. от общите части 
на сградата, при граници на имота: север – обект 
№ 00878.501.392.13.3; югоизток – външен зид; 
югозапад – външен зид; северозапад – външен 
зид – АОС № 751 от 21.04.2007 г.

ІІ. Определя начални тръжни цени, както 
следва:

 – за самостоятелен търговски обект с иденти-
фикатор № 00878.501.392.11.1 – 39 440 лв. без ДДС;

 – за самостоятелен търговски обект с иденти-
фикатор № 00878.501.392.11.2 – 43 800 лв. без ДДС;

 – за самостоятелен търговски обект с иденти-
фикатор № 00878.501.392.12.2 – 42 600 лв. без ДДС;

 – за самостоятелен търговски обект с иденти-
фикатор № 00878.501.392.12.1 – 38 200 лв. без ДДС;

 – за самостоятелен търговски обект с иденти-
фикатор № 00878.501.392.13.1 – 92 000 лв. без ДДС.

ІІІ. Определя стъпка за наддаване – 500 лв. 
Наддаването да се извърши поотделно за всеки 

един от самостоятелните търговски обекти, като 
може да се участва в наддаването за повече от 
един от самостоятелните търговски обекти. 

ІV. Определя депозит за всеки един обект 
поотделно в размер 10 % от началната тръжна 
цена и определя краен срок за внасянето му – до 
изтичане на крайния срок за подаване на предло-
женията за участие в търга, по сметка на Община 
Царево № BG65STSA 93003391581610 в Банка 
„ДСК“ – ЕАД, клон „Царево“, BIC: STSABGSF.

V. Място за закупуване на тръжна докумен-
тация – касовия салон на Община Царево, ет. 1, 
ул. Хан Аспарух, при цена на документация-
та – 200 лв. без ДДС.

VІ. Срок за закупуване на тръжната докумен-
тация – до 14-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

VІІ. Срок за подаване на предложенията за 
участие в търга – до 15-ия ден от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“.

VІІІ. Срок за извършване на оглед на самос-
тоятелните търговски обекти – до 14-ия ден от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ – всеки работен ден от 9 до 16 ч., чрез 
кмета на гр. Ахтопол.

ІХ. Провеждане на търга – в сградата на Об-
щина Царево, заседателната зала, от 14 ч. първия 
работен ден след изтичане на срока за подаване 
на предложенията за участие в търга. Търгът за 
всеки отделен имот да се извърши в последова-

телността, в която са подредени в това решение. 
Всеки следващ търг започва след приключването 
на предходния.

Х. Предварителни квалификационни изисква-
ния към участниците в търга – няма.

ХІ. Утвърждава тръжна документация за 
провеждане на публичния търг с явно наддаване:

1. Обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата 
за търговете и конкурсите, а именно: наимено-
вание на обекта, начална тръжна цена, стъпка 
за наддаване, размер на депозит и краен срок за 
внасяне, място за закупуване на тръжната доку-
ментация и цената, срок за закупуване на тръжна 
документация, срок за извършване на оглед на 
обектите, срок за подаване на предложения за 
участие, място, ден, час за провеждане на търга, 
предварителни квалификационни изисквания.

2. Изчерпателен списък на документите, които 
следва да бъдат представени:

 – удостоверение за актуално състояние или 
ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

 – удостоверение от отдел „МДТ“ за липса на 
задължения към Община Царево за заплащане 
на местни данъци и местни такси и декларация 
(свободен текст) от участниците за липса на 
непогасени частни финансови задължения към 
Община Царево;

 – документ за закупена тръжна документация;
 – документ за внесен депозит за участие;
 – решение на управителния орган за участие 

в процедурата и придобиване (за търговските 
дружества);

 – за физическите лица, които не са еднолични 
търговци (ЕТ) – копие от лична карта.

3. Основания за недопускане до участие в търга:
 – предложението е подадено след срока, оп-

ределен с решението на ОбС;
 – предложението е подадено в незапечатан 

или прозрачен плик;
 – предложението не съдържа документ за 

внесен депозит за участие в търга;
 – предложението не съдържа документ за 

закупена тръжна документация;
 – предложението не съдържа който и да е 

документ, посочен в горепосочения изчерпателен 
списък по т. 2 от раздел ХІ.

4. Разяснения относно процедурата по про-
веждане на търга и сключването на договор за 
приватизация.

5. Проект за договор.
6. Информационен меморандум.
ХІІ. Назначава комисия по чл. 8 от Наредбата 

за търговете и конкурсите.
Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 

и конкурсите определя по 50 лв. възнаграждение 
на членовете на комисията.

Възлага на кмета да организира процедурата 
по провеждането на публичен търг с явно над-
даване, да постанови решение за определяне на 
спечелилите търга участници, да сключи договор.

Председател: 
Д. Скулиев

6849
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ОБЩИНА ШАБЛА

РЕШЕНИЕ № 157 
от 30 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка 
с вх. № К-155 от 16.05.2012 г. Общинският съ-
вет – гр. Шабла:

1. Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) 
на ПИ 30394.1.422, ПИ 30394.2.11, ПИ 30394.3.412, 
ПИ 30394.3.414 и ПИ 30394.3.416, землище с. За-
хари Стояново, община Шабла, за изграждане на 
5 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп 
(терени със специално предназначение) – позем-
лен имот за електроенергийно производство при 
показатели съгласно представената документация. 

2. Решението подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Добрич, на основание 
чл. 215, ал. 4, изр. 1 ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Ж. Спасов 

6724

РЕШЕНИЕ № 158 
от 30 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка 
с вх. № К-156 от 16.05.2012 г. Общинският съ-
вет – гр. Шабла:

1. Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) 
на ПИ 30394.6.420, ПИ 30394.7.431, ПИ 30394.8.432, 
ПИ 30394.11.26 и ПИ 30394.22.49, землище с. За-
хари Стояново, община Шабла, за изграждане на 
5 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп 
(терени със специално предназначение) – позем-
лен имот за електроенергийно производство при 
показатели съгласно представената документация. 

2. Решението подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Добрич, на основание 
чл. 215, ал. 4, изр. 1 ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Ж. Спасов

6725

РЕШЕНИЕ № 159 
от 30 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка 
с вх. № К-159 от 16.05.2012 г. Общинският съ-
вет – гр. Шабла:

1. Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) 
на ПИ 67550.2.100, ПИ 67550.13.194, ПИ 67550.1.81, 
ПИ 67550.9.89, землище с. Смин, ПИ 81181.2.146, 
ПИ 81181.6.55, ПИ 81181.1.122, землище с. Чер-
номорци, и ПИ 17782.17.24, землище с. Грани-
чар, ПИ 10032.8.149, землище с. Ваклино, и ПИ 
04927.2.425, землище с. Божаново, община Шабла, 

за изграждане на 10 броя ветрогенератори – ус-
тройствена зона Спп (терени със специално 
предназначение) – поземлен имот за електрое-
нергийно производство при показатели съгласно 
представената документация. 

2. Решението подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Добрич, на основание 
чл. 215, ал. 4, изр. 1 ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Ж. Спасов

6726

ОБЩИНА С. АВРЕН, 
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 140 
от 31 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 
ЗУТ и прието решение от Експертен съвет по 
устройство на територията № 2 от 03.02.2012 г. 
Общинският съвет – с. Аврен, област Варна, одо-
брява ПУП – парцеларен план за изграждане на 
електропровод до имот № 97.351 по плана на С.О. 
„Маяк“ в землището на с. Бенковски, представля-
ващо обект: „Външно кабелно електрозахранване 
за трафопост тип МТТ 100 kVA 20/0,4 kV в имот 
№ 351“, с обща дължина на трасето 1105,99 л.м. 

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Об-
щина Аврен пред Административния съд – Варна.

Председател:  
М. Черкезов

6732

РЕШЕНИЕ № 142 
от 31 май 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и 
прието решение на Експертен съвет по устройство 
на територията № 16 от 13.10.2011 г. Общинският 
съвет – с. Аврен, област Варна, одобрява:

1. Подробен устройствен план – план за застро-
яване (ПУП – ПЗ) за имот № 017039 в землището 
на с. Равна гора във връзка с промяна статута на 
земята с отреждане за „Жилищно строителство“.

2. Строителни книжа ще бъдат издавани след 
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.

Председател: 
М. Черкезов

6733

30. – Министърът на икономиката, енер
гетиката и туризма на основание постъпило 
заявление за проучване на подземни богатства 
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за 
подземните богатства открива производство по 
предоставяне на разрешение за проучване на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона 
за подземните богатства – строителни материали, 
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в площ „Байрям Бей – 2“, разположена в зем-
лището на с. Близнаци, община Аврен, област 
Варна, описана със следните гранични точки в 
координатна система 1970 г.

№ X [m] Y [m]

1. 4672855 9638130

2. 4672723 9638405

3. 4672666 9638368

4. 4672783 9638107
6703

73. – Министърът на икономиката, енергети
ката и туризма на основание постъпило заявление 
за проучване на подземни богатства и във връзка 
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните бо-
гатства открива производство по предоставяне на 
разрешение за проучване на подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни 
материали в площ „Чакър тепе“, разположена 
в землищата на с. Кирилово и с. Християново, 
община Стара Загора, област Стара Загора.

№ X [m] Y [m]

1. 4625405 9429550
2. 4625255 9429640
3. 4625000 9429627
4. 4625000 9428500
5. 4625720 9428255
6. 4625740 9428895

6755
17. – Министърът на регионалното развитие 

и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5 
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-35 от 
6.07.2012 г. за допълване на Разрешение за стро-
еж № РС-37 от 28.07.2010 г. на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ за обект: АМ „Тракия“ ЛОТ 3, 
участък „Нова Загора – Ямбол“ от км 241+900 
до км 277+597 – основно трасе относно: 1. Съо-
ръжения в защитени зони. 2. Мрежи с височина 
4,00 м, изпарителни басейни. 3. Тръбен водосток 
∅ 150 на км 270+437,57, с допуснато предварително 
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание 
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи 
на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14-дневен срок след обнародването є в 
„Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, а 
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок 
от съобщаването му.
6845

18. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 154, ал. 5 
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-34 от 
6.07.2012 г. за допълване на Разрешение за стро-
еж № РС-53 от 28.09.2011 г. на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ за обект: „АМ „Струма“ ЛОТ 
1 в участъка „Долна Диканя – Дупница“ от км 
305+220 до км 322+000“ относно: 1. Надлез над жп 
линия при км 313+713. 2. Пътен възел „Дупница 
Север“ – Пътна връзка № 2 „София – Дупница“ 
от км 0+440 до км 0+852, с допуснато предва-
рително изпълнение по реда на чл. 60 АПК. На 
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед 

подлежи на обжалване пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок след обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството, 
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок 
от съобщаването му.
6846

19. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 154, 
ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-36 
от 10.07.2012 г. за допълване на Разрешение 
за строеж № РС-37 от 28.07.2010 г. на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Тра-
кия“ ЛОТ 3, участък „Нова Загора – Ямбол“ 
от км 241+900 до км 277+597 – основно трасе 
относно „Шумозащитна стена от км 263+700 
до км 263+850“, с допуснато предварително из-
пълнение по реда на чл. 60 АПК. На основание 
чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед подлежи 
на обжалване пред Върховния административен 
съд в 14-дневен срок след обнародването є в 
„Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, а 
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок 
от съобщаването му.
6847

52. – Национална агенция за приходите, 
Териториална дирекция – гр. София, офис Пер
ник, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с по-
становление № 1352/2005/000206 от 3.07.2012 г. 
възлага на Валентин Иванов Борисов с адрес: 
с. Кладница, община Перник, ул. Цар Симеон 24, 
следния недвижим имот: УПИ с площ 583 кв. м 
и построената върху дворното място търговска 
сграда „Фурна“ със ЗП 335 кв. м в землището 
на с. Кладница, община Перник, област Перник, 
за сумата 69 900 лв. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението, което 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
по местонахождението на имота.
6679

106. – Национална агенция за приходите, Те
риториална дирекция – гр. София, офис Перник, 
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление 
№ 0308/2010/000104 от 9.07.2012 г. възлага на „Еко 
пазари“ – ЕООД, ЕИК 200313940, с адрес Перник, 
ул. Кракра 24, следния недвижим имот: Земя с 
площ 491 кв. м и построената върху имота сгра-
да – пивница с площ 100 кв. м с навес 40 кв. м 
в с. Калище, община Ковачевци, област Перник, 
за сумата 11 850 лв. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението, което 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
по местонахождението на имота.
6791

33. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за 
професор в област на висше образование 7. 
Здравеопазване и спорт по професионално на-
правление 7.1. Медицина и научна специалност 
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по 
хирургия на база УМБАЛ „Александровска“ със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи и справки в София 1431, 
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бул. Св. Г. Софийски 1, канцелария на Клиниката 
по хирургия на УМБАЛ „Александровска“, тел. 
02/9230 540; 02/9230 290.
6707

33а. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент 
в област на висше образование 7. Здравеопазва-
не и спорт по професионално направление 7.1. 
„Медицина“ и научна специалност „Дермато-
логия и венерология“ за нуждите на Катедрата 
по дерматология и венерология на база УМБАЛ 
„Александровска“ със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи и 
справки в София 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, 
Катедра по дерматология и венерология на 
УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 451; 
0887 564 927.
6708

33б. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за про-
фесор в област на висше образование 7. Здраве-
опазване и спорт по професионално направление 
7.1. Медицина и научна специалност „Генетика“ 
за нуждите на Катедрата по медицинска генетика 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи и справки в София 1431, 
ул. Здраве 2, Катедра по медицинска генетика, 
тел. 02/952 03 57.
6709

33в. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за профе-
сор в област на висше образование 7. Здравеопаз-
ване и спорт по професионално направление 7.1. 
Медицина и научна специалност „Обща хирургия“ 
за нуждите на Клиничен център по гастроентеро-
логия на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи и справки в София 1527, ул. 
Бяло море 8, тел. 02/9432 263.
6710

889. – Минногеоложкият университет „Св. 
Иван Рилски“ – София, на основание Решение 
№ 375  на Министерския съвет от 11 май 2012 г.  
и в съответствие със Закона за развитие на ака-
демичния състав в Република България обявява 
прием за редовни и задочни докторанти за учеб-
ната 2012 – 2013 г., както следва:

Шифър Области на висше 
образование, професи-
онални направления и 
докторски програми

ОНС доктор

редов-
но

за-
дочно

1 2 3 4

4.4. Науки за земята 2 0

01.07.20. Методи и техника на ге-
оложките изследвания

2 0

5.8. Проучване, добив и об-
работка на полезните 
изкопаеми

12 4

01.07.13. Геология и проучване 
на полезните изкопаеми

4 0

02.08.03. Подземен добив на по-
лезни изкопаеми

1 2

1 2 3 4

02.08.04. Открит и подводен до-
бив на полезни изко-
паеми

1 1

02.08.01. Маркшайдерство 1 0

02.08.06. Минно строителство 2 0

02.08.13. Минна аерология 1 0

02.19.01. Техника на безопас-
ността на труда и про-
тивопожарна техника 
(по отрасли)

1 0

02.08.05. Механизация на ми-
ните

1 1

5.2. Електротехника, елек -
троника и автоматика

2 3

02.04.15. Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 
(по отрасли)

1 2

02.21.08. Автоматизация на про-
изводството (по отрас-
ли)

1 1

Общо: 23 16 7

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справ-
ки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван 
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“, 
ет. 2, стая 5, тел. 80-60-209, Зоя Велева.
6832

21. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за глав-
ни асистенти по: 3.8. Икономика (Икономика и 
управление) – един; 4.5. Математика (Математи-
ческо моделиране и приложение на математика-
та) – един; 5.10. Химични технологии (Техника 
на безопасността на труда и противопожарната 
техника) – един; 5.11. Биотехнологии (Биоорганич-
на химия, химия на природните и физиологично 
активните вещества) – един, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, 
сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81-63-120 и 81-63-136.
6720

13. – Университетът „Проф. др Асен Зла
таров“ – Бургас, обявява конкурси за прием на 
докторанти по държавна поръчка по следните 
акредитирани специалности: 

Специалност Форма на
обучение

редов-
на

за-
дочна

1 2 3

1. Технология на природните 
и синтетични горива; шифър 
02.10.23

1 -

2. Технология на силикатите, 
свързващите вещества и трудно-
топимите неметални материали; 
шифър 02.10.12

2 2



СТР.  98  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 56

1 2 3

3. Технология за пречистване на 
водите; шифър 02.2.02

1 1

4. Компютърни системи и техно-
логии; шифър 02.21.04

2 2

5. Организация и управление 
на производството (индуст рия); 
шифър 05.02.21

2 2

всичките със срок от 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
ректората, к-с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, 
стая 112, тел.: 056 858 294; 056 880 235.
6678

66. – Медицинският университет – Плевен, 
на основание Решение № 375 от 11.05.2012 г. на 
Министерския съвет обявява конкурси за док-
торанти по следните научни специалности за 
учебната 2012/2013 г.:

№ 
по 
ред

Шифър Научна 
специалност

Образователна 
и научна 

степен доктор

редов-
на

задоч-
на

1. 01.06.19 Паразитология и 
хелминтология

1 -

2. 03.01.33 Инфекциозни бо-
лести

1 -

3. 03.01.17 белодробни бо -
лес ти

1 -

4. 03.01.50 Педиатрия 1 -

Общо: 4 -

За участие в конкурса се подават следните доку-
менти: 1. заявление до ректора; 2. апликационен 
формуляр; 3. автобиография; 4. диплома за при-
добита образователно-квалификационна степен 
„магистър“ с приложението или нотариално 
заверено копие от нея или уверение за успешно 

положени държавни изпити; 5. други докумен-
ти, удостоверяващи интереси и постижения в 
съответната научна област. Срок за подаване 
на документите – 2 месеца считано от датата на 
обнародване в „Държавен вестник“. Приемът на 
документи се извършва в Медицинския универ-
ситет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат 1, 
ет. 2, стая 247, тел. 064/884-103.
6795

64. – Тракийският университет – Стара За
гора, обявява конкурси за: Стопанския факултет 
за: професор в област на висше образование 3. 
Социални, стопански и правни науки; професио-
нално направление 3.8. Икономика, научна спе-
циалност „Народно стопанство (вкл. регионална 
икономика и местни финанси)“; доцент в област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки; професионално направление 3.7. 
Администрация и управление; научна специал-
ност „Организация и управление на производ-
ството (по отрасли)“, двата със срок 3 месеца; 
Педагогическия факултет за доценти в област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика; 
научни специалности: „Теория на възпитанието 
и дидактика“ – един; „Методика на обучението 
по информационни технологии“ – един; Меди-
цинския факултет за доцент в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина; научна 
специалност „Клинична лаборатория“, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи: за СФ – във факултета, Студентски 
град, тел. 042/699 403, за ПФ – във факултета, 
ул. Армейска 9, тел. 042/ 613 778, за МФ – във 
факултета, ул. Армейска 11, тел. 042/664 468.
6647

97. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява следните 
докторантури за учебната 2012/2013 със срок за 
подаване на документи 3 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“:

Докторантура Форма на 
обучение

Брой

Докторска програма Теология (Християнско изкуство и археология) от професионално 
направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна 1

Докторска програма Български език (Съвременен български език) от професионално 
направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна 2

Докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението 
до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1. Филология, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна 1

Докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално 
направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна 1

Докторска програма Методика на обучението по български език от професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. 
Педагогически науки 

задочна 1

Докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, 
стопански и правни науки

редовна 3
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Докторантура Форма на 
обучение

Брой

Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше 
образование 1. Педагогически науки

редовна 1

Докторска програма Методика на обучението по математика (в началните класове) 
от професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше 
образование 1. Педагогически науки

задочна 1

Докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 
4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика

редовна 1

Докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. 
Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и ин-
форматика

редовна 1

Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. „Инфор-
матика и компютърни науки“, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика

редовна 2

Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление 
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика

редовна 1

Докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професио-
нално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 
1. Педагогически науки

редовна 1

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) 
от професионално паправление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. 
Педагогически науки

редовна 3

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Образователен мени-
джмънт) от професионално паправление 1.2. Педагогика, област на висше образо-
вание 1. Педагогически науки

редовна 1

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално на-
правление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна 2

Докторска програма Комуникационни мрежи и системи, професионално направ-
ление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 
5. Технически науки

редовна 1

Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката в 
различни области на науката, професионално направление 5.3 Комуникационна и 
компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна 1

Докторска програма Картография (включително тематично географско картогра-
фиране), професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 
област на висше образование 5. Технически науки

редовна 1

Докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи, професионално на-
правление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 
5. Технически науки

задочна 1

Документи се подават в Ректорска канцелария 
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 
1, кабинет 124, тел. централа: 830-495, вътр. 121; 
GSM: 0899 901943.
6844

94. – Шуменският университет „Епископ 
Константин Преславски“ обявява конкурси за: 
професор по: област на висше образование 1. Пе-
дагогически науки, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по... (Методика 
на обучението по технически и технологични 
дисциплини) – един, със срок 2 месеца; област 
на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... (Методика на обучението по 
математика – предучилищно и начално обра-
зование) – един, със срок 2 месеца; област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, про-
фесионално направление 2.1. Филология (Руска 
литература – Руска литература на XX век) – един, 
със срок 3 месеца; област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика 
(Алгебра и теория на числата) – един, със срок 2 
месеца; доцент по област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки (Зоология – Зоология на безгръбначните 
животни), със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
Ректорска канцелария на ШУ, Шумен, ул. Универ-
ситетска 115, корпус 1, кабинет 124, тел.: 054/830 
495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
6843
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8. – Институтът по биоразнообразие и еко
системни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, 
обявява конкурс по професионално направление 
4.3. Биологически науки за главен асистент по 
научна специалност 02.22.01 Екология и опазване 
на екосистемите за нуждите на изследователска 
група „Консервационна биология“ в секция 
„Екология на съобществата и консервационна 
биология“ към отдел „Екосистемни изследвания, 
екологичен риск и консервационна биология“ 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Изискванията към кандидатите и доку-
ментите по конкурса са публикувани на сайта на 
института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния 
секретар на ИБЕИ доц. д-р Снежана Грозева 
(тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.
bas.bg). Документи се подават в деловодството на 
ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
6875

46. – Националният институт по геофизика, 
геодезия и география – БАН, София, обявява 
конкурс за главен асистент по 01.08.02 Икономи-
ческа и социална география със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен всетник“. Доку-
менти – в канцеларията на института – София, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 979 3322.
6675

50. – Институтът за изследване на обществата 
и знанието при БАН – София, обявява конкурс за 
главен асистент по специалност „Етика“, профе-
сионално направление 2.3. Философия за нуждите 
на секция „Култура, ценности и морал“ със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в института София 1000, 
ул. Московска 13А, тел. 02/980 90 86.
6676

65. – Институтът за икономически изследва
ния при БАН – София, обявява конкурс за доцент 
по професионално направление 3.8 Икономика 
за специалност „Финанси, парично обръщение, 
кредит и застраховка“ за секция „Макроико-
номика“ със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в института, 
София, ул. Аксаков 3.
6706

5. – Институтът за балканистика с Център 
по тракология „Проф. Александър Фол“ при 
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент 
по професионално направление 2.2. История и 
археология (древнотракийските земи през римска-
та епоха) за нуждите на Центъра по тракология 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи – в института, София, ул. 
Московска 45, тел. 02 980 62 97.
6833

17. – Колежът по мениджмънт, търговия и 
маркетинг – София, обявява конкурс за професор 
по международна икономика в област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни на-
уки, професионално направление 3.8. Икономика 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документите – в колежа София, п.к. 
1612, бул. Цар Борис ІІІ № 126, Информационен 
отдел, тел. 02/4456148.
6705

13. – МБАЛ „Национална кардиологична бол
ница“, София, обявява конкурс за академична 
длъжност доцент по кардиология (03.01.47) – два-
ма, със срок за подаване на документи – 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“ Доку-
менти се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на 
НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София, тел. 9211-244, 
9211-234.
6740

313. – Институтът по тютюна и тютюневите 
изделия – с. Марково, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за професор 
по професионално направление 6.1. „Растениевъд-
ство“, научна специалност „Селекция и семепро-
изводство на културните растения“ за нуждите на 
отдел „Селекция и семепроизводство“ със срок 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в ИТТИ – с. Марково 
4108, тел. 032/672364.
6646

62. – Столичната общинска агенция за прива
тизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през 
юни 2012 г. са продадени следните общински обекти:

1. УПИ VIII за КОО, кв. 3, местност Дърве-
ница, ул. Иван Боримечката, общински нежи-
лищен имот, стопанисван от район „Студент-
ски“, продаден на „Си Джи Ес – транс“ – ООД, 
представлявано от Стоян Георгиев Стоилов, за 
56 000 лв. Върху достигнатата на търга цена е 
начислен ДДС в размер 11 200 лв. Общата сума 
по договора възлиза на 67 200 лв., изплатени 
изцяло от купувача.

2. УПИ II-523, 524, местност Витоша – ВЕЦ 
„Симеоново“, кв. 1, общински нежилишен имот, 
стопанисван от район „Студентски“, продаден 
на „Софбилд комерс“ – ООД, представлявано 
от Теодора Руменова Николаева, за 1 025 000 лв. 
Върху достигнатата на търга цена е начислен ДДС 
в размер 205 000 лв. Общата сума по договора 
възлиза на 1 230 000 лв., изплатени изцяло от 
купувача.

3. УПИ VII (за магазини), местност Дървеница, 
кв. 2а, бул. Св. Климент Охридски, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Сту-
дентски“, продаден на „Светлина 777“ – ЕООД, 
представлявано от Кирил Георгиев Стоянов, за 
276 000 лв. Върху достигнатата на търга цена е 
начислен ДДС в размер 55 200 лв. Общата сума 
по договора възлиза на 331 200 лв., изплатени 
изцяло от купувача.
6790

846. – Община Плевен на основание чл. 30 
ЗПСК обявява, че през юли 2012 г. е извършена 
продажба на следния обособен обект: масивна ед-
ноетажна сграда с идентификатор 56722.660.302.11, 
със застроена площ 49 кв. м, с предназначение: 
за друг вид обществена сграда, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 56722.660.302, 
а по регулация – УПИ І, кв. 352, отреден за 
жилищно строителство, трафопост и подземни 
гаражи, намираща се в Плевен, ул. Даскал Димо 
7, продаден на „Пламена“ – ЕООД, ЕИК 114546697, 
със седалище и адрес на управление: Плевен, ул. 
Иван Вазов 52, ап. 3, представлявано от Пламена 
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Иванова Томова, по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 
ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 НТК – публичен търг с 
явно наддаване, за 38 000 лв., изплатени изцяло.
6899

28. – Община гр. Аксаково, област Варна, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия, 
свързваща ПИ № 210002“ по КВС на землище 
с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област 
Варна. Подробният устройствен план засяга по-
землени имоти по КВС на с. Ген. Кантарджиево: 
№ 000308 – полски път на Община Аксаково, и 
№ 210051 – изоставени орни земи на Община 
Аксаково. Планът се намира в сградата на об-
щинската администрация – Аксаково, и всички 
заинтересовани лица могат да се запознаят с него. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробен устройствен план до кмета 
на Община Аксаково.
6836

2. – Община Ивайловград на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект „Възстановяване на разрушени диги на 
река Бяла край ПС за питейни води с. Одринци 
и почистване на речното корито за осигуряване 
на проводимостта при високи води“ за поземле-
ни имоти № 000077, 000079 и 000177 по КВС на 
с. Одринци, ЕКАТТЕ 53429, община Ивайлов-
град. Проектът е изложен за разглеждане в стая 
304 в сградата на общинската администрация. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Ивайловград.
6641

2а. – Община Ивайловград на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект „Възстановяване на разрушена дига на 
река Бяла край ПС за питейни води с. Меден бук 
и почистване на речното корито за осигуряване 
на проводимостта при високи води“ за поземлени 
имоти № 000843, 000844, 000845 и 000847 по КВС 
на с. Меден бук, ЕКАТТЕ 47545, община Ивайлов-
град. Проектът е изложен за разглеждане в стая 
304 в сградата на общинската администрация. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Ивайловград.
6642

2б. – Община Ивайловград на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект „Почистване на речното корито за 
осигуряване на проводимостта при високи води 
на река Арда при границата с Р. Гърция и ук-
репване на бреговете до ПС за питейни води“ за 
поземлени имоти № 000010, 000014, 000041, 000057, 

000073, 000135 и 000180 по КВС на с. Славеево, 
ЕКАТТЕ 66932, община Ивайловград. Проектът 
е изложен за разглеждане в стая 304 в сградата 
на общинската администрация. Съгласно чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Ивайловград.
6643

28. – Община Казанлък на основанеи чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти 
на парцеларни планове за: 1. довеждащ колектор 
за дъждовни води ∅ 1600, преминаващи през 
поземлени имоти – полски пътища: № 000206, 
№ 000207, № 000200, № 000241, № 000236; паси-
ще – № 000438; път I клас – № 000213, с обща 
дължина на трасето 1274,5 м, всички в землището 
на гр. Крън, община Казанлък, ЕКАТТЕ 40292; 
2. довеждащ колектор за битови води ∅ 300, 
преминаващи през поземлени имоти – пол-
ски пътища: № 000206, № 000207, № 000200, 
№ 000241, № 000236, № 252, № 234; напоителен 
канал – № 000069; път I клас – № 000213, с обща 
дължина на трасето 1535,3 м, всички в землището 
на гр. Крън, община Казанлък, ЕКАТТЕ 40292. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгле-
дат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта.
6900

66. – Община Кресна, отдел „ТСУ“, на осно-
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен 
ПУП – ПП за елемент на техническата инфра-
структура, извън границите на урбанизирана 
територия за строежи: „Външен питеен водопро-
вод“ с дължина 1,90 м и сервитут 7,60 кв.м, и за 
„Транспортен достъп“ с площ 140 кв.м през ПИ 
№ 012012 „пасище-мера“ – общинска собствве-
ност, до ПИ № 012001 в м. Джалевото, землище 
на гр. Кресна, община Кресна, област Благоев-
град. ПИ № 012001 е собственост на „Октопус 
Коунатидис“ – ООД, по н.а. № 20, том I, рег. 
№ 186, дело № 20 от 2011 г.
6768

91. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
проект за парцеларен план на обект: „Кабел-
но захранване 0,4 kV“ в ПИ с идентификатор 
39164.15.488, м. Сулуджана, землище с. Кошарица, 
за елементи на техническата инфраструктура из-
вън границите на населените места. Трасето на 
ел. провода е с дължина 206,96 м и преминава 
през имот с идентификатор 39164.15.6 – полски 
път – общинска частна собственост. Трасето на 
кабела минава изцяло в землището на с. Ко-
шарица и отстои на 0,60 м от границите на по-
землените имоти. Предвидено е сервитутът на 
кабела 0,4 kV да е 2 м отляво и отдясно на оста. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация в стая 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 



СТР.  102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 56

заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
6851

92. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
проект за парцеларен план на обект: „Външен 
водопровод и канализация“ за ПИ с идентификатор 
39164.15.488, м. Сулуджана, землище с. Кошари-
ца, за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места. Трасето на 
новопроектирания водопровод е с дължина около 
311,90 м и преминава през имот 39164.15.28 с начин 
на трайно ползване дере – общинска частна соб-
ственост. Трасето на водопровода минава изцяло 
в землището на с. Кошарица и отстои на 1 м от 
границите на поземлените имоти. Дължината 
на трасето на новопроектираната канализация е 
около 316,50 м и преминава през имот 39164.15.28 с 
начин на трайно ползване дере – общинска частна 
собственост. Трасето на канализацията минава 
изцяло в землището на с. Кошарица и отстои 
на 2,25 м от оста на водопровода. Предвидено е 
сервитутът на водопровода и канализацията да е 
3 м отляво и отдясно на оста. Проектът е изложен 
в сградата на общинската администрация в стая 
36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и ис-
кания по проекта до общинската администрация.
6852

7. – Община Садово, област Пловдив, на осно-
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвена 
план-схема за газоснабдяване на община Садово 
към ПУП на с. Катуница, община Садово, и 
план-схема за газоснабдяване на община Садово 
към ПУП на гр. Садово, община Садово. План-
схемата за газоснабдяване към ПУП на с. Кату-
ница и план-схемата за газоснабдяване към ПУП 
на гр. Садово са на разположение в сградата на 
общината на ул. Иван Вазов 2, ет. 2, гр. Садово. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по изготве-
ните план-схеми до общинската администрация.
6728

940. – Областният управител на област Смо
лян на основание чл. 148, ал. 3 и 4, чл. 145, ал. 2, 
чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 130 и чл. 149, ал. 4 
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одо-
брен комплексен проект и е издадено Разрешение 
за строеж № 21 от 9.07.2012 г. за обект „Кабелен 
ел. провод 20 kV к.к. Пампорово – ВС „Мечи 
чал“, преминаващ на територията на гр. Чепеларе, 
община Чепеларе, с. Проглед, община Чепеларе, 
и с. Стойките, община Смолян, област Смолян. 
Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат 
разгледани от заинтересованите лица в деловод-
ството на областната администрация – Смолян, 
и обжалвани пред Върховния административен 
съд в 14-дневен срок от съобщаването им.
6694

58. – Община с. Аврен, област Варна, на осно-
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересу-
ваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, 

че е изготвен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Трасе за външно кабелно електрозахранване 
на имот № 58445.527.538 (част от УПИ V-527004, 
кв. 85) в землището на с. Приселци, от КТП 
№ 10“. Трасето е с обща дължина 306 м и ми-
нава през имот № 58445.112.227 – полски път, и 
имот № 58445.527.529 – пасище, собственост на 
Община Аврен. Планът се намира в сградата на 
общинската администрация – Аврен, и всички 
заинтересувани лица могат да се запознаят с него. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
проекта за подробен устройствен план до кмета 
на Община Аврен.
6731

73. – Община с. Невестино, област Кюстен-
дил, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава 
на всички заинтересовани лица, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план за обект: „Водохващане в с. Друмохар, 
местност Траскето, община Невестино. Водохва-
щането и довеждащият водопровод се намират 
на около 400 м от строителните граници на 
с. Друмохар, между махала Кемовци и махала 
Ангеловци. Проектът за ПУП – ПП е на разпо-
ложение на заинтересованите лица в Община 
Невестино, ет. 3, отдел „ТУ и Р“. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
6901

4. – Община с. Сатовча на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за външен подземен 
водопровод извън границите на урбанизирани-
те територии за захранване на имот № 050048, 
м. Тозлуолан в землището на с. Сатовча, община 
Сатовча, с който се засяга имот № 050386 –  об-
щинска собственост, по КВС на землището на 
с. Сатовча, община Сатовча. Проектът е изложен 
за разглеждане в Община Сатовча. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания до кмета на Община Сатовча в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
6729

4а. – Община с. Сатовча на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за външен подземен 
ел. провод извън границите на урбанизирани-
те територии за захранване на имот № 050048, 
м. Тозлуолан в землището на с. Сатовча, община 
Сатовча, с който се засяга имот № 050010 – об-
щинска собственост, по КВС на землището на 
с. Сатовча, община Сатовча. Проектът е изложен 
за разглеждане в Община Сатовча. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания до кмета на Община Сатовча в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
6730



БРОЙ 56  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  103   

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Бургас, на осно-
вание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че по жалба 
на Станка Стоянова Иванова, Руска Стоянова 
Иванова, Виолета Станева Пехливанова, Стоян 
Станев Георгиев, Стефан Кирилов Тодоров, То-
дор Кирилов Янев, Еленка Димитрова Илиева 
и Калинка Димитрова Райкова е образувано 
адм.д. № 1173/2012 по описа на съда с предмет 
на оспорване – Заповед № 01-346 от 18.05.2006 г. 
на кмета на Община Царево, с която е одобрен 
проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ 
за имоти, собственост на „Примарт билд ин-
женеринг“ – ЕООД, София, представляващи 
УПИ I-494, 500, 27262 в кв. 132, зона „Север“ на 
гр. Царево, с което се намалява широчината на 
улица с о.т. 341, 339, 340 от 12 м на 6 м. Заинте-
ресованите лица могат да се конституират като 
ответници в производството по адм.д. № 1173/2012 
в едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“.
6779

Административният съд – Софияград, уведо-
мява всички заинтересовани лица, че по описа 
на съда е образувано адм.д. № 1322/2012 на II 
отделение, 24 състав, насрочено за 24.09.2012 г. от 
14 ч. по жалба на Валентина Славова Алексиева, 
Владислава Алексиева Алексиева и Анна Павлова 
Яначкова срещу Заповед № РД-50-64 от 6.12.2011 г. 
на главния архитект на район „Витоша“, Столична 
община, и по възражение от Райна Димитрова 
Върбова срещу Заповед № РД-50-64 от 6.12.2011 г. 
на главния архитект на район „Витоша“, Столична 
община. В едномесечен срок от деня на обна-
родване на съобщението в „Държавен вестник“ 
заинтересованите страни могат да се конститу-
ират като ответници по делото чрез подаване 
на заявление до съда. Заинтересованите лица 
имат право да се конституират като ответници в 
производството пред съда в посочения срок чрез 
подаване на заявления до съда със съдържанието, 
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията, 
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е 
недопустимо да се правят искания за отмяна на 
индивидуалния административен акт, както и за 
присъединяване към подадени жалби.
6775

Административният съд – Софияград, ІІ от-
деление, 38 състав, призовава Калинка Огня-
нова Юскеселиева като заинтересована страна 
по адм. д. № 4707/2011, образувано по жалба 
на Людмила Любенова Теодорова срещу Запо-
вед № КД-14-1 от 11.02.2011 г. за поправка на 
фактическа грешка в кадастралната карта и 
кадастралния регистър, одобрени със Заповед 
№ РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния ди-
ректор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър. Делото е насрочено за 3.10.2012 г. 
от 13,30 ч. Заинтересованата страна да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на ГПК.
6882

Административният съд – Софияград, ІІ от-
деление, 23 състав, призовава Ана-Мария Стани-
сич като заинтересована страна по адм. д. 
№ 11614/2011, образувано по жалба на Петя 

Борисова Илиева и Страхил Борисов Христов 
срещу Заповед № КД-14-22-902 от 7.12.2011 г. на 
началника на Службата по геодезия, картография 
и кадастър – София, с която е одобрено измене-
нието в кадастралния регистър на недвижимите 
имоти на София, ЕКАТТЕ 68134, одобрен със 
Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. Делото е насрочено за 
8.10.2012 г. от 9,30 ч. Заинтересованата страна да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на ГПК.
6776

Административният съд – Софияград, уве-
домява, че по описа на съда е образувано адм.д. 
№ 5027/2012 на II отделение, 23 състав, насроче-
но за 15.10.2012 г. от 10,30 ч. по жалба на „Дар 
Трейд“ – ЕООД, срещу Заповед № РД-02-14-886 
от 3.04.2012 г. на заместник-министъра на реги-
оналното развитие и благоустройството, с която 
е одобрен ПУП – ПРЗ на Пристанище терминал 
„Леспрот“ (УПИ I-163) – окончателен проект, 
част от „Пристанище за обществен транспорт 
с национално значение Варна“. В едномесечен 
срок от деня на обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни 
могат да се конституират като ответници по делото 
чрез подаване на заявление до съда. Заинтере-
сованите лица имат право да се конституират 
като ответници в производството пред съда в 
посочения срок чрез подаване на заявления до 
съда със съдържанието, определено в чл. 218, 
ал. 4 ЗУТ и приложенията, посочени в чл. 218, 
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадени жалби. 
6778

Административният съд – Софияград, ІІ от-
деление, 38 състав, призовава Виолета Йорданова 
Стойнева като заинтересована страна по адм. 
д. № 735/2012, образувано по жалба на Митра 
Лазарова Стоименова и Стефан Стоилов Стои-
менов срещу Заповед № РД-18-50 от 2.11.2011 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (АГКК) в част-
та, с която е одобрена кадастралната карта за 
поземлени имоти с идентификатори 68134.1111.486 
(номер по предходен план 142) и 68134.1111.539. 
Делото е насрочено за 26.09.2012 г. от 14,30 ч. 
Заинтересованата страна да посочи съдебен ад-
рес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на ГПК.
6881

Административният съд – Софияград, уве-
домява всички заинтересовани лица, че е об-
разувано адм. д. № 6975/2011 по описа на ІІ от-
деление, 24 състав, по жалба на „Пас Кон-
султ Прим“ – ЕООД, срещу Решение № 322 от 
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет, с 
което е одобрен ПУП – ПРЗ на м. Център – За-
падно направление – част, район „Възраждане“, 
Столична община, в обхват „Ларгото“ и тери-
торията между бул. Княгиня Мария-Луиза, бул. 
Ал. Стамболийски, бул. Хр. Ботев и ул. Пиротска, 
в частта по отношение на УПИ ХVІІІ-8, УПИ 
ХVІІ-7 и УПИ ХVІ-5, кв. 198. Делото е насрочено 
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в открито съдебно заседание на 5.11.2012 г. от 
14,30 ч. Всички заинтересовани лица могат да се 
конституират като ответници в производството 
с подаване на заявление до съда в едномесечен 
срок от деня на обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“.
6883

Административният съд – Шумен, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Георги 
Тодоров Тодоров и Гроздан Стоянов Илиев срещу 
чл. 3, ал. 1, т. 8 от Наредбата за отглеждане на 
домашни животни, птици и пчелни семейства на 
територията на община Никола Козлево, приета 
с Решение № 41 по протокол № 5 от 16.03.2012 г. 
на Общинския съвет – с. Никола Козлево, както 
и оспорване от Марияна Иванова Илиева срещу 
чл. 1, ал. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 8 от същата наред-
ба, приета с Решение № 41 по протокол № 5 от 
16.03.2012 г. на Общинския съвет – с. Никола 
Козлево, по които е образувано адм.д. № 166/2012 
по описа на Административния съд – Шумен, 
насрочено за 8.10.2012 г. от 10,30 ч.
6780

Административният съд – Ямбол, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от 
сдружение „Движение с екологична насоченост“, 
с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол, 
представлявано от Димитър Вълев Димитров, 
срещу Решение по т. 22 от Х заседание на 
Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 
13.06.2012 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 12 ЗМСМА във връзка с чл. 29, ал. 3, т. 2 от 
Закона за управление на отпадъците и Решение 
№ СЗ-7-ЕО от 2012 г. на РИОСВ – Стара Загора, 
е приета актуализация на общинската програма 
за управление на дейностите по управление на 
отпадъците с период на действие 2008 – 2013 г. 
По оспорването е образувано адм.д. № 174/2012 
по описа на Административния съд – Ямбол, 
насрочено за 20.09.2012 г. от 9 ч.
6719

Софийският градски съд, търговско отделение, 
VI-3 състав, с разпореждане от 31.05.2011 г. по 
т.д. № 2142/2010 допуска изпълнение на решение 
от 10.05.2010 г. на Международния арбитражен 
съд в Париж, Франция, по дело № 16216 MLK, 
с което „Юростийл Холдингс С.А.“ е осъдено 
да заплати на „Суит Аналисис Сървисис Инк.“ 
обезщетение в размер 2 870 225 щ.д., лихва върху 
тази сума, считано от 13.05.2009 г. до датата на 
арбитражното решение, в размер 76 086 щ.д., 
административни разходи от 62 500 щ.д., правни 
и други разходи от 250 000 щ.д. Да се издаде на 
молителя изпълнителен лист срещу длъжника 
„Юростийл“ за присъдените му с горното реше-
ние суми. Осъжда „Юростийл Холдингс С.А.“, 
регистрирано в Британски Вирджински острови, 
да заплати на „Суит Аналисис Сървисис Инк.“, 
САЩ, разноски по производството пред СГС в 
размер 60 лв. Допуска обезпечение на вземането 
на ищеца чрез налагане на запор върху банковата 
сметка на длъжника в Пощенска банка – клон 
Враца, до размера на 3 358 82 щ.д. на основание 
чл. 623, ал. 4 ГПК. Да се издаде обезпечителна 

заповед. Разпореждането подлежи на въззивно 
обжалване пред Софийския апелативен съд в 
двуседмичен срок от съобщаването му. Не се 
допуска предварително изпълнение на разпореж-
дането на основание чл. 623, ал. 3 ГПК.
6712 

Софийският градски съд, търговско отделение, 
VІ-9 състав, на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ по 
т. д. № 3018/2012 призовава всички кредитори на 
длъжника „Шанс 2001“ – ЕООД, ЕИК 130183277, в 
съдебно заседание на 3.08.2012 г. в 14 ч. в Съдебната 
палата – София, бул. Витоша 2, за разглеждане 
на искането на Евден Тончев Илиев за отмяна 
решенията по т. 1 от събранието на кредиторите 
на 24.04.2012 г. по т. д. № 1000/2009 на Софийския 
градски съд, търговско отделение, VІ-6 състав.
6777

Видинският окръжен съд, гр. отделение, на 
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че 
е образувано гр. д. № 213/2012 по мотивирано 
искане на Комисията за установяване на имуще-
ство, придобито от престъпна дейност – София, 
представлявана чрез зам.-председателя Антоанета 
Стоянова Цонкова, против Сергей Александров 
Йончев, с постоянен адрес Видин, ж.к. Гео Ми-
лев, бл. 25, вх. Б, ет. 3, ап. 23, лично и като ЕТ 
„Класико – Сергей Александров“, ЕИК 105546862, 
със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. 
Гео Милев, бл.25, вх. Б, ет. 3, ап. 23, и като уп-
равител и едноличен собственик на капитала на 
„Винд“ – ЕООД, ЕИК 175349508, със седалище 
и адрес на управление София, ул. Опълченска 
112А, ет. 8, с цена на иска 494 147,42 лв. и също-
то е насрочено за първо открито заседание на 
20.11.2012 г. от 10,30 ч., като се иска на основание 
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД отнемане в полза на 
държавата на имущество, придобито от престъпна 
дейност, както следва:

От Сергей Александров Йончев на основание 
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

1/.  л .а .  марк а „ФОРД“,  модел „ЕС- 
КОРТ“ с ДК № ВН9218ВК, дата на първа ре-
г и с т  р а ц и я  –  1 5 . 1 2 . 1 9 9 4  г . ,  р а м а 
№ WF0АXXGCAАRP17646; 2/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН7816 ВС, дата на 
първа рег ис т раци я – 19.0 6 . 2 0 02 г. ,  рама 
№ WOL000087М1033229; 3/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № 168Н711, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  2 8 . 1 0 . 1 9 9 0  г . ,  р а м а 
№ WOL000087M1033229; 4/. л.а. марка „НИСАН“, 
модел „ПРИМЕРА“ с ДК № ВН4079ВК, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  5 . 0 4 .19 9 3  г. ,  р ама 
№ JN1TDAW10U0009874; 5/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН4402ВК, дата на 
първа р ег ис т раци я – 18 .10 .1993 г. ,  рама 
№ WOL000087R1009465; 6/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН4490ВК, дата на 
първа р ег ис т раци я – 21 .10 .1994 г. ,  рама 
№ WOL000087S1035541; 7/. л.а. марка „МАЗДА“, 
модел „626“ с ДК № ВН4695ВК, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  4 . 0 5 . 1 9 9 4  г . ,  р а м а 
№ JMZGV127201314132; 8/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „318 И“ с ДК № ВН4829ВК, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  3 . 0 3 . 1 9 9 3  г . ,  р а м а 
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№ WBABE5319NJA02391; 9/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК № ВН4893ВK, дата 
на първа регистрация – 17.03.1994 г., рама 
№ WVWZZZ1HZRW467117; 10/. л.а. марка „МАЗ-
ДА“, модел „323“ с ДК № ВН 5044 ВК, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  6 . 0 4 .19 95  г. ,  р ама 
№ JMZGV127201314132; 11/. товарен автомобил 
марка „ПЕЖО“, модел „ЕКСПЕРТ“ с ДК 
№ ВН5045ВК , дат а на първа р ег ис т ра -
ция – 16.05.1997 г., рама № VF3224DH212261889; 
12/. л.а. марка „ФОРД“, модел „МОНДЕО“ с ДК 
№ ВН5057ВК , дат а на първа р ег ис т ра -
ция – 27.09.1994 г., рама № WF0NXXGBBNRP61328; 
13/. л.а. марка „ФОРД“, модел „ЕСКОРТ“ с ДК 
№ ВН 50 8 5ВК ,  д а т а  н а  п ър в а  р е г и с т -
р а ц и я  –  2 9 . 0 7 . 1 9 9 6  г . ,  р а м а 
№ WF0NXXGCANTC53962; 14/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН5126ВК, дата на 
първа рег ис т раци я – 2 4 .03 .1992 г. ,  рама 
№ WOL000087N5194927; 15/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „МОНДЕО“ с ДК № ВН5254ВК, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  6 . 0 4 .19 9 3  г. ,  р ама 
№ WF0FXXGBBEPM04975; 16/. л.а . марка 
„ФОЛКСВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК № ВН 
5309ВK, дата на първа регистрация – 22.07.1992 г., 
рама № WVWZZZ1HZNB048658; 17/. л.а. марка 
„ОПЕЛ“, модел „КАЛИБРА“ с ДК № ВН5310 ВК, 
дата на първа регистрация – 8.05.1991 г., рама 
№ WOL000085M1148541; 18/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК № ВН5311ВK, дата 
на първа регистрация – 19.03.1993 г., рама 
№ WVWZZZ1HZPW539678; 19/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „АСТРА“ с ДК № ВН5387ВK, дата на пър-
в а  р е г и с т р а ц и я  –  7 . 0 4 . 1 9 9 4  г . ,  р а м а 
№ W0L000051R2655883; 20/. л.а. марка „АЛФА 
РОМЕО“, модел „146“ с ДК № ВН5393ВK, дата 
на първа регистрация – 1.01.1998 г., рама 
№ ZAR93200001057672; 21/. л.а. марка „СУЗУКИ“, 
модел „БАЛЕНО“ с ДК № ВН5396 ВК, дата на 
първа рег ис т раци я – 2 5.0 2 .1997 г. ,  рама 
№ JSAEGC31W00106678; 22/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „КАЛИБРА“ с ДК № ВН5530ВК, дата на 
първа р ег ис т раци я – 13 .0 9.199 0 г. ,  рама 
№ WOL000085M1009811; 23/. л.а. марка „АУДИ“, 
модел „80“ с ДК № ВН5531ВK, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  2 9 . 0 2 . 1 9 9 6  г . ,  р а м а 
№ WAUZZZ8GZTA006078; 24/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „АСТРА“ с ДК № ВН5610ВK, дата на пър-
в а  р е г и с т р а ц и я  –  1 0 . 1 1 . 1 9 9 3  г . ,  р а м а 
№ W0L000053R5050202; 25/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК № ВН6007ВK, дата 
на първа регистрация – 4.06.1999 г., рама 
№ WVWZZZ1JZYP049440; 26/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „320 И“ с ДК № ВН6187ВК, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  4 . 0 6 . 1 9 9 3  г . ,  р а м а 
№ WBABE51070JG01826; 27/. л.а. марка „МАЗДА“, 
модел „626“ с ДК № 6375ВК, дата на първа ре-
г и с т р а ц и я  –  1 4 . 1 1 . 1 9 9 1  г . ,  р а м а 
№ JMZGD126201622632; 28/. товарен автомобил 
марка „ФОРД ТРАНЗИТ“, модел „150 Л“ с ДК 
№ ВН6505ВК , дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 15.07.1993 г., рама № SFALXXBDVLPB81821; 
29/. л.а. марка „БМВ“, модел „520 И“ с ДК 
№ ВН7054ВК , дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 26.02.1997 г., рама № WBADD51030BP02140; 

30/. л.а. марка „РОВЪР“, модел „200“ с ДК 
№ ВН7167ВК , дат а на п ърва р ег ис т ра -
ц и я  –  2 9 . 1 2 . 1 9 9 8  г . ,  р а м а 
№ SARRFMNWNXD356551; 31/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „520 И“ с ДК № ВН7168ВК, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  2 8 . 0 3 . 1 9 9 0  г . ,  р а м а 
№ WBAHB51090BD18129; 32/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК № ВН7265ВK, дата 
на първа регистрация – 4.11.1994 г., рама 
№ WVWZZZ1HZSW149757; 33/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „АСТРА“ с ДК № ВН7270ВK, дата на пър-
в а  р е г и с т р а ц и я  –  5 . 0 8 . 1 9 9 2  г . ,  р а м а 
№ W0L000051N2767863; 34/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „ЕСКОРТ“ с ДК № ВН7360 ВК, дата на 
п ърв а  р е г и с т р а ц и я  –  4 . 0 4 .1 9 9 6 г. ,  р ам а 
№ WF0NXXGCANTA13191; 35/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „318 И“ с ДК № ВН 7368ВК, дата на пър-
в а  р е г и с т р а ц и я  –  3 . 0 9 . 1 9 9 3  г . ,  р а м а 
№ WBACA31040FB66948; 36/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „КАЛИБРА“ с ДК № ВН7369ВК, дата на 
първа р ег ис т раци я – 2 4 .0 7.1992 г. ,  рама 
№ WOL000085N1265434; 37/. л.а. марка „ДЕУ“, 
модел „ЕСПЕРО“ с ДК № ВН7370ВК, дата на 
п ърв а р е г ис т р а ц и я –  3 . 0 5 .19 9 6  г. ,  р ама 
№ KLAJF1981TB440655; 38/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „МОНДЕО“ с ДК № ВН7528ВК, дата на 
първа рег ис т раци я – 2 5.0 8 .1994 г. ,  рама 
№ WF0NXXGBBNRU89950; 39/. л.а. марка „МЕР-
ЦЕДЕС“, модел „СПРИНТЕР“ с ДК № ВН7925ВК, 
дата на първа регистрация – 1.06.2000 г., рама 
№ WDB9036621R134998; 40/. л.а. марка „ШКОДА“, 
модел „ОКТАВИЯ“ с ДК № ВН7981ВК, дата на 
първа рег ис т раци я – 12 .0 9.2 0 0 6 г. ,  рама 
№ TMBDX41U568875106; 41/. л.а. марка „АЛФА 
РОМЕО“, модел „164“ с ДК № ВН8909ВK, дата 
на първа регистрация – 5.07.1991 г., рама 
№ ZAR16400006230250; 42/. л.а. марка „ДЕУ“, 
модел „ЕСПЕРО“ с ДК № ВН9399ВК, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  4 . 0 3 .19 9 6  г. ,  р ама 
№ KLAJF1981TSB417190; 43/. л.а. марка „ПЕЖО“, 
модел „406“ с ДК № ВН9473ВK, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  1 6 . 1 1 . 1 9 9 9  г . ,  р а м а 
№ VF38BRHYE80980989; 44/. л.а. марка „ТОЙО-
ТА“, модел „СИЕНА ХЛЕ“ с ДК № ВН9518ВK, 
дата на първа регистрация – 21.12.2001 г., рама 
№ 4T3ZF19C5YU312315; 45/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН9556ВК, дата на 
п ърв а р е г и с т р а ц и я –  7. 0 3 .19 9 5  г. ,  р ама 
№ WOL000089S1040470; 46/. товарен автомобил 
марка „ФОРД“, модел“ ТРАНЗИТ“ с ДК 
№ ВН9682ВК , дат а на първа р ег ис т ра -
ция – 6.03.1990 г., рама № TW2VXXCPVVKD63861; 
47/. л.а. марка „ФОРД“, модел „МОНДЕО“ с ДК 
№ ВН9697ВК , дат а на първа р ег ис т ра -
ция – 7.05.2001 г., рама № WF0WXXGBBW1M81083; 
48/. специален автомобил марка „ ИВЕКО“, мо-
дел „120 Е 23“ с ДК № ВН9719ВК, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  1 6 . 1 1 . 1 9 9 7  г . ,  р а м а 
№ SBCA1RGH00B033905; 49/. специален автомо-
бил марка „СКАНИЯ“, модел „124 400“ с ДК 
№ ВН9786ВК , дат а на първа р ег ис т ра -
ция – 23.08.1999 г., рама № XLEP4X20004407483; 
50/. товарен автомобил марка „СИТРОЕН“, модел  
„ДЖЪМПЕР“ с ДК № ВН9901ВК, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  2 4 . 0 9 . 2 0 0 1  г . ,  р а м а 
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№ VF7231BL216165988; 51/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ДЖЕТА“ с ДК № ВН9979ВК, 
дата на първа регистрация – 14.05.2006 г., рама 
№ WVWZZZ1KZ6M744737; 52/. л.а. марка „СААБ“, 
модел „9 3“ с ДК № ВН0313ВM, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  8 . 1 0 . 1 9 9 9  г . ,  р а м а 
№ YS3DF55D2Y2001989; 53/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „520“ с ДК № ВН0518ВM, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  3 . 0 9 . 1 9 9 3  г . ,  р а м а 
№ WBAHB11030BB30697; 54/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „АСТРА“ с ДК № ВН0647ВM, дата на пър-
в а  р е г и с т р а ц и я  –  2 1 . 0 6 . 1 9 9 4  г . ,  р а м а 
№ W0L000052R2714449; 55/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „325 ТДС“ с ДК № ВН0788ВM, дата на 
първа р ег ис т раци я – 23 .12 .1993 г. ,  рама 
№ WBACC410X0AE74722; 56/. л.а. марка „ДЖИП“, 
модел „ВРАНГЛЕР“ с ДК № ВН9005ВК, дата на 
първа р ег ис т раци я – 23 .11 .1997 г. ,  рама 
№ 1J4FY29P0WP709603; 57/. л.а. марка „ПЕЖО“, 
модел „306“ с ДК № ВН0967ВМ, дата на първа 
регистрация – 22.06.1999 г., рама № VF37ЕАГ-
ЩЕ32686255; 58/. л.а. марка „НИСАН“, модел 
„ТЕРАНО 2“ с ДК № ВН1118ВМ, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  4 . 0 9 . 1 9 9 7  г . ,  р а м а 
№ VSKTVUR20U0320148; 59/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН1143ВM, дата на 
първа р ег ис т раци я – 22 .10 .1996 г. ,  рама 
№ WOL000036T1171425; 60/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „МОНДЕО“ с ДК № ВН1183ВM, дата на 
първа р ег ис т раци я – 2 8 .0 9.1995 г. ,  рама 
№ WF0AXXGBBASD23532; 61/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН1256ВM, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  1 . 0 3 . 2 0 0 0 г. ,  р ама 
№ WOL000038T7573213; 62/. л.а. марка „РЕНО“, 
модел „19“ с ДК № ВН1358ВM, дата на първа 
регистрация – 5.09.1991 г., рама № L53F0278R; 63/. 
л.а. марка „ФОРД“, модел „ЕСКОРТ“ с ДК № ВН-
1362ВM, дата на първа регистрация – 21.03.1997 г., 
рама № WF0NXXGCANVJ43559; 64/. л.а. марка 
„ФОЛКСВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК 
№ ВН1397ВМ, дата на първа рег ис т ра -
ция – 29.01.1997 г., рама № WVWZZZ1HZVB015323; 
65/. л.а. марка „КРАЙСЛЕР“, модел „ВОЯДЖЕР“ 
с ДК № ВН1399ВМ, дата на първа регистра-
ция – 23.03.1994 г., рама № 1C4GHB5R2SU134384; 
66/. л.а. марка „СУЗУКИ“, модел „ВИТАРА“ с 
ДК № ВН1439ВМ, дата на първа регистра-
ция – 3.04.1990 г., рама № JSAETA01C00124091; 
67/. товарен автомобил марка „ФОЛКСВАГЕН“, 
модел „ТРАНСП“ с ДК № ВН 1440 ВМ, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  3 . 0 4 .19 9 0  г. ,  р ама 
№ WV2ZZZ70ZNH062816; 68/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „МОНДЕО“ с ДК № ВН4648ВК, дата на 
първа регистрация – 5.09.1997 г., рама № WF0N 
XXGBBNVU26820; 69/. л.а. марка „АЛФА РОМЕО“, 
модел „156“ с ДК № ВН3235ВМ, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  2 6 . 0 5 . 1 9 9 9  г . ,  р а м а 
№ ZAR93200000078879; 70/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „ЕСКОРТ“ с ДК № ВН3236ВM, дата на 
първа р ег ис т раци я – 10 .01 .1995 г. ,  рама 
№ WF0FXXGCAFRG11711; 71/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „МОНДЕО“ с ДК № ВН3835ВM, дата на 
първа р ег ис т раци я – 16 .0 9.1999 г. ,  рама 
№ WF0FXXGBBFXJ07785; 72/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ЛT 35“ с ДК № ВН3836ВМ, дата 
на първа регистрация – 22.01.1996 г., рама 

№ WV1ZZZ2DZVH005503; 73/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „МОНДЕО“ с ДК № ВН3844ВM, дата на 
първа рег ис т раци я – 13.0 6 .1997 г. ,  рама 
№ WF0NXXGBBNVB20891; 74/. л.а. марка 
„ФОЛКСВАГЕН“, модел „ПАСАТ“ с ДК 
№ ВН3845ВМ, дата на първа рег ис т ра -
ция – 10.01.1997 г., рама № WVWZZZ3BZVE020855; 
75/. л.а. марка „ФОРД“, модел „МОНДЕО“ с ДК 
№ ВН3846ВM, дата на първа рег ис т ра -
ция – 5.02.1999 г., рама № WF0NXXGBBNWG58917; 
76/. товарен автомобил марка „ФОРД“, модел  
„ТРАНЗИТ“ с ДК № ВН3847ВM, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  4 . 1 2 . 2 0 0 0  г . ,  р а м а 
№ WV0LXXGBFLYY46121; 77/. л.а. марка „ФОРД“, 
модел „ЕСКОРТ“ с ДК № ВН3848ВM, дата на 
първа рег ис т раци я – 2 0 .0 6 .1994 г. ,  рама 
№ WF0AXXGCAARJ51309; 78/. л.а. марка „ФИАТ“, 
модел „МАРЕА“ с ДК № ВН3849ВМ, дата на 
първа рег ис т раци я – 16 .05. 2 0 0 0 г. ,  рама 
№ ZFA18500002052336; 79/. л.а. марка „РЕНО“, 
модел „ЛАГУНА“ с ДК № ВН3850ВM, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  2 . 0 8 .19 9 4  г. ,  р ама 
№ VF1B56B0512068348; 80/. товарен автомобил 
марка „ФИАТ“, модел „ДУКАТО“ с ДК 
№ ВН3959ВМ, дат а на първа рег ис т ра -
ция – 30.10.1996 г., рама № ZFA23000005326153; 
81/. л.а. марка „БМВ“, модел „520 И“ с ДК № ВН-
4931ВM, дата на първа регистрация – 6.08.1996 г., 
рама № WBADD310X0BU01028; 82/. товарен ав-
томобил марка „МЕРЦЕДЕС“, модел „МБ 100 Д 
Л“ с ДК № ВН5030ВM, дата на първа регистра-
ция – 25.07.1991 г., рама № VSA63133313094035; 
83/. товарен автомобил марка „МЕРЦЕДЕС“, 
модел „412 Д“ с ДК № ВН5227ВM, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  1 6 . 1 1 . 1 9 9 9  г . ,  р а м а 
№ VDB9044131P965254; 84/. л.а. марка „ДЕУ“, 
модел „НУБИРА“ с ДК № ВН5328ВM, дата на 
първа р ег ис т раци я – 27.0 2 .1998 г. ,  рама 
№ KLAJF696EWK071856; 85/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК № ВН5393ВМ, дата 
на първа регистрация – 22.08.1997 г., рама 
№ WVWZZZ1HZWW099810; 86/. л.а. марка „МЕР-
ЦЕДЕС“, модел „Ц 220“ с ДК № ВН5681ВM, дата 
на първа регистрация – 3.01.1995 г., рама 
№ VDB2020221A228569; 87/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН1788ВM, дата на 
п ърва р е г ис т ра ц и я –  5 .10 . 2 0 0 0 г. ,  р ама 
№ WOL0JBF3511012783; 88/. л.а. марка „ОПЕЛ“, 
модел „ВЕКТРА“ с ДК № ВН2062ВС, дата на 
първа рег ис т раци я – 2 6 .0 4 .1996 г. ,  рама 
№ WOL000038Т7535156; 89/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „318 ТДС“ с ДК № ВН5117ВС, дата на 
първа р ег ис т раци я – 15.10 .1997 г. ,  рама 
№ WBACJ51020AS19359; 90/. л.а. марка „БМВ“, 
модел „Х 5“ с ДК № ВН5144ВС, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  2 7 . 0 3 . 2 0 0 2  г . ,  р а м а 
№ WBAFA71040LN12712; 91/. л.а. марка „АУДИ“, 
модел „А 6“ с ДК № ВН6531ВС, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  4 . 1 1 . 1 9 9 8  г . ,  р а м а 
№ WAUZZZ4BZXN021031; 92/. л.а. марка „ФОЛКС-
ВАГЕН“, модел „ГОЛФ“ с ДК№ ВН 6532 ВС, дата 
на първа регистрация – 22.07.1998 г., рама 
№ WBACJ51020AS19359; 93/. товарен автомобил 
марка „МЕРЦЕДЕС“, модел „СПРИНТЕР“ с ДК 
№ ВН7269ВС, дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 6.08.1999 г., рама № WDB9024621P947833; 



БРОЙ 56  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  107   

94/. л.а. марка „ЛАНЧИЯ“, модел „ТЕСИС“ с ДК 
№ ВН7352ВС, дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 9.07.2003 г., рама № ZLA84100000009512; 
95/. л.а. марка „ОПЕЛ“, модел „КОРСА“ с ДК 
№ ВН7432ВС, дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 29.07.1997 г., рама № WOL000073V6145533; 
96/. л.а. марка „РЕНО“, модел „КАНГО“ с ДК 
№ ВН760 4ВС, дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 17.11.1998 г., рама № VF1KC0DAF17213021; 
97/. л.а. марка „ФОРД“, модел „МАВЕРИК“ с ДК 
№ ВН7898ВС, дат а на п ърва р ег ис т ра -
ция – 7.06.1995 г., рама № VSKDXXWGUDPR01871; 
98/. л.а. марка „ЛАНД РОВЕР“, модел „ФРИ-
ЛЕНДЕР“ с ДК № ВН4050ВС, дата на първа 
р е г и с т р а ц и я  –  1 3 . 0 5 . 1 9 9 9  г . ,  р а м а 
№ SALLNABB8XA685975; сумата от 5000 лв., 
представляващи левовата равностойност на 50 
дяла от капитала на „Винд“ – ЕООД, ЕИК 
175349508.

От Сергей Александров Йончев на основание 
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:

1/. сумата в размер 1890 лв., представляващо 
пазарната стойност към момента на продажбата 
на л.а. марка „ОПЕЛ“ модел „КАДЕТ“ с ДК 
№ ВН5701ВН; 2/. сумата в размер 3600 лв., пред-
ставляващо пазарната стойност към момента на 
продажбата на л.а. марка „ФОРД“, модел „МОН-
ДЕО“ с ДК № ВН4701ВК; 3/. сумата в размер 
4080 лв., представляващо пазарната стойност към 
момента на продажбата на л.а. марка „ФОРД“, 
модел „ЕСКОРТ“ с ДК № ВН4740ВК; 4/. сумата 
в размер 6290 лв. представляващо пазарната 
стойност към момента на продажбата на това-
рен автомобил марка „РЕНО“, модел „ФБ 30А“ 
с ДК № ВН0159ВМ; 5/. сумата в размер 3020 лв., 
представляващо пазарната стойност към момен-
та на продажбата на л.а. марка „ОПЕЛ“, модел 
„АСТРА“ с ДК № ВН1506ВM; 6/. сумата в размер 
3570 лв., представляващо пазарната стойност към 
момента на продажбата на л.а. марка „БМВ“, 
модел „318 И“ с ДК № ВН1413ВM; 7/. сумата в 
размер 4060 лв., представляващо пазарната стой-
ност към момента на продажбата на л.а. марка 
„РЕНО“, модел „ЕСПАС“ с ДК № ВН3894ВM; 
8/. сумата в размер 7960 лв., представляващо 
пазарната стойност към момента на продажбата 
на л.а. марка „СЕАТ“, модел „ТОЛЕДО“ с ДК 
№ ВР8605ВХ (транзитен № 536Н931);

От ЕТ „Класико – Сергей Александров“, ЕИК 
105546826, на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

1/. ПОЛУРЕМАРКЕ марка „РИНАЛДО“, 
модел „3 Е 20 РИНА“ с ДК № ВН3664ЕР, 
дата на първа регистрация – 8.07.2005 г., рама 
№ VV1P3XAW6SN117752; 2/. ВЛЕКАЧ. марка 
„МАН ТГА“, модел „18.430 ФТ“ с ДК № ВН2503ВМ, 
дата на първа регистрация – 4.07.2005 г., рама 
№ WMAH6ZZ35M419356; 3/. ПОЛУРЕМАРКЕ 
марка „РИНАЛДО“, модел „3 Е 20 РИНА“ 
с ДК № ВН3665ЕР, дата на първа регистра-
ция – 8.07.2005 г., рама № VV1P3XAW6SN117746; 
4/. ВЛЕКАЧ. марка „МАН ТГА“, модел „18.430 
ФТ“ с ДК № ВН2504ВМ, дата на първа регистра-
ция – 4.07.2005 г., рама № WMAH6ZZ35M419374.

От „Винд“ – ЕООД, ЕИК 175349508, на основание 
чл. 6 във връзка чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:

– Сумата в размер 217,42 лв., ведно с лихвите 
по банкова сметка BG95 RZBB 9155 1012353412 
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр 
„Винд“ – ЕООД, ЕИК 175349508. 

В случай че съдът не уважи иска, предявен 
по чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по пазарна 
стойност на отчужденото движимо имущество, 
то под условията на евентуалност предявявам 
иск с цена на иска 461 927,42 лв., представляваща 
стойността, обективирана в и договорите за по-
купко-продажба на моторните превозни средства, 
както следва:

1/. Сумата в размер 200 лв. от продажбата 
на л.а. марка „ОПЕЛ“ модел „КАДЕТ“ с ДК 
№ ВН5701ВН; 2/. сумата в размер 300 лв. от 
продажбата на л.а. марка „ФОРД“, модел „МОН-
ДЕО“ с ДК № ВН4701ВК; 3/. сумата в размер 
100 лв. от продажбата на л.а. марка „ФОРД“, 
модел „ЕСКОРТ“ с ДК № ВН4740ВК; 4/. сумата 
в размер 300 лв. от продажбата на товарен ав-
томобил марка „РЕНО“, модел „ФБ 30А“ с ДК 
№ ВН0159ВМ; 5/. сумата в размер 300 лв. от про-
дажбата на л.а. марка „ОПЕЛ“, модел „АСТРА“ с 
ДК № ВН1506ВM; 6/. сумата в размер 300 лв. от 
продажбата на л.а. марка „БМВ“, модел „318 И“ 
с ДК № ВН1413ВM; 7/. сумата в размер 350 лв. 
от продажбата на л.а. марка „РЕНО“, модел „ЕС-
ПАС“ с ДК № ВН3894ВM; 8/. сумата в размер 
400 лв. от продажбата на л.а. марка „СЕАТ“, 
модел „ТОЛЕДО“ с ДК № ВР8605ВХ (транзитен 
№ 536Н931).

Указва на третите заинтересовани лица, пре-
тендиращи самостоятелни права върху имуще-
ството – предмет на отнемане в този процес, че 
могат да встъпят в делото, като предявят своите 
претенции пред Видинския окръжен съд не по-
късно от два месеца от датата на обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“.
6472

Плевенският окръжен съд на основание чл. 28, 
ал. 1 ЗОПДИППД, предявен иск от Комисията 
за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност (КУИППД) чрез Антоане-
та Цонкова – зам.-председател на комисията, 
срещу Петьо Георгиев Тотевски от Плевен, ул. 
Заря 33, като претенцията е да се отнеме в пол-
за на държавата имущество на обща стойност 
406 635,68 лв., а именно:

І. От Петьо Георгиев Тотевски на основание 
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД 

1. недвижим имот, намиращ се в с. Бели 
Осъм, представляващ поземлен имот с иденти-
фикатор 03486.26.1463 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на с. Бели Осъм, 
община Троян, с площ 1613 кв. м, трайно пред-
назначение на земята: земеделска, начин на 
трайно ползване – за друг вид застрояване, при 
съседи: имот с кад. № 03486.26.1460, имот с кад. 
№ 03486.26.313, имот с кад. № 03486.26.314, имот 
с кад. № 03486.26.197, имот с кад. № 03486.26.420 
и имот с кад. № 03486.26.423; 
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2. недвижим имот, намиращ се в с. Писарово, 
с административен адрес с. Писарово, ул. Въз-
раждане 3, представляващ урегулиран поземлен 
имот с площ 830 кв. м по нот. акт № 57, том II, 
peг. 1647, дело № 213 от 2007 г. на нотариус Иван 
Иванов с peг. № 007 на НК, с район на действие 
PC – Плевен, а по скица № 218 от 4.12.2009 г., изд. 
от Община гр. Искър, от 800 кв. м, съставляващ 
УПИ № III-218 в кв. 89а по плана на с. Писарово, 
ведно с построените в него жилищна сграда и 
стопанска сграда при съседи на имота: от две 
страни улици; УПИ IV-217 на Кръстю Стефанов 
Илиев; УПИ II-219 – н-ци на Ангелина Маринова 
Борисова;

3. недвижим имот, намиращ се с. Васильово, 
община Тетевен, област Ловеч, ул. Христо Андреев 
19, представляващ урегулиран поземлен имот с 
площ 518 кв. м, съответстващ на парцел XIV с 
кадастрален № 172 от квартал 33 по подробния 
устройствен план на с. Васильово от 1964 г. и 
съгласно Заповед № 80 от 16.02.2007 г. на кмета 
на Община Тетевен, при граници и съседи по ски-
ца: улица, УПИ VII-172 – собствен на продавача, 
неурегулирани имоти и УПИ VIII-170 – на Цана 
Атанасова Колева, ведно с всички подобрения в 
имота, които са трайно прикрепени към земята 
и увеличават стойността на имота, който съглас-
но схема № 37251 от 17.10.2011 г. представлява 
поземлен имот с идентификатор 10272.501.185 
с. Васильово, община Тетевен, област Ловеч, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрена със Заповед № РД-18-50 от 15.06.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 
10272.501.186, 10272.47.18, 10272.47.17, 10272.501.209, 
10272.501.184;

4. недвижим имот, намиращ се в с. Брест, 
ул. Хан Аспарух 77, община Гулянци, област 
Плевен, представляващ 1/2 идеална част от жи-
лищна сграда със застроена площ от 136 кв. м с 
реално владение на западната част на сградата, 
представляваща самостоятелно жилище – 78 кв. 
м, както и две стопански сгради, намиращи се 
в същото дворно място към съседа Кирил Или-
ев Христов, построени върху държавно дворно 
място 1273 кв.м при отстъпено право на строеж, 
при съседи: улица, Иван Михайлов Христов и 
Д. Христов, общински имот, и Кирил Илиев 
Христов, както и 1/2 идеална част от отстъпено 
право на строеж върху държавно дворно място, 
съставляващо парцел ІІІ, с планоснимачен № 282 
в строителен квартал 195 при съседи на частта: 
улица, Кирил Илиев Христов, общински имот, 
Иван Михайлов Христов и Д. Христов;

5. недвижим имот, представляващ апарта-
мент № 5 на третия етаж в масивна сграда, 
намираща се в Плевен, ж.к. Дружба, блок 312А, 
вход Г, състоящ се от три стаи, кухня, баня и 
клозет, със застроена площ от 84,66 кв. м при 
съседи на апартамента: югоизток – апартамент 
от вх. В, северозапад – стълбище и апартамент 
№ 6 на Пенка Петрова, североизток – двор, юго-
запад – двор, отгоре – апартамент № 7 на Иван 
Димитров, отдолу – апартамент № 3 на Тодор 
Кирилов, ведно с принадлежащото му избено 
помещение № 5, при съседи: изток – мазе № 6 
на Пенка Петрова, северозапад – стълбище, 
североизток – двор, югозапад – коридор, отго-

ре – мазе № 1 на Костадин Господинов, заедно 
с 3,234 % ид. ч. от общите части на сградата и 
3,234 % ид. ч. от отстъпеното право на строеж 
върху държавна земя, съставляваща кв. 22, ж.к. 
Дружба, по плана на Плевен който съгласно 
схема № 10681 от 17.10.2011 г. представлява са-
мостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.667.404.6.5, гр. Плевен, по кадастрална карта 
и кадастралните регистри, одобрена със Заповед 
№ РД-18-56 от 18.09.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, при съседи: на същия етаж: 
56722.667.402.6.6, под обекта:56722.667.404.6.3, над 
обекта: 56722.667.404.6.7; 

6. недвижим имот, представляващ дворно място 
210 кв. м по скица на Община Плевен, намиращо 
се в Плевен на ул. 3аря 5, съставляващо ПИ – по-
землен имот № 192 в квартал № 20 по плана на 
града, ведно с построените в него къща на 80 
кв. м и второстепенна сграда на 26 кв. м – при 
съседи на имота: ул. Заря, ул. 12 август, ПИ 193 
на Щерю Христов Христов и ПИ 196 на Зинка 
Атанасова Димитрова, който съгласно скица 
№ 10674 от 17.10.2011 г. представлява поземлен 
имот с идентификатор 56722.667.20, Плевен, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрена със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, при съ-
седи: 56722.667.135, 56722.667.21, 56722.667.404.19, 
56722.667.404.17;

7. недвижим имот, представляващ 1/6 идеална 
част от урегулиран поземлен имот, намиращ се 
в Плевен на ул. Никола Д. Петков 15, целият 
320 кв. м, съставляващ УПИ XIV-5905 в квартал 
392а, при съседи на урегулирания поземлен имот: 
ул. Никола Д. Петков, урегулиран поземлен имот 
№ XVI-5906 на наследници на Цонко Маринов 
Гълъбов, урегулиран поземлен имот № ХІХ-5903 
на Атанас Ник. Хицов, Велика Вас. Нинова и др. 
и урегулиран поземлен имот № ХІІІ-5904 на Мит-
ко Иванов Тодоров и др. заедно с 1/2 от първи 
жилищен етаж от построената в описания имот 
жилищна сграда с площ 75 кв. м, при съседи: от 
север – ул. Никола Д. Петков, от юг – дворното 
място, от изток – дворното място, от запад – двор-
ното място, отдолу – жилищен етаж на Любомир 
Петров Велчев, отгоре – подпокривно простран-
ство, както и припадащите се на етажа идеални 
части от общите части на сградата, който съгласно 
скица № 10673 от 17.10.2011 г. представлява позем-
лен имот с идентификатор 56722.659.259, Плевен, 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрена със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, при съ-
седи: 56722.659.261, 56722.659.260, 56722.659.258, 
56722.659.262, и схема на самостоятелен обект 
в сграда № 10680 от 17.10.2011 г. поземлен имот 
с идентификатор 56722.659.259.1.2, Плевен, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрена със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, при съседи: на 
същия етаж – няма, под обекта: 56722.659.259.1.1, 
над обекта – няма;

8. недвижим имот, представляващ гараж № 3, 
с площ 23 кв. м, намиращ се в Плевен на ул. 
Ал. Стамболийски 19, при съседи: ул. В. Топалски, 
двор и гараж № 2, построен в държавно дворно 
място с отстъпено право на строеж, съставляващо 
УПИ I-5727 в стр. кв. 385 по плана на Плевен, при 
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граници и съседи на дворното място: ул. Самуил, 
ул. Ал. Стамболийски, УПИ ІІІ-5728 и УПИ II-
5694, който съгласно схема представлява самос-
тоятелен обект в сграда № 10682 от 17.10.2011 г. 
поземлен имот с идентификатор 56722.662.63.2.1, 
Плевен, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрена със Заповед № РД-18-71 от 
6.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
при съседи: на същия етаж 56722.662.63.2.2, под 
обекта – няма, над обекта – няма;

9. недвижим имот, представляващ урегулиран 
поземлен имот № ХVІ-474, намиращ се в с. Пе-
лишат, община Плевен, област Плевен, в кв. 44 
по плана на селото, целият с площ от 510 кв. м, 
ведно с построената в имота масивна жилищна 
сграда, при съседи на имота: улица. УПИ XVII-471 
на Христо Асенов Илиев, УПИ ГУ-473 на Коста 
Иванова Петков, УПИ V-476 на Еленка Костова 
Игнатова, УПИ XV-475 на Иво Асенов Илиев;

10. недвижим имот, представляващ урегу-
лиран поземлен имот 1150 кв. м, намиращ се в 
с. Ореховица, община Долна Митрополия, област 
Плевен, съставляващ УПИ № Х-34 от кв. 157 по 
плана на селото, утвърден със Заповед № 1460 от 
1983 г., при съседи: улица; имот XI-35 на Иван 
Петков Минков; имот № IV-28 на наследници на 
Цветан Стоянов Тодоров; имот № IX-33 на Пенко 
Танчев Стоянов, заедно е построените в него 
полумасивна жилищна сграда и навес;

наличната сума по разплащателна сметка в 
левове № 0000000003906656 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
ведно със законната лихва считано от датата на 
завеждане на иска до окончателното плащане с 
титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

наличната сума по разплащателна сметка в 
левове № 0000000009038301 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
ведно със законната лихва считано от датата на 
завеждане на иска до окончателното плащане с 
титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

наличната сума по разплащателна сметка в 
левове № 0000000014805591 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
ведно със законната лихва считано от датата на 
завеждане на иска до окончателното плащане с 
титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

наличната сума по спестовна сметка в лево-
ве № 0000000011508853 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
ведно със законната лихва считано от датата на 
завеждане на иска до окончателното плащане с 
титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

наличната сума по спестовна сметка в левове 
BG04UBBS80024008485610 в „Обединена Българска 
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане с титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

наличната сума по спестовна сметка в долари 
BG59UBBS80024101391317 в „Обединена Българска 
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане с титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

наличната сума по спестовна сметка в евро 
BG29UBBS80024401375512 в „Обединена Българска 
банка“ – АД, ведно със законната лихва считано 
от датата на завеждане на иска до окончателното 
плащане с титуляр Петьо Георгиев Тотевски;

сумата в размер 9032 лв., представляваща 
вземане на Петьо Георгиев Тотевски от Георги 
Димитров Янков, по договор за заем за послуж-
ване от 22.12.2009 г.;

сумата в размер 32 280 лв., представляваща 
предоставени парични средства на различни лица 
срещу задължението да бъдат върнати получените 
в заем суми съгласно сключено споразумение с 
протокол от 14.03.2012 г. по НОХД № 172/2012 
по описа на Окръжния съд – Плевен;

сумата в размер 25 165 лв., представляваща 
събрани лихви върху предоставени парични сред-
ства на различни лица срещу задължението да 
бъдат върнати получените в заем суми съгласно 
сключено споразумение с протокол от 14.03.2012 г. 
по НОХД № 172/2012 по описа на Окръжния 
съд – Плевен.

ІІ. От Петьо Георгиев Тотевски на основание 
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД

сумата в размер 4500 лв. от продажбата на 
лек автомобил, марка „БМВ 524ТД“, с ДК. № ЕН 
2763 ВА, рама №WBAHA510X0BA61520, двигател 
№ 0357A03511002243883;

сумата в размер 520 лв. от продажбата лек 
автомобил, марка „Мазда РХ7“, с ДК № ЕН 
2252 АВ, рама № JMZFB131200667352, двигател 
№ 1496D423;

сумата в размер 7500 лв. от продажбата на 
урегулиран поземлен имот № XIII-332 с площ 560 
кв. м, намиращ се в с. Згалево, община Пордим, 
област Плевен, в кв. 17 по плана на селото, при 
съседи на цялото: от две страна улици; УПИ 
VII-332; УПИ VІ-339, заедно с построените в 
имота масивна жилищна сграда и всички други 
подобрения;

сумата в размер 38 350 лв. от продажбата на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
56722.667.430.2.16 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед РД-
18-56 от 18.09.2007 г. на изпълнителен директор 
на АГКК съгласно схема № 9666 от 4.10.2010 г. 
на АГКК – Плевен, адрес на имота: Плевен, 
ж.к. Дружба, бл. 326, вх. Б, ет. 6, ап. 16, като 
самостоятелният обект попада в сграда № 2 в 
поземлен имот с идентификатор 56722.667.430 с 
предназначение: жилище, апартамент, брой нива 
на обекта: 1, с площ по документ: 58,80 кв.м, 
прилежащи части: маза № 16 с площ 5,68 кв.м, 
при съседи на същия етаж: 56722.667.430.2.17; 
56722.667.430.2.15; под обекта: 56722.667.430.2.13; над 
обекта: 56722.667.430.2.19; който обект съгласно акт 
за собственост представлява: апартамент № 16, 
построен през 1990 г., на VI етаж във вход „Б“ 
на жилищна сграда – блок № 326, ж.к. Дружба, 
Плевен, състоящ се от две стаи, кухня, баня с 
тоалетна, със застроена площ 58,80 кв. м при 
граници и съседи на апартамента: изток – двор; 
запад – стълбище; север – ап. 15; юг – ап. 17; 
отгоре – aп. 19; отдолу – ап. 13, заедно с принад-
лежащото към апартамента избено помещение 
№ 16 с полезна площ от 5,68 кв. м, при граници и 
съседи на избеното помещение: изток – маза № 15; 
запад – коридор; север – коридор; юг – коридор, 
както и 0,5343 % идеални части от общите части 
на сградата, от общите помещения и от правото 
на строеж в кв. 33 по плана на Плевен;

сумата в размер 2500 лв. от продажбата на 
нива в местността Косник с площ 7,166 дка, трета 
категория, съставляваща имот с № 027041 при 
граници и съседи: имот № 027040 – нива на Фитьо 
Трифонов Фитев; кад. № 000183 – полски път на 
Община Плевен; имот № 027027 – нива на Тодор 
Колев Иванов; имот № 027008 – нива на Петко 
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Иванов Христов; имот № 027007 – нива на Борис 
Цанков Парашкевов, който имот е образуван от 
имот с № 027028;

сумата в размер 1650 лв. от продажбата на нива 
в местността Край село с площ 4,949 дка, четвърта 
категория, съставляваща имот с № 009057 при 
граници и съседи: имот № 009056 – нива на Фитьо 
Трифонов Фитев; кад. № 000161 – полски път на 
Община Плевен; имот № 009058 – нива на Стана 
Динчева Миленкова; имот № 009006 – нива на 
ОПФ; имот № 009005 – нива на Даниел Иванов 
Митов; имот № 009004 – нива на наследници на 
Илия Пачев Гатев, който имот е образуван от 
имот № 009015;

сумата в размер 1050 лв. от продажбата на 
нива в местността Ценова локва с площ 3,075 дка, 
трета категория, съставляваща имот с № 026022, 
при граници и съседи: имот № 026021 – нива на 
Анатоли Радославов Неев; кад. № 000106 – пасище 
с храсти на ОПФ; имот № 026023 – нива на насл. 
на Иван Тотев Ангелов; имот № 026026 – нива 
на ДПФ;

сумата в размер 300 лв. от продажбата на 
ливада в местността Брестича с площ 1,500 дка, 
трета категория, съставляваща имот с № 003032 
при граници и съседи: имот № 003031 – лива-
да на насл. на Атанас Симеонов Лачев; кад. 
№ 000155 – полски път на Община Плевен; имот 
№003033 – ливада на Борис Иванов Митков; 
имот № 003054 – ливада на насл. на Цанко Ли-
тов Цанков; имот № 003055 – ливада на Петър 
Христов Иванов; имот № 000014 – изоставени 
трайни насаждения на ОПФ.

Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в 
който заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху посоченото имущество, 
е най-късно на първото заседание, което е на-
срочено за 27.11.2012 г. от 14 ч.
6407

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – „Пазарджик БТМ“ – АД, на основание 
чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите от-
носно началото на публично предлагане на 300 000 
броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, 
свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации 
с емисионна стойност 10 лв. всяка облигация и 
с обща емисионна стойност 3 000 000 лв. Об-
щото събрание на акционерите на „Пазарджик 
БТМ“ – АД, проведено на 18.10.2011 г., взема реше-
ние да издаде настоящата емисия конвертируеми 
облигации и да овласти съвета на директорите 
на „Пазарджик БТМ“ – АД, да извърши всички 
правни и фактически действия по сключването, 
обслужването и обезпечаването на облигационния 
заем. На събрание на съвета на директорите на 
„Пазарджик БТМ“ – АД, от 10.02.2012 г. се кон-
кретизират параметрите по облигационен заем в 
съответствие с овластяването, дадено с решение 
на ОСА на „Пазарджик БТМ“ – АД от 18.10.2011 г. 
С решение № 780-Е от 17.07.2012 г. Комисията 
за финансов надзор е потвърдила проспект за 
първично публично предлагане на облигации от 
настоящата емисия. Настоящите акционери на 
„Пазарджик БТМ“ – АД, имат право да запишат 
облигации от настоящата емисия, съразмерни 
на участието си в капитала на дружеството. За 
да се осигури правото на акционерите по пред-

ходното изречение се издават права. Правата се 
издават в полза на акционерите, придобили акции 
най-късно 14 дни след датата на решението на 
общото събрание на акционерите на „Пазарджик 
БТМ“ – АД, за издаване на облигациите. Цен-
тралнният депозитар открива сметки за права 
на тези лица, като срещу всяка акция се издава 
1 право. Една облигация може да бъде записана 
срещу 0.67516 права по емисионна стойност от 
10 лв. Всяко лице, което не е акционер и желае да 
запише облигации от емисията, може да придобие 
права в срока за прехвърляне на правата или при 
провеждането на явния аукцион. Всяко лице може 
да запише такъв брой облигации, който е равен 
на броя на придобитите и/или притежавани от 
него права, умножен по 1/0.67516 и закръглени 
надолу до цяло число.

Първи етап на подписката: Началната дата, 
от която започва да тече срокът за прехвърляне 
на правата и записване на облигации, е първият 
работен ден, следващ изтичането на 7 календарни 
дни от датата на обнародване на съобщението в 
„Държавен вестник“ и публикацията му в издание 
„Капитал дейли“. В случай че съобщението бъде 
обнародвано и публикувано на различни дати, 
началната дата е първият работен ден, следващ 
изтичането на 7 календарни дни от настъпването 
на по-късната от двете дати. Крайният срок за 
прехвърляне на правата е първият работен ден, 
следващ изтичането на 15 календарни дни счи-
тано от началната дата за прехвърляне на права.

Край на първия етап на подписката: Лицата, 
в полза на които са издадени права или които 
са придобили такива, в срока за прехвърляне на 
правата, могат да запишат срещу тях съответния 
брой облигации до изтичането на крайния срок 
за прехвърлянето на правата. Инвеститорите 
трябва да имат предвид, че всички неупражнени 
в този срок права се предлагат за продажба на 
служебния аукцион, организиран от „Българска 
фондова борса – София“ – АД.

Втори етап и край на подписката: Неупражне-
ните права в срока за прехвърляне на правата се 
предлагат за продажба на явен аукцион, организи-
ран от БФБ. Явен аукцион се организира на 5-ия 
работен ден след крайната дата за прехвърляне 
на правата. На него се предлагат за продажба 
всички права, които не са упражнени и срещу 
които не са записани облигации до изтичане 
срока за прехвърляне на правата.

Край на втори етап и на подписката: Лицата, 
закупили права на организирания от „БФБ – Со-
фия“ – АД, явен аукцион, могат да запишат 
облигации срещу тях до изтичането на срока за 
записване на облигации. Срокът за записване на 
облигации изтича 15 работни дни след изтичане 
на срока за прехвърляне на правата. В случай че 
крайният срок за записване на облигации изтича 
в неработен ден, то за крайна дата за записване 
на облигациите се счита първият следващ работен 
ден. Не се допуска записване на облигации преди 
посочения начален и след посочения краен срок.

Ред и условия за прехвърляне на правата: Тър-
говията с права се извършва на Основния пазар 
BSE, Сегмент за права. Лицата, желаещи да 
продадат притежавани от тях права, следва да 
подадат поръчка за продажба до инвестиционния 
посредник, при който са открити сметките им за 
права. Лицата, желаещи да закупят права, следва 
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да подадат поръчка за покупка до инвестиционен 
посредник – член на „БФБ – София“ – АД. За 
придобиване на права по други способи (например 
замяна или дарение) се прилагат разпоредбите 
на правилника на Централния депозитар. На 
5-ия работен ден след крайната дата за прехвър-
ляне на правата „Пазарджик БТМ“ – АД, чрез 
упълномощения инвестиционен посредник ИП 
„Елана Трейдинг“ – АД, предлага за продажба 
при условията на явен аукцион тези права, срещу 
които не са записани облигации до изтичане на 
срока за прехвърляне на правата. „Пазарджик 
БТМ“ – АД, ще разпредели сумата, получена от 
продажбата на неупражнените права, намалена 
с разходите по продажбата, съразмерно между 
техните притежатели. Сумите, получени от про-
дажбата на правата, се превеждат по специална 
сметка, открита в Централния депозитар и не могат 
да се ползват до вписване на емисията облигации 
в „Централен депозитар“ – АД. Разпределянето 
на сумите, получени от продажбата на правата, 
както в срока за тяхното прехвърляне, така и 
при аукциона, се извършва със съдействието на 
Централния депозитар при условията и по реда 
на неговия правилник. В началото на всеки ра-
ботен ден по време на подписката Централният 
депозитар публично оповестява информация за 
упражнените до края на предходния работен 
ден права.

Ред и условия за записване на облигации: Запис-
ването на облигации се извършва, като за целта 
притежателите на права подават заявки по об-
разец до ИП „Елана Трейдинг“ – АД, директно 
или чрез инвестиционните посредници, членове 
на „Централен депозитар“ – АД, при които се 
водят клиентските сметки за притежаваните 
от тях права. Инвестиционните посредници, 
получили заявки за записване на облигации, 
са длъжни незабавно да уведомят ИП „Елана 
Трейдинг“ – АД, за постъпилите заявки по реда 
и при условията, предвидени в правилника на 
ЦД. Инвеститорите, получили права по техни 
лични сметки в Централния депозитар, следва да 
заявят прехвърлянето на правата преди упраж-
няването им по свои подсметки при ИП „Елана 
Трейдинг“ – АД, или при друг инвестиционен 
посредник. Записването на облигациите се счита 
действително само ако е направено от лице, в 
полза на което са издадени права или което е 
придобило права в срока за прехвърляне на права 
или по време на явния аукцион, до максималния 
възможен брой облигации, съгласно посоченото 
по-горе съотношение между права и облигации 
и ако е внесена цялата емисионна стойност на 
записваните облигации, в срока и при условията, 
посочени по-долу.

При частично заплащане на емисионна-
та стойност се считат записани съответният 
брой облигации, чиято емисионна стойност е 
изплатена изцяло. Внасянето на емисионната 
стойност на записаните облигации се извърш-
ва по специална набирателна сметка с IBAN 
BG70BINV94800003020155 BIC BINVBGSF, открита 
на името на „Пазарджик БТМ“ – АД, в „Емпорики 
Банк България“ – ЕАД. Набирателната сметка 
трябва да бъде заверена най-късно до изтичане 
на последния ден от подписката (горепосочената 
крайна дата за записване на облигации). Прите-
жателите на права подават заявки за записване 
на облигации на адреса на упълномощения 

инвестиционен посредник – ИП „Елана Трей-
динг“ – АД, София, Софарма Бизнес Тауърс, ул. 
Лъчезар Станчев 5, Кула Б, ет. 12 – 13, София 
1756, тел: +359 (2) 81 000 62; лице за контакти: 
Николай Павлов.

Подаването на заявка за записване на обли-
гации става при спазване на изискванията за 
подаване на нареждане за сделки с финансови 
инструменти, установени в Наредба № 38 за из-
искванията към дейността на инвестиционните 
посредници. Заявката за записване трябва да съ-
държа трите имена и уникалния клиентски номер 
на инвеститора и на неговия пълномощник при 
инвестиционния посредник, а ако такива номера 
не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожи-
телство и адрес, съответно фирма/наименование, 
ЕИК, седалище и адрес на инвеститора и на 
неговия представител или пълномощник, а ако 
инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични 
идентификационни данни, включително личен/
осигурителен номер за физическо лице и номер 
на вписване или друг аналогичен номер на юри-
дическо лице; емитента „Пазарджик БТМ“ – АД; 
брой на правата, които се упражняват; брой на 
записваните облигации, за които се отнася заяв-
ката, дата, час и място на подаване на заявката; 
подпис на лицето, което подава заявката, или на 
неговия законен представител или пълномощник. 
Инвестиционният посредник, приемащ заявките, 
има право да изготвя и изисква попълването 
на определени от него форми на заявки както 
с посоченото, така и с определено от него до-
пълнително съдържание. В заявката се посочва 
банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат 
връщани внесени суми в случаите на прекратена 
и/или неуспешно приключила подписка.

Юридическите лица подават заявката чрез за-
конните си представители или чрез упълномощено 
от тях лице. Към писмената заявка се прилагат:

удостоверение за актуално съдебно състояние 
на заявителите – юридически лица; чуждестранни 
юридически лица представят преведени и лега-
лизрани по съответния ред документи;

документ за самоличност на физическите 
лица – законни представители на юридическо-
то лице; инвестиционният посредник задържа 
заверено копие от представения документ за 
самоличност;

копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна 
регистрация, заверени от законния представител/ 
респ. пълномощника на юридическото лице.

нотариално заверено изрично пълномощно 
и документ за самоличност на пълномощни-
ка – при подаване на заявка чрез пълномощник; 
инвестиционният посредник задържа за своя 
архив пълномощното, както и заверено копие от 
представения документ за самоличност

Физическите лица подават заявките лично, 
като се легитимират чрез документ за самолич-
ност, копие от който се прилага към заявката, 
или чрез пълномощник, който се легитимира 
с нотариално заверено изрично пълномощно 
и документ за самоличност. Инвестиционният 
посредник задържа за своя архив пълномощното, 
както и заверено копие от представения документ 
за самоличност.

Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от На-
редба № 38 за изискванията към дейността на 
инвестиционните посредници при подаване на 
заявка за записване на облигации лицето следва 
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СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № 15005132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2012 г. са:
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терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 

• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, поголям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща 

страница;
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• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, поголям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща 

страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт 

таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“: 
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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да представи доказателства пред инвестиционния 
посредник, че е заплатило емисионната стойност 
на записваните облигации.

Подписката приключва след изтичане на срока 
за записване на облигации – 15 работни дни след 
изтичане на срока за прехвърляне на правата. В 
случай че крайният срок за записване на обли-
гации изтича в неработен ден, то за крайна дата 
за записване на облигациите се счита първият 
следващ работен ден.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат 
записани всички предложени облигации, но са 
записани и платени най-малко 100 000 броя от 
предлаганите облигации, подписката се счита за 
успешно приключила.

„Пазарджик БТМ“ – АД, ще уведоми КФН в 
срок до 3 работни дни от приключване на под-
писката за нейното провеждане и резултатите 
от нея, включително за затруднения, спорове 
и други подобни при търгуването на правата и 
записването на облигациите.

Ако всички облигации от тази емисия бъдат 
записани преди крайния срок на подписката, 
„Пазарджик БТМ“ – АД, уведомява Комиси-
ята за финансов надзор в срок 3 работни дни 
(чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК) и предприема необ-
ходимите действия за регистрация на новата 
емисия конвертируеми облигации в „Централен 
депозитар“ – АД, и за обявяване на сключения 
облигационен заем в търговския регистър, воден 
от Агенцията по вписванията.

В случай че до крайния срок на подписката 
не бъдат записани 100 000 броя облигации, под-
писката ще се счита за неуспешна. В този случай 
„Пазарджик БТМ“ – АД, уведомява КФН за 

резултата от подписката до изтичането на седем 
дни след крайния є срок. В деня на уведомле-
нието по предходното изречение съгласно чл. 89, 
ал. 4 ЗППЦК емитентът уведомява банката за 
резултата от подписката и публикува в издание 
„Капитал дейли“ покана към лицата, записали 
облигации, и обявява по местата на подписката 
условията и реда за връщане на набраните суми. 
Набраните суми се връщат на лицата, записали 
облигации, в срок до един месец от съобщението 
заедно с начислените от банката лихви, ако са 
налице такива. Условията и редът за връщане на 
сумите се съдържат в поканата към записалите 
облигации лица.

Към датата на обнародване на съобщението 
проспектът за публично предлагане на конверти-
руеми облигации на „Пазарджик БТМ“ – АД, е 
публикуван и инвеститорите могат да получат без-
платно копие на следните адреси: в офиса на „Па-
зарджик БТМ “ – АД, Пазарджик, ул. Д-р Никола 
Ламбрев 24, тел.:+359/34/443299; +359897006158, 
лице за контакти: Мая Георгиева Филипова, 
всеки работен ден от 9 до 17 ч., както и на сайта 
на емитента – http://pazardjik-bt.my.contact.bg/ и 
в офиса на ИП „Елана Трейдинг“ – AД, София, 
Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев 5, 
Кула Б, ет. 12 – 13, София 1756, тел: +359 (2) 81 
000 62; лице за контакти: Николай Павлов, както 
и на сайта на ИП „Eлана Трейдинг“ – АД – www.
elana.net. Проспектът и допълнителната публична 
информация за „Пазарджик БТМ“ – АД, могат 
да бъдат получени и от публичния регистър на 
Комисията по финансов надзор (www.fsc.bg), както 
и от Българската фондова борса.
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