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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2022 Г.

за приемане на Устройствен правилник на 
Изпълнителната агенция по околна среда

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

Член единствен. Приема Устройствения 
правилник на Изпълнителната агенция по 
околна среда.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник 

на Изпълнителната агенция по околна среда, 
приет с Постановление № 162 на Минис-
терския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 
2010 г.; изм. и доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., 
бр. 22 от 2012 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 32 и 84 
от 2015 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 80 от 2017 г. и 
бр. 3, 23 и 74 от 2019 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Изпълнителната агенция по околна среда

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, 
структурата, организацията на работа и съставът 
на Изпълнителната агенция по околна среда, 
наричана по-нататък „Агенцията“.

Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице и 
администрация към министъра на околната 
среда и водите за осъществяване на прилага-
нето на изискванията на законодателството и 
нормативната уредба, свързани с околната среда, 
в т.ч. ръководство на Националната система за 
мониторинг на околната среда (НСМОС), със 
седалище в гр. София и с адрес на управление 
гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

(2) Изпълнителният директор на Агенцията 
е второстепенен разпоредител с бюджет по 
бюджета на Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ).

Г л а в а  в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Раздел I
Общи положения

Чл. 3. (1) Агенцията се ръководи и предста-
влява от изпълнителен директор.

(2) Договорът с изпълнителния директор 
се сключва, изменя се и се прекратява от 
министъра на околната среда и водите след 
съгласуване с министър-председателя.

(3) При осъществяване на своите правомо-
щия изпълнителният директор се подпомага 
от двама заместник изпълнителни директори.

(4) Договорът със заместник изпълнителния 
директор се сключва, изменя се и се прекратява 
от изпълнителния директор.

(5) Изпълнителният директор делегира със 
заповед правомощия на заместник изпълни-
телния директор и определя функциите му.

(6) За обсъждане и решаване на въпроси, 
касаещи дейността на Агенцията, се създава 
със заповед дирекционен съвет и експертен 
екологичен съвет.

(7) За осигуряване на дейностите по из-
пълнение и/или управление на проекти или 
програми, финансирани със средства от Евро-
пейски фондове или от други международни 
финансови институции и донори, когато Аген-
цията е бенефициент, може да се назначават 
служители по срочно трудово правоотношение 
за срока на съответната дейност по проекта 
или програмата, като възнагражденията на тези 
служители се финансират изцяло със средства 
на съответния проект или програма.

(8) Изпълнителният директор представя на 
министъра на околната среда и водите ежегод-
ни отчети за дейността на съветите по ал. 7.
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Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор

Чл. 4. (1) Изпълнителният директор ръ-
ководи, организира и контролира цялостната 
дейност на Агенцията.

(2) В изпълнение на своите правомощия 
изпълнителният директор:

1. ръководи и представлява Агенцията пред 
всички държавни органи, физически или юри-
дически лица в страната и в чужбина;

2. ръководи функционирането и развитието 
на НСМОС, включително лабораторно-анали-
тичното, материално-техническото и информа-
ционно-програмното осигуряване;

3. ръководи дирекционния съвет;
4. отговаря за връзките на Агенцията като 

национален референтен център на Европейската 
агенция по околна среда;

5. ръководи създаването, поддържането и 
надграждането на специализирани информа-
ционни системи и регистри;

6. организира разработването на методики 
и нормативни актове за мониторинг и оценка 
на компонентите на околната среда и на фак-
торите, които въздействат върху тях;

7. организира разработването и усъвършенст-
ването на методи за лабораторно-аналитичната 
дейност на Агенцията;

8. организира извършването на национал-
ните инвентаризации на емисии във въздуха;

9. осигурява събирането и предоставянето 
на качествена и достоверна информация за 
състоянието на околната среда;

10. участва в разработването на стратегии, 
планове и програми за опазване на околната 
среда;

11. утвърждава длъжностното разписание 
и определя индивидуалния размер на възна-
гражденията и други стимули в съответствие 
с изискванията на нормативните актове;

12. управлява средствата на Агенцията съ-
гласно изискванията на нормативните актове;

13. отчита дейността на Агенцията с еже-
годен доклад до министъра на околната среда 
и водите;

14. изготвя ежегоден доклад за състоянието на 
системата за финансово управление и контрол 
в Агенцията, който представя на министъра 
на околната среда и водите;

15. възлага обществени поръчки в рамките 
на своята компетентност;

16. издава заповеди и разрешителни;
17. издава актове за възникване, изменяне и 

прекратяване на служебните правоотношения 
с държавните служители в Агенцията;

18. сключва, изменя и прекратява трудо-
вите договори с лицата, работещи по трудово 
правоотношение;

19. сключва договори, необходими за осъ-
ществяване дейността на Агенцията, съобразно 
своите правомощия;

20. командирова служителите на Агенцията 
в страната и в чужбина;

21. назначава дисциплинарен съвет на Аген-
цията и налага дисциплинарни наказания на 
назначените от него служители;

22. в законоустановените случаи със заповед 
делегира правомощия на длъжностни лица от 
Агенцията;

23. изпълнява и други функции и задачи, оп-
ределени с нормативните актове или възложени 
му от министъра на околната среда и водите.

(3) Изпълнителният директор или оправо-
мощено от него лице организира и координира 
дейностите на Агенцията по участието и по 
изпълнението на международни, европейски 
и национални програми и проекти в областта 
на околната среда.

(4) Функциите на изпълнителния директор 
в негово отсъствие се изпълняват от определен 
със заповед за всеки конкретен случай замест-
ник изпълнителен директор.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I
Общи положения

Чл. 5. (1) Агенцията е структурирана в обща 
и специализирана администрация, служител 
по мрежова и информационна сигурност и 
финансов контрольор.

(2) Числеността на отделните администра-
тивни звена в Агенцията е посочена в прило-
жение № 1.

Чл. 6. (1) Общата администрация се със-
тои от четири дирекции, а специализираната 
администрация – от една главна дирекция и 
две дирекции.

(2) Главната дирекция включва централна 
лаборатория – гр. София, и териториални зве-
на – регионални лаборатории, със седалища и 
териториален обхват на дейност, посочени в 
списъците по приложение № 2.

(3) Общата администрация осигурява ад-
министративно и технически дейността на 
изпълнителния директор и на специализираната 
администрация.

(4) Специализираната администрация осъ-
ществява информационни, регулиращи, коор-
диниращи и контролни функции съобразно 
правомощията на изпълнителния директор 
по чл. 4.

Раздел II
Главен секретар

Чл. 7. (1) Главният секретар осъществява 
административното ръководство на Агенцията 
в изпълнение на законните разпореждания на 
изпълнителния директор.

(2) Главният секретар ръководи, координира 
и контролира функционирането на общата и 
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специализираната администрация за точното 
спазване на нормативните актове. 

(3) Главният секретар е лице с висше образо-
вание в професионална област „Правни науки“.

Чл. 8. (1) Главният секретар:
1. координира оперативното взаимодейст-

вие с администрациите на другите органи на 
изпълнителната власт и с неправителствени 
организации;

2. осигурява, организира и контролира 
дейността по предоставянето на информация 
на граждани, юридически лица и органите на 
държавната власт;

3. създава условия за нормална и ефективна 
работа в Агенцията и отчита дейността си пред 
изпълнителния директор на Агенцията;

4. контролира спазването на етичните пра-
вила и разглеждането на постъпили сигнали 
за конфликт на интереси и други нарушения 
на служебните задължения, като осъществява 
контрол по спазването на Кодекса за поведение 
на служителите в държавната администрация;

5. координира изготвянето на годишни 
планове и отчети на Агенцията и ежегодния 
доклад за състоянието на системата за финан-
сово управление и контрол в Агенцията;

6. изготвя ежегоден доклад за състоянието 
на администрацията, който се предоставя за 
утвърждаване от изпълнителния директор;

7. координира и контролира дейностите, 
свързани със стопанисването, управлението 
и функционирането на предоставените на 
Агенцията технически средства и държавна 
собственост;

8. изготвя проекта на бюджетна сметка на 
Агенцията в частта є относно средствата, не-
обходими за административното осигуряване 
на дейността на Агенцията;

9. контролира законосъобразното и целесъо-
бразното разходване на финансовите и матери-
алните средства, предоставени на Агенцията;

10. контролира работата с документите на 
агенцията, тяхното съхраняване и опазването 
на служебната тайна, както и функционална-
та реализация на отделните звена, съответно 
спазването на служебните отношения, в съот-
ветствие с нормативните актове;

11. разработва предложения за длъжност-
ното разписание и утвърждава длъжностните 
характеристики на служителите в Агенцията;

12. ръководи съвета за управление на риска;
13. организира заседанията на дирекцион-

ния съвет;
14. ръководи отчета и контрола по изготвя-

нето на заповедите на изпълнителния директор;
15. организира работата с предложенията 

и сигналите в съответствие с разпоредбите на 
глава осма от Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК);

16. участва и координира разработването и 
измененията на вътрешноведомствени актове, 

регламентиращи организацията на работата и 
дейността на Агенцията;

17. отговаря за планирането и отчетността 
при изпълнение на ежегодните цели на адми-
нистрацията;

18. изпълнява и други функции и задачи, 
възложени му от изпълнителния директор на 
Агенцията.

(2) При отсъствие на главния секретар не-
говите функции се изпълняват от ръководен 
служител, определен за всеки отделен случай 
с писмена заповед на изпълнителния директор.

Раздел III
Финансов контрольор

Чл. 9. (1) Финансовият контрольор осъщест-
вява предварителен контрол за законосъобраз-
ност на всички решения и действия, свързани 
с финансовата дейност на Агенцията.

(2) При осъществяването на предварителния 
контрол финансовият контрольор изразява мне-
ние за законосъобразността на предстоящите 
решения и действия, свързани с финансовата 
дейност на Агенцията.

(3) Редът и начинът за извършване на пред-
варителен контрол се определят с вътрешни 
актове на изпълнителния директор в съответ-
ствие със Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор и утвърдената от 
министъра на финансите методология.

Чл. 10. Финансовият контрольор е на пряко 
подчинение на изпълнителния директор.

Раздел ІV
Служител по мрежова и информационна си-

гурност

Чл. 11. (1) Служителят по мрежова и ин-
формационна сигурност:

1. ръководи дейностите, свързани с постигане 
на високо ниво на мрежова и информационна 
сигурност, съгласно изискванията на Наредба-
та за минималните изисквания за мрежова и 
информационна сигурност;

2. участва в изготвянето на политиките 
и документираната информация, свързана с 
мрежова и информационна сигурност;

3. следи за спазването на вътрешните пра-
вила за мрежова и информационна сигурност 
в Агенцията и прилагането на законите, под-
законовите нормативни актове, стандартите, 
политиките и правилата за мрежовата и ин-
формационната сигурност;

4. консултира ръководните длъжностни лица 
в Агенцията във връзка с информационната 
сигурност;

5. ръководи периодичните оценки на рискове-
те за мрежовата и информационната сигурност;

6. периодично (не по-малко от веднъж в 
годината) изготвя доклади за състоянието на 
мрежовата и информационната сигурност в 
административното звено и ги представя на 
изпълнителния директор;
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7. координира обученията на служителите, 
свързани с мрежовата и информационната 
сигурност;

8. организира проверки за актуалността 
на плановете за справяне с инцидентите и 
плановете за действия в случай на аварии, 
природни бедствия или други форсмажорни 
обстоятелства; анализира резултатите от тях 
и организира изменение на плановете, ако е 
необходимо;

9. поддържа връзки с други администрации, 
организации и експерти, работещи в областта 
на информационната сигурност;

10. отговаря за акуратното водене на регис-
търа на инцидентите и за регистриране при 
инциденти с информационната сигурност;

11. уведомява за инциденти съответния 
секторен екип за реагиране на инциденти с 
компютърната сигурност;

12. организира анализ на инцидентите с 
мрежовата и информационната сигурност за 
откриване на причините за тях и предприемане 
на мерки за отстраняването им с цел намаля-
ване на еднотипните инциденти и намаляване 
на загубите от тях;

13. следи за актуализиране на използвания 
софтуер и базово програмно осигуряване 
(фърмуер);

14. следи за появата на нови киберзаплахи 
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и 
предлага адекватни мерки за противодействи-
ето им;

15. организира тестове за откриване на уязви-
мости в информационните и комуникационните 
системи и предлага мерки за отстраняването им;

16. организира и сътрудничи при провежда-
нето на одити, проверки и анкети и при изпра-
щането на резултатите от тях на съответния 
национален компетентен орган;

17. предлага санкции за лицата, нарушили 
мерките за мрежовата и информационната 
сигурност.

(2) Служителят по мрежова информационна 
сигурност е на пряко подчинение на изпълни-
телния директор.

Раздел V
Обща администрация

Чл. 12. (1) Общата администрация подпо-
мага дейността на изпълнителния директор, 
дейността на специализираната администрация 
и дейностите по административното обслужване 
на гражданите и юридическите лица. 

(2) Общата администрация е организирана 
в четири дирекции:

1. дирекция „Правно и административно 
осигуряване“;

2. дирекция „Информационно осигуряване“;
3. дирекция „Финансово и стопанско уп-

равление“;
4. дирекция „Управление на обществените 

поръчки“.

Чл. 13. Дирекция „Правно и администра-
тивно осигуряване“:

1. подпомага изпълнителния директор, 
заместник изпълнителните директори, глав-
ния секретар и административните звена за 
осъществяване на правно-административната 
дейност на Агенцията;

2. осигурява правно-нормативно, в т.ч. про-
цесуално представителство в производства, по 
които Агенцията е страна, законосъобразно 
съставяне на актове по Кодекса на труда и 
Закона за държавния служител, договори, 
споразумения и други правни актове, правно-
техническо оформяне на проекти на норма-
тивни актове, разработени от дирекциите на 
специализираната администрация;

3. дава становища по законосъобразността 
на проекти на договори, заповеди и други 
актове и документи, свързани с дейността на 
Агенцията;

4. изготвя проекти на договори и съгласува 
по законосъобразност договорите, изготвени 
или предложени от други лица и организации;

5. подпомага дейността на изпълнителния 
директор при управление на човешките ресурси;

6. организира дейността по набирането и 
подбор на персонала, както и процеса по на-
значаването на служители в Агенцията; 

7. изготвя и актуализира длъжностните и 
поименните разписания на длъжностите;

8. организира и контролира процеса по 
съставяне и актуализиране на длъжностните 
характеристики на служителите;

9. изготвя доклади и проекти за решения 
относно структурата на Агенцията, числеността 
на персонала и работната заплата на служи-
телите в съответствие с нормативната база;

10. подготвя документи за обявяване на кон-
курси за назначаване на служители по служебни 
и трудови правоотношения съгласно Закона за 
държавния служител и Кодекса на труда;

11. събира, обработва и съхранява информа-
ция за служителите на Агенцията, създаване 
и поддържане на служебни и трудови досиета, 
картотеки, архиви и администриране на база 
данни в автоматизираната система за човеш-
ките ресурси;

12. организира и координира атестирането 
на служителите в Агенцията;

13. планира, организира и контролира общо-
то и специализираното обучение на служите-
лите на Агенцията, оценяването и развитието 
на персонала;

14. предоставя информация по Закона за 
достъп до обществена информация;

15. осигурява деловодно обслужване, в т. ч. 
обработка на входящите и изходящите доку-
менти и на вътрешната поща, и контрол за 
срочното изпълнение на задачите, произтичащи 
от резолюции на ръководния персонал;

16. осигурява и координира провеждането 
на архивни дейности;
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17. участва при провеждането на процедури 
за възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;

18. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда;

19. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове.

Чл. 14. Дирекция „Информационно осигу-
ряване“:

1. планира и организира дейностите, свър-
зани с управлението на информационните 
технологии в Агенцията, в съответствие с 
нормативната уредба в областта на информаци-
онните технологии и електронното управление;

2. планира и организира дейностите по обез-
печаване на работните процеси на Агенцията, 
свързани с използване на сървърна и мрежова 
инфраструктура, информационни системи, 
компютърна и периферна техника, програмни 
продукти и услуги, предоставяни от външни 
доставчици в областта на информационните 
технологии;

3. осигурява технически и програмно-ин-
формационни ресурси, необходими за функци-
онирането и развитието на НСМОС;

4. организира и участва в разработването, 
поддръжката и развитието на информационни 
системи и специализирани регистри по компо-
ненти и фактори на околната среда;

5. оказва експертна помощ на дирекциите 
от специализираната и общата администрация 
за планиране, реализиране и внедряване на 
информационни системи;

6. планира и организира дейностите по пре-
доставяне на достъп до масивите и услугите за 
пространствени данни, за които Агенцията е 
първичен администратор, при хармонизирани 
условия съгласно Регламентите към Дирек-
тива 2007/2/ЕО и гарантирана оперативна 
съвместимост; 

7. организира поддръжката и актуализацията 
на интернет страницата на Агенцията;

8. осъществява дейности, свързани с мате-
риална отговорност при придобиване и управ- 
ление на активи, представляващи програмни 
продукти, информационни системи, сървърно 
и мрежово оборудване;

9. планира, координира и провежда инфор-
мационната политика на Агенцията и осигу-
рява публичност и прозрачност на дейността 
є, включително работа с граждани и медии;

10. поддържа специализирана библиотека 
по проблеми на околната среда, автоматизи-
рана база данни и участва в поддържането на 
Единната библиографска база данни;

11. проучва дейността и поддържа връзки 
с международни организации и инициативи в 
областта на околната среда;

12. координира на национално ниво връз-
ките с Европейската агенция по околна среда;

13. осъществява координация по разработва-
нето, подготовката и изпълнението на проекти 
с международно финансиране и/или участие;

14. изготвя технически спецификации и 
участва при провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;

15. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда.

Чл. 15. Дирекция „Финансово и стопанско 
управление“:

1. осигурява финансово-счетоводно обслуж-
ване на Агенцията в съответствие със Закона 
за счетоводството и другите нормативни актове 
и съхранение на счетоводната отчетност;

2. подпомага изпълнителния директор при 
планирането и управлението на бюджета на 
Агенцията, като прилага националната бюджет-
на политика и нормативната уредба в областта 
на финансите;

3. разработва и изготвя бюджетни прогнози 
и бюджета на Агенцията;

4. контролира и анализира изпълнението на 
бюджета на Агенцията и предоставя аналити-
чен доклад на тримесечие на изпълнителния 
директор относно изпълнението на бюджета 
с предложение за оптимизиране при необхо-
димост;

5. обобщава и изготвя месечен, тримесечен и 
годишен касов и счетоводен отчет на Агенцията;

6. осъществява контрол по разплащанията 
чрез Системата за електронни бюджетни раз-
плащания „СЕБРА“;

7. изготвя и съхранява ведомостите за за-
плати на служителите в Агенцията и извършва 
плащанията по тях;

8. организира изграждане и функциониране 
на системите за финансово управление и кон-
трол в Агенцията, включващи системата на 
предварителен контрол и системата на двойния 
подпис, с цел законосъобразно и ефективно 
управление на бюджетните средства;

9. организира и извършва годишните ин-
вентаризации по ред и в срокове, определени 
в административни актове на Агенцията;

10. организира и изпълнява дейностите по 
управлението на собствеността на Агенцията, 
като за целта: 

а) поддържа в актуално състояние регистри и 
досиета на имотите на Агенцията – собствени, 
предоставени за ползване, наети и отдадени 
под наем; 

б) осигурява поддържането, ремонта на 
недвижимите имоти и движимата собственост 
на Агенцията – стопански инвентар и офис 
обзавеждане; 

в) предлага предприемане на разпоредителни 
действия по отношение на недвижимите имо-
ти и движимата собственост на Агенцията с 
оглед на ефективното и целесъобразното им 
използване; 
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11. организира транспортното обслужване 
в Агенцията и отговаря за експлоатацията 
и поддържането в техническа изправност на 
моторните превозни средства; 

12. организира и осъществява материал-
но-техническото снабдяване на Агенцията и 
функционирането на складовото стопанство; 

13. организира и осигурява почистването и 
санитарно-хигиенните условия в Агенцията и 
прилежащите є терени; 

14. организира и следи за изпълнението 
на мерките за противопожарна безопасност 
в Агенцията и осъществява координацията 
и взаимодействието с компетентните органи, 
включително организира отбранително-мо-
билизационната подготовка и дейностите по 
реакция при кризи; 

15. организира и контролира дейностите по 
пропускателния режим и физическата охрана 
на сградите на Агенцията; 

16. изготвя технически спецификации и 
участва при провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;

17. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда.

Чл. 16. Дирекция „Управление на общест-
вените поръчки“:

1. осигурява съответствието с действащата 
нормативна уредба на процедурите и договорите 
за възлагане на обществени поръчки;

2. организира и изпълнява дейности във 
връзка с планирането, подготовката и про-
веждането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки;

3. изготвя технически спецификации и 
участва при провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;

4. оказва методическа помощ и съдействие 
на останалите дирекции в хода на процедурите 
по възлагане на обществените поръчки;

5. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда.

Раздел VI
Специализирана администрация

Чл. 17. Специализираната администрация 
е организирана в една Главна дирекция и две 
дирекции:

1. Главна дирекция „Лабораторно-аналитич-
на дейност“ с териториални звена – регионални 
лаборатории със статут на отдели, които са 
подчинени функционално и методически на 
централната лаборатория – гр. София;

2. дирекция „Мониторинг и оценка на 
околната среда“;

3. дирекция „Разрешителни режими“.
Чл. 18. (1) Главна дирекция „Лабораторно-

аналитична дейност“:

1. извършва лабораторно-аналитична дей-
ност, свързана с вземане и изпитване/измер-
ване на проби от компонентите и факторите 
на околната среда съгласно изискванията на 
националното законодателство в областта на 
околната среда за подсигуряване на данни за 
НСМОС, както и дейности по заявки/възлага-
телни писма от РИОСВ, БД, външни клиенти, 
сигнали и жалби на граждани, правителствени 
и неправителствени организации, извънредни 
и аварийни ситуации; 

2. централна лаборатория – София, оказва 
методическа помощ и координира дейностите 
по контрол на качеството на аналитичните 
изпитвания/измервания в регионалните ла-
боратории, организира и провежда курсове, 
семинари и специализирани обучения на екс-
пертите от Главната дирекция с цел повишаване 
на професионалната квалификация;

3. участва в разработването, хармонизира-
нето и прилагането на национално ниво на 
стандартизационни документи в съответствие с 
изискванията на европейското законодателство 
в областта на околната среда;

4. участва в междулабораторни сравнителни 
изпитвания на национално, европейско и меж-
дународно ниво с цел осигуряване на обективни 
доказателства за качеството на докладваните 
данни за състоянието на околната среда;

5. планира действия за осигуряване и контро-
лиране на качеството на данните, получавани 
при изпитванията по отделните компоненти 
на околната среда;

6. разработва вътрешноведомствени лабора-
торни методи за вземане на проби и изпитване;

7. подсигурява валидността на резултатите 
чрез спазване на изискванията за валидиране 
и верифициране при въвеждане на нови ана-
литични методи или при настъпили същест-
вени промени в методите в съответствие с 
изискванията на европейското и националното 
законодателство в областта на околната среда;

8. Главна дирекция „Лабораторно-аналитич-
на дейност“ функционира като изпитвателна 
лаборатория в съответствие с изискванията на 
стандарт БДС EN ISO/IEC 17025; 

9. поддържа система за управление съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 
17025, като изготвя и поддържа необходимата 
документация, изпълнявайки изискванията за 
функциониране на изпитвателна лаборатория 
„Главна дирекция „Лабораторно-аналитична 
дейност“ под акредитация;

10. изготвя технически спецификации и 
участва при провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;

11. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда;

12. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове.
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(2) Главният директор на Главна дирекция 
„Лабораторно-аналитична дейност“ е ръково-
дител на изпитвателната лаборатория и е лице 
с висше образование в професионална област 
„Природни науки“ или „Технически науки“.

Чл. 19. Дирекция „Мониторинг и оценка на 
околната среда“:

1. администрира НСМОС по компоненти 
и фактори;

2. администрира Националната автома-
тизирана система за непрекъснат контрол на 
гама-фона в Република България и автомати-
зираната система за радиационен мониторинг 
на река Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“;

3. администрира дейността на Националната 
система за качество на атмосферния въздух 
(КАВ), извършва обработка, оценка и анализ 
на данните за качество на атмосферния въздух 
на национално ниво;

4. организира и координира функционира-
нето на Националната система за мониторинг 
на почви (ниво I и ниво II), Националната 
система за мониторинг на биологичното раз-
нообразие, Националната система за монито-
ринг на горски екосистеми (ниво I и ниво II), 
в т.ч. поддържа и ги осигурява с данни и ин-
формация и извършва анализ на данните на 
национално ниво;

5. администрира Национална информаци-
онна система „Отпадъци“;

6. извършва анализи и оценки на състоянието 
на околната среда по компоненти и фактори;

7. разработва и прилага индикатори и мето-
дологии за оценка на състоянието и въздейст-
вието върху околната среда;

8. изготвя национално представителна ин-
формация за състоянието на околната среда и 
природните ресурси чрез:

а) ежедневен бюлетин за качеството на 
атмосферния въздух в страната;

б) ежедневен бюлетин за състоянието на 
радиационната обстановка в страната; 

в) тримесечен бюлетин за състоянието на 
околната среда в Република България;

г) годишен бюлетин за качеството на ат-
мосферния въздух;

д) ежегоден национален доклад за състоя-
нието и опазването на околната среда в Репу-
блика България;

9. изготвя национално представителна и 
унифицирана информация за състоянието на 
почви, гори, защитени територии и биологично 
разнообразие за страната;

10. осъществява методическо ръководство 
относно мониторинга на почвите, горските 
екосистеми и биологичното разнообразие;

11. извършва инвентаризация на емисии 
на парникови газове и вредни вещества във 
въздуха съгласно изискванията на Рамковата 
конвенция на ООН по изменение на климата 
и Конвенцията за трансгранично замърсяване 
на въздуха на далечни разстояния;

12.  създава, обработва и докладва информа-
ция до Европейската агенция по околна среда 
и други международни институции;

13. създава, обработва и предоставя в опре-
делен формат информация по компетентност 
във връзка с изпълнението на задължения за 
докладване пред Европейската комисия по 
прилагане на европейското законодателство в 
областта на околната среда;

14. администрира мониторинговите мрежи 
за качество на повърхностните, морските и 
подземните води на национално ниво;

15. събира, обработва и предоставя данни 
от физико-химичния и хидробиологичен мо-
ниторинг на повърхностни води и химичен 
мониторинг на подземни води; 

16. извършва обработка, оценка и анализ на 
данните за качество на повърхностните, мор-
ските и подземните води на национално ниво;

17. извършва инвентаризация на емисиите, 
заустванията и загубите на всички приоритет-
ни и приоритетно опасни вещества, общи и 
специфични замърсители;

18. извършва проверка, систематизиране и 
обобщаване на данните от годишните отчети за 
битови, строителни, производствени и опасни 
отпадъци;

19. събира, анализира и предоставя данни 
за отпадъците на национално ниво, в т.ч. ин-
формация за управлението на масово разпрос-
транени отпадъци;

20. събира, анализира и предоставя данни 
за радиационното състояние на компонентите 
на околната среда на национално ниво;

21. събира, анализира и предоставя инфор-
мация за състоянието на акустичната среда 
на населените места вследствие дейността на 
промишлените предприятия и източници на 
шумово излъчване;

22. в качеството си на орган на статистиката 
разработва, изготвя и предоставя статистическа 
информация за отпадъци;

23. разработва, поддържа и развива специ-
ализирани регистри и информационни системи 
по компоненти и фактори на околната среда;

24. извършва дейности по калибриране на 
средства за измерване за контрол на качеството 
на атмосферния въздух и емисионен контрол, 
включително използвани за изпитване от Главна 
дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“;

25. поддържа система за управление съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 
17025, като изготвя и поддържа необходимата 
документация, изпълнявайки изискванията за 
функциониране на калибровъчна лаборатория 
под акредитация;

26. изготвя технически спецификации и 
участва при провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  9   

27. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда;

28. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове;

29. участва в работата на международни 
експертни работни групи в изпълнение на за-
дължения на България като страна – членка на 
ЕС, и страна по международни споразумения 
и конвенции.

Чл. 20. Дирекция „Разрешителни режими“:
1. провежда процедури по издаване, прераз-

глеждане, актуализиране и отменяне на ком-
плексни разрешителни по реда на глава седма, 
раздел II от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни;

2. осъществява дейностите по оценка на 
получената информация за планирани промени 
в работата на инсталации с издадени комплекс-
ни разрешителни, включително за наличие на 
„съществена промяна“;

3. осъществява административно управле-
ние, текущо поддържане и осигуряване на 
ефективно функциониране на Европейския 
регистър за изпускане и пренос на замърсители 
(ЕРИПЗ) съгласно изискванията на Регламент 
(ЕО) 166/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на 
Европейски регистър за изпускането и преноса 
на замърсители;

4. изготвя доклади съгласно изискванията 
на Регламент (ЕО) 11/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета относно създаване на 
ЕРИПЗ;

5. осъществява административно управле-
ние, текущо поддържане и осигуряване на ефек-
тивно функциониране на публичния регистър 
за резултатите от мониторинга на емисиите, 
предвиден в комплексните разрешителни, съ-
гласно ЗООС;

6. провежда процедури по издаване, пре-
разглеждане, изменение, актуализиране и 
отмяна на разрешителни за търговия с еми-
сии на парникови газове по реда на Закона 
за ограничаване на изменението на климата 
и Наредбата за реда и начина за издаване и 
преразглеждане на разрешителни за емисии 
на парникови газове от инсталации и за осъ-
ществяване на мониторинг от операторите 
на инсталации и операторите на въздухо- 
плавателни средства, участващи в схемата за 
търговия с квоти за емисии на парникови газове;

7. провежда процедури по одобряване, отказ 
за одобряване, преразглеждане и актуализи-
ране и отмяна на планове за мониторинг на 
годишните емисии и тонкилометрите на авио-
оператори, за които администрираща държава 
членка е Република България;

8. приема годишните верификационни до-
клади на операторите, които участват в схемата 
за търговия с емисии;

9. администрира националния регистър за 
търговия с квоти за емисии на парникови газове 
съгласно изискванията на Делегиран регламент  
(ЕС) 2019/1122 на Комисията от 12 март 2019 
година за допълване на Директива 2003/87/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на функционирането на Регистъра;

10. участва в разработването на периодични 
бюлетини и на Националния доклад за със-
тоянието и опазването на околната среда в 
Република България;

11. провежда процедури по потвърждаване 
на извършена класификация, издаване на реше-
ния и прекратяване на действието на издадени 
решения за одобряване или неодобряване на 
доклади за безопасност (ДБ), в т.ч. актуализи-
рани доклади за безопасност на предприятия 
и съоръжения с висок рисков потенциал, при 
условията и по реда на глава седма, раздел I от 
ЗООС; поддържа архив на издадените актове;

12. провежда процедури по издаване и отте-
гляне на издадени решения за освобождаване 
на кмет на община от задължението да изготвя 
външен авариен план за предприятие/съоръ-
жение с висок рисков потенциал;

13. предоставя на министъра на околната 
среда и водите информация за резултатите от 
издадените решения по глава седма, раздел I 
от ЗООС, както и информация за предприя-
тията с висок рисков потенциал, необходима 
за изготвяне на докладвания до Европейската 
комисия относно прилагането на Директива 
2012/18/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват 
опасни вещества;

14. участва в процедури по реда на глава 
шеста от ЗООС чрез изготвяне на становища 
по чл. 99а и 99б от ЗООС;

15. изготвя технически спецификации и 
участва при провеждането на процедури за 
възлагане на обществени поръчки, свързани 
с дейността на дирекцията;

16. участва в изпълнението на международни, 
европейски и национални програми и проекти 
в областта на околната среда;

17. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове;

18. участва в работата на международни 
експертни работни групи в изпълнение на 
задължения на Република България като стра-
на – членка на ЕС, и страна по международни 
споразумения и конвенции.

Раздел VII
Организация на работата

Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на 
Агенцията организира работата на админи-
страцията чрез вътрешни правила и заповеди.

(2) Изпълнителният директор на Агенция-
та разработва стратегически цели и годишни 
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планове, които са съобразени със стратегиче-
ските є планове, определени от министъра на 
околната среда и водите.

Чл. 22. Ръководството на Главната дирек-
ция се осъществява от главен директор, а на 
дирекциите – от съответния директор.

Чл. 23. Главният директор и директорите 
на дирекции на всеки  3 месеца представят на 
главния секретар отчети за обобщените резул-
тати от изпълнението на СФУК в Агенцията.

Чл. 24. (1) Със заповед на изпълнителния 
директор по предложение на заместник изпъл-
нителния директор, главния секретар и дирек-
торите на дирекции за образцово изпълнение 
на служебните си задължения служителите 
могат да бъдат награждавани с отличия.

(2) Отличията са грамота, сребърен и златен 
почетен знак на Агенцията съгласно образец, 
утвърден от министъра на околната среда и 
водите.

Чл. 25. Пропускателният режим, докумен-
тооборотът, противопожарната охрана и други 
специфични разпоредби, свързани с органи-
зацията на работа в Агенцията, се уреждат с 
вътрешни правила и заповеди на изпълнителния 
директор на Агенцията.

Чл. 26. (1) Работното време на служителите 
в Агенцията при 5-дневна работна седмица е 
8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Изпълнителният директор с вътрешни 
правила определя конкретната организация на 
работа и контрола по спазване на установеното 
работно време.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл. 27. Правилникът се приема на основание 

чл. 55 от Закона за администрацията и чл. 13, 
ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 2 

Численост на персонала в Изпълнителната 
агенция по околна среда – 382 щатни бройки

Изпълнителен директор  1
Заместник изпълнителен директор 2
Главен секретар 1
Финансов контрольор 1
Служител по мрежова и 
информационна сигурност 1
Обща администрация 40
в т.ч.:
Дирекция „Правно и 
административно осигуряване“ 13
Дирекция „Информационно 
осигуряване“ 14
Дирекция „Финансово и стопанско 
управление“  8
Дирекция „Управление на 
обществените поръчки“  5
Специализирана администрация 336
в т.ч.:

Главна дирекция 
„Лабораторно-аналитична дейност“ 256
дирекция „Мониторинг и оценка 
на околната среда“ 47
дирекция „Разрешителни режими“ 33

Приложение № 2 
към чл. 6, ал. 2 

Списък I
Седалища на териториалните звена на Главна 
дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

№ по 
ред

Териториално звено 
към ГД „ЛАД“ Седалище

1. Регионална лаборатория – 
Благоевград

Благоев- 
град

2. Регионална лаборатория – 
Бургас

Бургас

3. Регионална лаборатория – 
Варна

Варна

4. Регионална лаборатория – 
Велико Търново

Велико 
Търново

5. Регионална лаборатория – 
Враца

Враца

6. Регионална лаборатория – 
Монтана

Монтана

7. Регионална лаборатория – 
Пазарджик

Пазар-
джик

8. Регионална лаборатория – 
Плевен

Плевен

9. Регионална лаборатория – 
Пловдив

Пловдив

10. Регионална лаборатория – 
Русе

Русе

11. Регионална лаборатория – 
Стара Загора

Стара 
Загора

12. Регионална лаборатория – 
Смолян

Смолян

13. Регионална лаборатория – 
Хасково

Хасково

14. Регионална лаборатория – 
Шумен

Шумен

Списък II
Обхват на дейност на централната лаборатория 
и териториалните звена на Главна дирекция 

„Лабораторно-аналитична дейност“
1. Обхватът на дейностите, включени в чл. 18, 

ал. 1, т. 1, е в съответствие с националните 
мониторингови мрежи, утвърдени със заповед 
на министъра на околната среда и водите на 
основание чл. 144, ал. 6 от ЗООС.

2. Обхватът на дейностите, свързани с кон-
тролните измервания, следва териториалния 
обхват на регионалните инспекции по околната 
среда и водите съгласно приложението към 
чл. 1, ал. 2 от Правилника за устройството 
и дейността на регионалните инспекции по 
околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 49 от 
2018 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2020 г.).
6608



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Международната конвенция за 
вахтената служба и нормите за подготовка и 

освидетелстване на моряците, 1978 г.
(Приети с Резолюция MSC.486(103) на Ко-
митета по морска безопасност на Между-
народната морска организация на 13 май 
2021 г. В сила за Република България от 

1 януари 2023 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Кон-

венцията за Международната морска орга-
низация относно функциите на Комитета,

Като припомня също така член XII от 
Международната конвенция за вахтената 
служба и нормите за подготовка и освидетел-
стване на моряците от 1978 г. („Конвенция 
STCW от 1978 г.“) относно процедурите за 
изменение на Конвенцията STCW от 1978 г.,

Като отбелязва многократните позовава-
ния на „високо напрежение“ в Кодекса за 
подготовка и освидетелстване на моряците 
и носенето на вахта („Кодекс STCW“) без 
конкретно определение за този термин,

Като разгледа на своята 103-та сесия из-
менения на Конвенцията STCW от 1978 г., 
предложени и разпространени в съответствие 
с член XII, параграф 1, буква а), подточка 
i) от нея,

1 Приема в съответствие с член XII, пара-
граф 1, буква а), подточка iv) от Конвенцията 
STCW от 1978 г. измененията на конвенцията, 
чийто текст е изложен в приложението към 
настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член XII, 
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2 
от Конвенцията STCW от 1978 г., че посоче-
ните изменения се считат за приети на 1 юли 
2022 г., освен ако преди тази дата повече от 
една трета от страните или страните, чиито 
обединени търговски флоти представляват не 
по-малко от 50 % от брутния тонаж на све-
товното търговско корабоплаване на кораби 
от 100 или повече бруто тона, са уведомили 
генералния секретар на Организацията, че 
възразяват срещу измененията;

3 Приканва страните да отбележат, че в 
съответствие с член XII, параграф 1, буква 
а), подточка ix) от Конвенцията STCW от 
1978 г. измененията, приложени към насто-
ящата конвенция, влизат в сила на 1 януари 
2023 г. след приемането им в съответствие 
с параграф 2 по-горе;

4 Настоятелно призовава страните да 
приложат измененията на правило I/1.1 на 
ранен етап;

5 Отправя искане към генералния секретар 
за целите на член XII, параграф 1, буква а), 
подточка v) от 1978 г. Конвенцията STCW 
да предаде заверени копия на настоящата 
резолюция и текста на измененията, съдър-
жащи се в приложението, на всички страни 
по Конвенцията STCW от 1978 г.;

6 Също така отправя искане към гене-
ралния секретар да изпрати копия от насто-
ящата резолюция и приложение към същата 
на членовете на организацията, които не 
са страни по Конвенцията STCW от 1978 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Международната конвенция за 
вахтената служба и нормите за подготовка 

и освидетелстване на моряците, 1978 г.

Г л а в а  I

Общи положения

1 В правило I/1.1 се добавя следното ново 
определение:

„1.44 Високо напрежение означава промен-
лив ток (AC) или постоянен ток (DC) над 
1000 волта.“
6565

Изменения на Кодекса за подготовка и ос-
видетелстване на моряците и носенето на 

вахта (Кодекс SТСW)
(Приети с Резолюция MSC.487(103) на Ко-
митета по морска безопасност на Между-
народната морска организация на 13 май 
2021 г. В сила за Република България от 

1 януари 2023 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква б) от Кон-

венцията за Международната морска орга-
низация относно функциите на Комитета,

Като припомня също така член XII и 
правило I/1.2.3 от Международната кон-
венция за вахтената служба и нормите за 
подготовка и освидетелстване на моряците 
от 1978 г. („Конвенция STCW от 1978 г.“) 
относно процедурите за изменение на част А 
от Кодекса за подготовка и освидетелстване 
на моряците и носенето на вахта („Кодекс 
STCW“),

Като отбелязва, че всички функции на 
длъжността „електротехник“, въведени като 
част от измененията от 2010 г. (измененията 
от Манила), са на „оперативно ниво“,

След като разгледа на своята 103-та се-
сия, изменения на част А от Кодекса STCW, 
предложени и разпространени в съответствие 
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с член XII, параграф 1, буква а), подточка i) 
от Конвенцията STCW от 1978 г.,

1 Приема в съответствие с член XII, пара-
граф 1, буква а), подточка iv) от Конвенцията 
STCW от 1978 г. изменения на Кодекса STCW, 
чийто текст е изложен в приложението към 
настоящата резолюция;

2 Определя в съответствие с член XII, 
параграф 1, буква а), подточка vii), точка 2 
от Конвенцията STCW от 1978 г. че посоче-
ните изменения на Кодекса STCW се считат 
за приети на 1 юли 2022 г., освен ако преди 
тази дата повече от една трета от страните 
или страните, чиито обединени търговски 
флоти представляват не по-малко от 50 % 
от брутния тонаж на световното търговско 
корабоплаване на кораби от 100 или повече 
бруто тона, са уведомили генералния секре-
тар на Организацията, че възразяват срещу 
измененията;

3 Приканва страните да отбележат, че в 
съответствие с член XII, параграф 1, буква 
а), подточка ix) от Конвенцията STCW от 
1978 г. измененията на Кодекса STCW, при-
ложени към настоящата конвенция, влизат в 
сила на 1 януари 2023 г. при приемането им 
в съответствие с параграф 2 по-горе;

4 Настоятелно призовава страните да 
приложат измененията на раздел A-I/1 от 
Кодекса STCW на ранен етап;

5 Отправя искане към генералния секретар 
за целите на член XII, параграф 1, буква а), 
подточка v) от 1978 г. Конвенцията STCW 
да предаде заверени копия на настоящата 
резолюция и текста на измененията, съдър-
жащи се в приложението, на всички страни 
по Конвенцията STCW от 1978 г.;

6 Също така отправя искане към генерал-
ния секретар да изпрати копия от настоящата 
резолюция и приложението към същата на 
членовете на организацията, които не са 
страни по Конвенцията STCW от 1978 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на част А от Кодекса за под-
готовка и освидетелстване на моряците и 

носенето на вахта 
(Кодекс SТСW)

Г л а в а  I

Норми за общите положения

1 В раздел A-I/1 параграф .3.1 от определе-
нието за „експлоатационно ниво“ се заменя 
със следното:

„.3.1 със задължения като вахтен помощ-
ник-капитан или вахтен механик или като 
назначен дежурен механик за машинно 
отделение с безвахтено обслужване или 
електротехник или радиооператор на борда 
на морски кораб, и“.
6566

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за 
психологическа годност и условията и реда за 
провеждане на психологическите изследвания 
на кандидати за придобиване на правоспособ-
ност за управление на МПС, на водачи на МПС 
и на председатели на изпитни комисии и за 
издаване на удостоверения за регистрация за 
извършване на психологически изследвания 
(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 
36 от 2007 г.; изм., бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 89 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 41 и 69 от 

2012 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 8 се отменя.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и при извършване на 

дейността“ се заличават, а след думите „такси-
метрови автомобили“ се поставя запетая и се 
добавя „водач на автомобил, извършващ пътна 
помощ по пътищата, отворени за обществено 
ползване, водач на автомобил, извършващ 
превоз за собствена сметка“.

2. В ал. 2 думата „валидно“ се заменя с 
„безсрочно“ и думите до края на текста се 
заличават.

3. Алинеи 4 – 6 се отменят.
4. В ал. 7 думите „издадено преди това 

за друга цел“ и запетаите пред и след тях се 
заличават.

§ 3. В чл. 9, ал. 1, т. 1 цифрите „3, 4 и 8“ се 
заменят с „3 и 4“.

§ 4. В чл. 11 ал. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 36, ал. 3 думите „датите на из-

даване и на валидност“ се заменят с „дата на 
издаване“ и запетаята пред тях се заменя с „и“.

Преходна разпоредба
§ 6. Валидните удостоверения за психологи-

ческа годност, издадени преди влизане в сила 
на тази наредба, стават безсрочни и запазват 
валидността си при условията на § 2, т. 4 от-
носно чл. 8, ал. 7.

Заключителни разпоредби
§ 7. В Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за меж-

дународен автомобилен превоз на пътници 
и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. и 
доп., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005 г.; 
изм., бр. 26 и 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 
от 2006 г.; изм., бр. 36 от 2007 г.; доп., бр. 73 от 
2008 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2011 г.; доп., бр. 69 
от 2012 г.; изм., бр. 85 от 2012 г.; доп., бр. 41 
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2016 г.; изм., 
бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2018 г.; 
доп., бр. 51 от 2018 г., бр. 60 от 2020 г.; изм., 
бр. 57 от 2021 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 19, ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В чл. 44, ал. 1 т. 8 се отменя.
3. В чл. 45й т. 3 се отменя.
4. В чл. 51 т. 8 се отменя.
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5. В чл. 55 т. 9 се отменя.
6. В чл. 55а т. 5 се отменя.
§ 8. В Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за общест-

вен превоз на пътници и товари на територията 
на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 
1999 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 95 
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2001 г.; изм. 
с Решение № 219 от 10.01.2002 г. на ВАС на 
РБ – бр. 8 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 40 и 108 
от 2002 г.; изм. с Решение № 1043 от 7.02.2003 г. 
на ВАС на РБ – бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 46 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г., бр. 52 
от 2012 г.; доп., бр. 69 от 2012 г.; изм., бр. 42 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2016 г., бр. 48 от 
2018 г.; доп., бр. 51 от 2018 г., бр. 60 от 2020 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 66:
а) точка 5 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. карта за дигитален тахограф или та-

хографски листове.“
2. В чл. 71:
а) точка 6 се отменя;
б) създава се т. 9:
„9. карта за дигитален тахограф или та-

хографски листове.“
3. В чл. 89:
а) точка 6 се отменя;
б) създава се т. 7:
„7. карта за дигитален тахограф или та-

хографски листове.“
§ 9. Наредбата влиза в сила от обнародването 

є в „Държавен вестник“.
Министър: 

Христо Алексиев
6523

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ 
ПО СИГУРНОСТТА 

НА ИНФОРМАЦИЯТА
Прекратяване действието на Споразумението 
между правителството на Република България 
и правителството на Руската федерация за вза-
имна защита на класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 556 от 27 август 
2007 г. на Министерския съвет – ДВ, бр. 108 

от 2007 г. В сила от 30 август 2007 г.)

№ 17-00-155
Министерството на външните работи на 

Република България поднася своите почитания 
на Посолството на Руската федерация в София 
и има честта да го уведоми за намерението 
на българската страна да прекрати Споразу-
мението между Правителството на Република 
България и Правителството на Руската феде-

рация за взаимна защита на класифицирана 
информация, подписано в Москва на 8 май 
2007 г., при условията на чл. 14, т. 3 от същото.

Действието на горецитираното Споразу-
мение следва да се счита за прекратено след 
изтичане на шест месеца от датата на полу-
чаване на настоящото уведомление, както е 
предвидено в разпоредбите на чл. 14, т. 3.

Министерството на външните работи любез-
но моли почитаемото Посолство да го уведоми 
за датата на получаване на настоящата нота 
с оглед определяне датата на прекратяване на 
действието на Споразумението.

Министерството на външните работи на 
Република България се ползва от случая да 
поднови пред Посолството на Руската федера-
ция в София уверенията в отличната си към 
него почит.

София, 18 април 2022 г.
ДО
ПОСОЛСТВОТО НА 
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
СОФИЯ

ПОСОЛСТВО 
НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

№ 553/н

Посолството на Руската федерация в Репу-
блика България поднася своите почитания на 
Министерството на външните работи на Репу-
блика България и в отговор на неговата нота 
№ 17-00-155 от 18 април 2022 година има честта 
да съобщи за получаване от Посолството на го-
репосочения документ на 19 април 2022 година.

Посолството се ползва от случая, за да 
поднови пред Министерството уверенията в 
най-високата си към него почит.

София, 25 април 2022 година

ДО МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр. София

6652

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОТБРАНАТА

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността 
на Висшето военноморско училище „Никола 
Йонков Вапцаров“ (обн., ДВ, бр. 92 от 2018 г.; 

изм. и доп., бр. 106 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 21 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общото събрание се състои от 45 чле-

нове и Академичният съвет на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ определя организацията за избор 
на неговите членове и квотите за отделните 
общности.“
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§ 2. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Заместник-началникът по во-

енноморската подготовка на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ е военнослужещ, който се назна-
чава и освобождава при условията и по реда 
на Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България.

(2) Заместник-началникът по военномор-
ската подготовка:

1. подпомага дейността на началника на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и има право да го 
представлява в случаите, когато е упълномо-
щен от него;

2. организира, ръководи, контролира и носи 
отговорност за работата и поддръжката на 
прилежащите райони, плавателните средства, 
спортните съоръжения и басейни на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“.“

§ 3. В чл. 83, ал. 1 се създава т. 6: 
„6. курсант-офицерски кандидат – 1-ви клас.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на 

обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: 

Димитър Стоянов
6574

КОМИСИЯ 
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността на 
Фонда за компенсиране на инвеститорите 
(обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм., бр. 97 от 
2005 г., бр. 2 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; изм. 
и доп., бр.  40 от 2014 г., бр. 35 от 2017 г. и 

бр. 17 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 – 5 се изменят така:
„(2) Фондът събира вноски от инвести-

ционните посредници по чл. 10, ал. 1 и 2 от 
Закона за пазарите на финансови инстру-
менти (ЗПФИ), от банките – инвестиционни 
посредници по чл. 8, ал. 1 ЗПФИ, от упра-
вляващите дружества по чл. 89 от Закона за 
дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и от лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове по чл. 228, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, с 
цел изплащане на компенсация на клиентите 
на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 
и 2 ЗПФИ, наричан по-нататък „инвестици-
онен посредник“, на банка – инвестиционен 
посредник, на управляващо дружество по 
чл. 89 ЗДКИСДПКИ, наричано по-ната-
тък „управляващо дружество“, и на лице, 
управляващо алтернативен инвестицио-
нен фонд по чл. 228, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, 
наричано по-нататък „лице, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове“, 

ако не е в състояние да изпълни задълже-
нията си към тях поради причини, пряко 
свързани с неговото финансово състояние.

(3) Фондът изплаща компенсации на 
клиентите на инвестиционен посредник, на 
банка – инвестиционен посредник, на упра-
вляващо дружество и на лице, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, до 
размерите, предвидени в чл. 77г от Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа 
(ЗППЦК), в случаите, когато:

1. с решение на съответния окръжен съд 
за инвестиционния посредник, за управлява-
щото дружество или за лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, е 
открито производство по несъстоятелност, 
включително когато производството по не-
състоятелност е прекратено на основание 
чл. 632 от Търговския закон;

2. е отнет лицензът, съответно разре-
шението, за извършване на дейност като 
инвестиционен посредник с решение на 
компетентния орган в случаите по чл. 27, 
ал. 1, т. 6 ЗПФИ, а относно банка – инвес-
тиционен посредник – в случаите по чл. 36, 
ал. 2 от Закона за кредитните институции;

3. е отнет лицензът за извършване на 
дейност като управляващо дружество с ре-
шение на компетентния орган в случаите по 
чл. 100, ал. 1, т. 7 ЗДКИСДПКИ;

4. е отнет лицензът за извършване на 
дейност като лице, управляващо алтерна-
тивен инвестиционен фонд, с решение на 
компетентния орган в случаите по чл. 212, 
ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ;

5. с решение на Комисията за финансов 
надзор е установено, че са налице едновре-
менно следните условия:

а) финансовите инструменти и/или парич-
ните средства, държани от инвестиционния 
посредник, от управляващото дружество 
или от лицето, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, за сметка на негови 
клиенти, не са налични по сметките, в които 
се съхраняват клиентски активи, по причи-
ни, различни от изпълнение на договорни 
отношения с клиентите;

б) по преценка на Комисията за финансов 
надзор към този момент инвестиционният 
посредник, управляващото дружество или 
лицето, управляващо алтернативни инвес-
тиционни фондове, е в невъзможност по 
причини, пряко свързани с неговото финан-
сово състояние, да изплати на клиентите 
паричните средства, съответно да възстанови 
финансовите инструменти, и няма да бъде в 
състояние да направи това в краткосрочна 
перспектива.

(4) При условията на чл. 77а, ал. 4 ЗППЦК 
Фондът изплаща компенсации на клиентите 
на клонове на инвестиционни посредници 
от трета държава в Република България, на 
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управляващи дружества от трета държава в 
Република България или на лицата, управля-
ващи алтернативни инвестиционни фондове 
от трета държава в Република България, при 
настъпване на събития, аналогични на тези по 
ал. 3 съгласно съответното законодателство.

(5) Фондът изплаща допълнителна компен-
сация на клиентите на клон на инвестиционен 
посредник по чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК, съот-
ветно на клиентите на клон на управляващо 
дружество или на лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фондове, от държава 
членка в Република България при съответно 
прилагане на чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК, при по-
лучаване на уведомление от компетентния 
орган на държавата членка по седалището 
на инвестиционния посредник, управлява-
щото дружество или лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, че 
инвестиционният посредник, управлява-
щото дружество или лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, не е 
в състояние да изпълнява задълженията си 
към своите клиенти поради причини, пряко 
свързани с неговото финансово състояние. 
Изречение първо се прилага и за банки – ин-
вестиционни посредници.“

2. В ал. 6 навсякъде думите „чл. 5“ се 
заменят с „чл. 6“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2, т. 4 думите „съвместно предло-
жение на асоциациите по т. 2 и 3“ се заменят 
с „предложение на асоциация или асоциации, 
представляващи управляващи дружества, 
получили лиценз за извършване на дейности 
и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и 2 
ЗДКИСДПКИ и които са длъжни да правят 
парични вноски във Фонда при условията и 
по реда на ЗППЦК“.

2. В ал. 3 думите „т. 2 и 3“ се заменят 
с „т. 2 – 4“, а изречение второ се заличава.

3. В ал. 6 думите „на основание чл. 77е, 
ал. 8 ЗППЦК и този правилник“ се заличават.

§ 3. В чл. 4, ал. 2 след думите „чл. 77ж, 
ал. 3 ЗППЦК“ се добавя „когато е прило-
жимо“.

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

1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. определя процентите по чл. 77н, ал. 2 

ЗППЦК за изчисляване на годишната вноска, 
дължима от инвестиционните посредни-
ци, банките – инвестиционни посредници, 
управляващите дружества и лицата, уп-
равляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, включително от инвестиционни 
посредници, банките – инвестиционни по-
средници, управляващи дружества и лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, които осигуряват допълнителна 

компенсация на своите клиенти в страната 
съгласно чл. 77а, ал. 4, т. 2 и ал. 5 ЗППЦК; 
управителният съвет публикува решението 
си в две електронни медии и на интернет 
страницата на Фонда в срок до 31 декември 
на предходната година;“ 

б) в т. 2 след думата „посредници“ се 
поставя запетая и се добавя „банки – ин-
вестиционни посредници“, а думите „и на 
чуждестранни управляващи дружества“ се 
заменят с „управляващи дружества и лица, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове“ и се поставя запетая;

в) в т. 4 след думата „посредници“ се по-
ставя запетая, а думите „и управляващите 
дружества“ се заменят с „банките – инвес-
тиционни посредници, управляващите дру-
жества и лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове“;

г) в т. 10 след думите „посредници“ се 
поставя запетая, а думите „и управляващите 
дружества“ се заменят с „банките – инвести-
ционни посредници, управляващите друже-
ства или лицата, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове“;

д) в т. 11 след думата „посредник“ се по-
ставя запетая, а думите „или управляващо 
дружество“ се заменят с „банка – инвести-
ционен посредник, управляващо дружество 
или лице, управляващо алтернативни ин-
вестиционни фондове“ и се поставя запетая;

е) в т. 13 думата „отговоря“ се заменя с 
„отговаря“.

2. В ал. 3 думата „Интернет“ се заменя с 
„интернет“, а съюзът „и“ се заменя с „или“.

3. В ал. 5:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) в т. 6 думите „31 март“ се заменят с 

„30 април“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Управителният съвет на Фонда ин-

формира Комисията за плащането от инвес-
тиционните посредници, получили лиценз 
за предоставяне на инвестиционни услуги и 
дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 1 
ЗПФИ на годишните вноски към ФПИП.“

§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Управителният съвет на Фонда 

се произнася относно обстоятелствата по 
чл. 5, ал. 1, т. 2 по искане на Комисията или 
по молба на чуждестранния инвестиционен 
посредник, банката – инвестиционен посред-
ник, управляващото дружество или лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, което иска да извършва дейност в 
страната.

(2) Към молбата по ал. 1 инвестиционният 
посредник, банката – инвестиционен посред-
ник, управляващото дружество или лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, прилага документи, издадени от 
институцията за компенсиране на инвестито-
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рите или от съответния компетентен орган в 
държавата по неговото седалище, съдържащи 
описание на системата за компенсиране на 
инвеститорите, в която инвестиционният 
посредник, банката – инвестиционен посред-
ник, управляващото дружество или лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, участва.

(3) В случаите на допълнителна компен-
сация по чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК се посочват 
изрично и видът и размерът на допълнител-
ната компенсация, която инвестиционният 
посредник, банката – инвестиционен посред-
ник, управляващото дружество или лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, иска да осигурява на клиентите на 
неговия клон в страната.“

§ 6. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „инвестиционен 

посредник“ се добавя „или банка – инвес-
тиционен посредник“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове“.

§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 5 думите „Финансово-счетоводен“ 
и“ се заличават.

2. В ал. 6:
а) в т. 1 и 4 навсякъде след думите „инвес-

тиционните посредници“ се поставя запетая, 
а думите „и управляващите дружества“ се 
заменят с „банките – инвестиционни посред- 
ници, управляващите дружества и лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове“;

б) в т. 5 след думата „посредници“ се 
поставя запетая, а думите „и управляващи-
те дружества“ се заменят с „банките – ин-
вестиционни посредници, управляващите 
дружества и лицата, управляващи алтерна-
тивни инвестиционни фондове“ и се поставя 
запетая;

в) създава се нова т. 7:
„7. подготвяне на доклади, анализи, пазар-

ни проучвания, статистическа информация, 
отчети, предложения и друга информация, 
отнасящи се до инвестиране на средствата 
на Фонда, съгласно инвестиционната му 
политика;“

г) досегашната т. 7 става т. 8.
3. Алинея 7 се отменя.
4. В ал. 8:
а) в т. 3 в началото се добавя „осигуря-

ване на“;
б) създава се нова т. 4:
„4. осигуряване на финансово-счетоводно 

обслужване на Фонда;“
в) досегашните т. 4 – 6 стават съответно 

т. 5 – 7;
г) досегашната т. 7 става т. 9;
д) създава се т. 8:

„8. изпълнение на вътрешните правила по 
управление на човешките ресурси на Фонда.“

5. В ал. 9, т. 1 думите „и използване“ се 
заличават.

6. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Функциите на отдел „Дейности на 

ФПИП“ могат да бъдат изпълнявани и от 
служител в друг отдел на Фонда, при условие 
че се запази самостоятелното и независимо-
то им изпълнение чрез ясно дефиниране на 
отговорностите на служителя, съвместяващ 
тези функции с останалата му дейност.“

§ 8. В чл. 17, ал. 1 думите „За изпълнение 
на определени“ се заменят с „Определени“, 
а думите „привличани нещатни сътрудници“ 
се заменят с „възлагани на физически или 
юридически лица – външни изпълнители“.

§ 9. В чл. 18 след думата „ЗППЦК“ се 
добавя „ЗВПКИИП“ и се поставя запетая.

§ 10. В чл. 19, ал. 2 след думата „посредни-
ци“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава, 
след думата „дружества“ се поставя запетая и 
се добавя „банките – инвестиционни посред- 
ници, и чуждестранните лица, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове“.

§ 11. В чл. 21 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „19, ал. 1, т. 3 и 6“ се 
заменят със „77м, ал. 1, т. 3 и 5 ЗППЦК и 
в случай на недостиг – от средствата по 
чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК в по-
сочената последователност“.

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За разходваната по реда на ал. 2 част 

от средствата по чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и 
т. 2 ЗППЦК Фондът внася обяснителна бе-
лежка към тримесечните справки по чл. 29, 
ал. 1, т. 2, която съдържа най-малко следната 
информация:

а) размер на изразходваните средства по 
чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК през 
съответното тримесечие, както и с натруп-
ване от началото на финансовата година;

б) размер на реализираните приходи/
доходи от инвестиции за съответното три-
месечие, както и с натрупване от началото 
на финансовата година.

(4) Ако през следващите отчетни периоди 
не е налице разходване на средства по чл. 77м, 
ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК, Фондът внася 
обяснителна бележка към тримесечните 
справки по чл. 29, ал. 1, т. 2, която съдър-
жа най-малко информация за абсолютната 
стойност и процентното изражение на частта 
от реализираните приходи/доходи от инвес-
тиции за съответното тримесечие, с която са 
възстановени вече изразходвани средства по 
чл. 77м, ал. 1, т. 4, т. 1 и т. 2 ЗППЦК през 
съответните предходни тримесечия, както 
и с натрупване от началото на финансовата 
година.“



БРОЙ 84  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  17   

§ 12. В чл. 22 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „посредници“ се 
поставя запетая, а думите „и управляващи-
те дружества“ се заменят с „банките – ин-
вестиционни посредници, управляващите 
дружества и лицата, управляващи алтерна-
тивни инвестиционни фондове“ и се поставя 
запетая.

2. В ал. 6 думите „два централни еже-
дневника и на страницата“ се заменят с „две 
електронни медии и на интернет страницата“, 
а думите „в Интернет“ се заличават.

§ 13. В чл. 24 думите „или от разходване 
на средства от друг източник, извън посоче-
ните в чл. 21“ се заличават.

§ 14. В чл. 25, ал. 4 думите „31 март“ се 
заменят с „30 април“.

§ 15. В чл. 26 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фондът сключва двустранни споразу-

мения с институциите за компенсиране на 
инвеститорите в другите държави във връзка 
с участието в тях на клонове на инвестици-
онни посредници, банки – инвестиционни 
посредници, управляващи дружества и лица, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, в чужбина и на чуждестранни ин-
вестиционни посредници, банки – инвести-
ционни посредници, управляващи дружества 
и лица, управляващи алтернативни инвес-
тиционни фондове във Фонда.“

2. В ал. 3:
а) в т. 2 след думата „посредник“ се поставя 

запетая, а думите „или управляващо друже-
ство“ се заменят с „банка – инвестиционен 
посредник, управляващо дружество или лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове“ и се поставя запетая;

б) в т. 3 след думата „посредник“ се поставя 
запетая и се добавя „банка – инвестиционен 
посредник, или лице, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове“;

в) в т. 4 след думата „посредник“ се поставя 
запетая, а думите „или управляващо друже-
ство“ се заменят с „банка – инвестиционен 
посредник, управляващо дружество или лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове“ и се поставя запетая.

§ 16. Член 26а се изменя така:
„Чл. 26а. (1) Сключвайки споразумени-

ята по чл. 26, ал. 2, Фондът има право да 
прилага разпоредбите на приложимите към 
дейността му нормативни актове във връзка 
със задълженията на инвестиционните по-
средници, банките – инвестиционни посре-
дници, управляващите дружества и лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, и по отношение на чуждестранните 
инвестиционни посредници, на чуждестран-
ните банки – инвестиционни посредници, на 

чуждестранните управляващи дружества и 
на чуждестранните лица, управляващи ал-
тернативни инвестиционни фондове. Фондът 
може да изисква предоставяне на съществена 
информация и има право да проверява тази 
информация при компетентните органи на 
държавата членка по седалището на чуждест- 
ранния инвестиционен посредник, чуждест- 
ранната банка – инвестиционен посредник, 
чуждестранното управляващо дружество или 
чуждестранното лице, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фондове.

(2) Фондът удовлетворява вземанията за 
допълнителна компенсация на клиенти на 
клон на чуждестранен инвестиционен по-
средник, банка – инвестиционен посредник, 
чуждестранно управляващо дружество или 
чуждестранно лице, управляващо алтерна-
тивни инвестиционни фондове, след като 
бъде уведомен от компетентните органи на 
държавата членка по седалището на чуж-
дестранния инвестиционен посредник за 
обстоятелствата по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК, 
съответно от компетентните органи на 
държавата членка по седалището на банка-
та – инвестиционен посредник, чуждестран-
ното управляващо дружество или чуждес-
транното лице, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, за обстоятелства по 
чл. 77б, ал. 1, т. 1 ЗППЦК или по чл. 100, 
ал. 1, т. 7 ЗДКИСДПКИ. Преди да изпла-
ти допълнителна компенсация, Фондът си 
запазва всички права да извърши проверка 
за установяване на правото на инвеститора 
в съответствие с приложимите нормативни 
разпоредби, стандарти и процедури.

(3) Фондът и схемата за компенсиране 
на държавата членка по седалището на 
чуждестранния инвестиционен посредник, 
банката – инвестиционен посредник, чуждес-
транното управляващо дружество или чуж-
дестранното лице, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, изцяло сътрудничат 
помежду си, така че инвеститорите да по-
лучават обезщетението бързо и в точните 
размери. В частност те се споразумяват за 
начина, по който насрещните вземания, които 
могат да доведат до прихващане по една от 
схемите, ще се отрази върху обезщетението, 
изплащано на инвеститора от всяка схема.

(4) Фондът има право да изплаща допъл-
нителна компенсация на клиенти на клон 
на чуждестранен инвестиционен посредник, 
чуждестранна банка – инвестиционен по-
средник, на клиенти на чуждестранно упра-
вляващо дружество или чуждестранно лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, когато размерът или обхватът, 
включително процентът на компенсацията, 
предвидена в ЗППЦК, надхвърля размера 
или обхвата на компенсацията, осигурявана 
в държавата членка по седалището на ли-



СТР.  18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 84

цето, което извършва дейност в Република 
България чрез клон. В този случай Фондът 
осигурява компенсация за разликата, над-
вишаваща компенсацията, осигурявана от 
системата за компенсиране на инвеститорите 
по седалището на инвестиционния посредник, 
на банката – инвестиционен посредник, на 
управляващото дружество или на чуждес-
транното лице, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, независимо от това 
дали тази система фактически изплаща ком-
пенсация по вземанията на инвеститорите 
на територията на Република България.“

§ 17. В чл. 27, ал. 2 думите „Предходната 
алинея“ се заменят с „Алинея 1“ и накрая 
се поставя запетая и се добавя „банки-
те – инвестиционни посредници, и лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове“.

§ 18. В чл. 27г се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „изискванията на“ 
се добавя „чл. 136, ал. 3 – 5“.

2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
§ 19. В чл. 27д думите „за компенсиране 

на инвеститорите“ се заличават, а думите 
„в ЗППЦК“ се заменят със „за тях“.

§ 20. В чл. 28, ал. 2 след думата „посред-
ници“ се поставя запетая и думите „или 
на управляващите дружества и които са в 
противоречие със закона“ се заменят с „на 
банките – инвестиционни посредници, на 
управляващите дружества или на лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, и които са в противоречие със 
закона“.

§ 21. В чл. 29 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) отчет за печалбата или загубата и 

другия всеобхватен доход;“.
2. В ал. 3 думите „управляващо друже-

ство“ се заменят с „банка – инвестиционен 
посредник, управляващо дружество и лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове“ и се поставя запетая.

§ 22. Навсякъде в правилника думите 
„фонда“, „фондът“ и „комисията“ се заменят 
съответно с „Фонда“, „Фондът“ и „Комиси-
ята“.

Заключителни разпоредби
§ 23. Правилникът влиза в сила от датата 

на обнародването му в „Държавен вестник“ 
с изключение на § 7, т. 1, 3 и 4, които влизат 
в сила от 1.01.2023 г.

§ 24. Правилникът е приет с Решение 
№ 247-П от 11.10.2022 г. на Комисията за 
финансов надзор.

Председател: 
Бойко Атанасов

6542

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане 
за закупуване и замяна на акции (oбн., ДВ, 
бр. 4 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2004 г.; 
доп., бр. 101 от 2006 г.; изм., бр. 82 от 2007 г.; 
изм. и доп., бр. 13 от 2009 г. и бр. 83 от 2017 г.)

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

1. В ал. 1, т. 1 думите „в Централния де-
позитар“ се заличават, а след думите „т. 1“ 
се добавя „в централния депозитар на ценни 
книжа, при който е регистрирана емисията 
акции, които са обект на търгово предложение“.

2. В ал. 2, т. 3 думите „Централния депо-
зитар“ се заличават, а след думите „придо-
биването на акции“ се добавя „в централния 
депозитар на ценни книжа, при който е ре-
гистрирана емисията акции, които са обект 
на търгово предложение“.

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

1. В ал. 1 думите „и на страницата на 
електронна медия за оповестяване на иконо-
мическа и финансова информация“ се заменят 
с „или на интернет страницата на информа-
ционна агенция или друга медия, която може 
да осигури ефективно разпространение на 
регулирана информация до обществеността 
във всички държави членки“.

2. В ал. 2, т. 1 след думата „адреса“ се по-
ставя запетая и се добавя „както и електронна 
поща (e-mail)“.

§ 3. В чл. 22 ал. 3 се изменя така:
„(3) Подобрените търгови предложения 

се регистрират в Комисията и съществените 
им условия се публикуват незабавно в един 
централен ежедневник или на интернет стра-
ницата на информационна агенция или друга 
медия, която може да осигури ефективно 
разпространение на регулирана информация 
до обществеността във всички държави член-
ки, в които са публикувани първоначалното 
търгово предложение, съответно първоначал-
ните конкурентни предложения, ако в срок 
3 работни дни Комисията не издаде забрана. 
Член 151, ал. 5, чл. 152 и 153 ЗППЦК се при-
лагат съответно.“

§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) ако предложителят е физическо 

лице – имената, адрес за кореспонденция, 
телефон (факс) и електронен адрес (e-mail);“

бб) в буква „б“:
ааа) в подбуква „аа“ след думата „настъ-

пили“ се поставя запетая и се добавя „както 
и единният идентификационен код (ЕИК) и 
когато е приложимо – идентификационният 
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код на правния субект (Legal Entity Identifier 
code – LEI code)“;

ббб) подбуква „бб“ се изменя така:
„бб) имената, адрес за кореспонденция, 

телефон (факс) и електронен адрес (e-mail) на 
физическите лица, съответно наименование, 
седалище, адрес на управление, и единния 
идентификационен код на юридическите 
лица, които са членове на управителния и 
контролния орган на предложителя, съответно 
аналогични данни за чуждестранните лица, 
както и на представителите на юридическите 
лица, които са членове на управителния и 
контролния орган на предложителя;“

ввв) в подбуква „вв“ думите „трите имена и 
бизнес адреса“ се заменят с „имената и адрес 
за кореспонденция“;

б) в т. 2 думите „ако има такива“ и запе-
таята пред тях се заличават;

в) в т. 13 след думата „мястото“ се добавя 
„и/или интернет страницата“;

г) в т. 15 след думите „централния еже-
дневник“ се добавя „или интернет страницата 
на информационна агенция или друга медия, 
която може да осигури ефективно разпрос-
транение на регулирана информация до об-
ществеността във всички държави членки“, 
а думите „в който“ се заменят с „където“.

2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. търговото предложение в електронен 

формат, даващ възможност за търсене в до-
кумента;“

б) създават се т. 5 – 7:
„5. документ, удостоверяващ внасянето на 

съответната такса по тарифата, определена в 
приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако 
таксата не е платена по електронен път;

6. ако предложителят и свързаните с него 
лица и/или лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, 
чрез които предложителят притежава акции с 
право на глас, са юридически лица, които не 
са регистрирани в Република България – ак-
туално удостоверение за вписването им в 
съответния регистър или предоставяне на 
информация за осигурен достъп по интернет 
до този регистър на общоприет език в Евро-
пейския съюз;

7. заверено копие от сключените споразу-
мения за обща политика по управление на 
дружеството – обект на търгово предложение 
чрез съвместно упражняване на притежава-
ните от тях права на глас, ако има такива.“

3. Създават се ал. 4 – 5:
„(4) В случаите на издадена временна за-

брана към коригираното търгово предложение 
се прилага:

1. коригираното търгово предложение в 
електронен формат, даващ възможност за 
търсене в документа и за проследяване на 

извършените промени спрямо първоначално 
регистрираното търгово предложение;

2. декларация от предложителя, че е уве-
домил за коригираното търгово предложение 
управителния орган на дружеството – обект 
на търгово предложение, представителите на 
своите служители или служителите, когато 
няма такива представители, както и регули-
рания пазар, на който са приети за търговия 
акциите на дружеството.

(5) Документите по чл. 24, ал. 3, т. 3, 6 
и 7, които са издадени на език, различен от 
българския, трябва да бъдат съпроводени от 
превод на български език и легализирани в 
съответствие с изискванията на действащото 
законодателство.“

§ 5. В чл. 27 думите „чл. 79, ал. 4, т. 2 
или ал. 5, т. 3 ЗППЦК“ се заменят с „чл. 1, 
параграф 4, буква „е“ и параграф 5, буква „д“ 
от Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. от-
носно проспекта, който трябва да се публикува 
при публично предлагане или допускане на 
ценни книжа до търговия на регулиран пазар, 
и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (OB, 
L 168/12 от 30 юни 2017 г.)“.

§ 6. В чл. 33, ал. 2 след думите „централния 
ежедневник“ се добавя „или медия“, а думите 
„или на интернет страницата на информаци-
онна агенция или друга медия, която може 
да осигури ефективното разпространение на 
регулираната информация до обществеността 
във всички държави членки“ се заличават.

§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думите „управителния орган 
на“ се заличават.

2. В ал. 5 думите „Управителният орган 
на публичното“ се заменят с „Публичното“, 
а думата „си“ се заменя с „на управителния 
орган“.

3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Предложителят и публичното друже-

ство – обект на търгово предложение, предста-
вят на заместник-председателя доказателства 
за изпълнението на задълженията си по ал. 1 
и 5 в срок 3 работни дни от изпълнението им.“

§ 8. В чл. 37 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „съответно упълномо-
щеният от него инвестиционен посредник“ 
и запетаята преди тях се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че предложителят достигне 

в резултат на търговото предложение пряко, 
чрез свързани лица или непряко в случаите 
на чл. 149, ал. 2 ЗППЦК най-малко 95 на сто 
от гласовете в общото събрание на публично 
дружество, това обстоятелство се публикува в 
срока и по реда на ал. 1 заедно с разясняване 
на условията и реда, при които е възможно 
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да бъдат осъществени правата по чл. 157а и 
157б ЗППЦК, включително изрично посоч-
ване на цената или на приложимия начин на 
определяне на цената съгласно чл. 157а, ал. 3 
ЗППЦК. В срока по предходното изречение 
предложителят представя информацията и на 
Комисията, и на регулирания пазар, на който 
акциите на публичното дружество – обект на 
търгово предложение, са приети за търговия.“

§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Централния депозитар“ 

се заменят с „централния депозитар на ценни 
книжа“.

2. В ал. 3 думите „в един централен еже-
дневник“ се заменят с „централния ежедневник 
или медия по чл. 24, ал. 1, т. 15“.

§ 10. В чл. 43, ал. 3 думите „Централния 
депозитар“ се заменят с „централния депозитар 
на ценни книжа“.

§ 11. В чл. 44в, ал. 3 след думите „ал. 2“ 
се поставя запетая и се добавя „по която са 
преведени паричните средства, необходими за 
заплащането на цената на акциите – предмет 
на изкупуване“ и се поставя запетая.

§ 12. В чл. 44г думите „го публикува“ се 
заменят с „публикува съществените му усло-
вия“, а след думата „ежедневник“ се добавя 
„или медия“.

§ 13. В чл. 44ж, ал. 2 думата „ежеднев-
ника“ се заменя с „централния ежедневник 
или медия“.

§ 14. В чл. 44л, ал. 3, т. 2 думите „чл. 56, 
ал. 1, т. 1 от Наредба № 38 от 2007 г. за изис-
кванията към дейността на инвестиционните 
посредници (обн., ДВ, бр. 67 от 2007 г.)“ се 
заменят с „глава осма на Наредба № 38 от 
21.05.2020 г. за изискванията към дейността 
на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 51 
от 2020 г.)“.

§ 15. В чл. 44н, ал. 2 думата „ежедневни-
ка“ се заменя с „централния ежедневник или 
медия“.

§ 16. Навсякъде в наредбата думата „ко-
мисията“ се заменя с „Комисията“.

Заключителни разпоредби
§ 17. В Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за 

изискванията към съдържанието на обо-
сновката на цената на акциите на публично 
дружество, включително към прилагането на 
оценъчни методи, в случаите на преобразуване, 
договор за съвместно предприятие и търгово 
предлагане (обн., ДВ, бр. 59 от 2008 г.; попр., 
бр. 65 от 2008 г., изм. и доп., бр. 83 от 2017 г.) 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:
а) в ал. 3, т. 6 цифрата „2“ се заменя с „3“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Комисията, съответно заместник-пред-

седателят, ръководещ управление „Надзор на 
инвестиционната дейност“, в хода на съответ-
ното административно производство може да 

изиска от заявителя да представи нова оценка 
на акциите на оценяваното дружество по ме-
тода на ликвидационната стойност, изготвена 
от друг оценител, сертифициран от Камарата 
на независимите оценители в България, когато 
са изпълнени следните условия:

1. налице е някое от обстоятелствата по 
ал. 3, съгласно което може да се допусне, че 
ликвидационната стойност е възможно да 
надвишава предложената от търговия пред-
ложител цена за една акция на оценяваното 
дружество;

2. констатирани са непълноти и несъответ-
ствия в представената оценка, които поставят 
под съмнение обективността и/или качеството 
на изготвената оценка.“

2. В чл. 21 се създава ал. 3:
„(3) В случаите на внасяне на коригирано 

търгово предложение след издадена временна 
забрана информацията по ал. 1, т. 9 и датата 
на регистриране в комисията на търговото 
предложение не се променят.“

3. Навсякъде в наредбата думата „комиси-
ята“ се заменя с „Комисията“.

§ 18. Наредбата е приета с Решение № 246-Н
от 11.10.2022 г. на Комисията за финансов 
надзор.

Председател: 
Бойко Атанасов

6543

МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони (обн., 
ДВ, бр. 3 от 2004 г.; изм., бр. 10, 11, 51, 63 от 
2005 г., бр. 41 от 2008 г., бр. 76 от 2012 г. и 

бр. 21 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наредбата се прилага едновременно 

с нормативните актове за изпълнение на 
изискванията по чл. 169, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ), вкл. с 
други специфични изисквания към сгради, 
определени в нормативен акт.“

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „устройствени 
схеми“ се заличават.

§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Към общите и подробните устрой-

ствени планове може да се създават специ-
фични правила и нормативи при условията 
и по реда на чл. 13 ЗУТ, с които се допускат 
отклонения от правилата и нормативите по 
тази наредба.“
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§ 4. В член 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „схеми и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „одобрени устройствени 

схеми и планове“ се заменят с „действащи 
устройствени планове“.

3. Алинеи 3 – 7 се изменят така:
„(3) С общите устройствени планове на 

общини или части от тях се определят те-
ритории с основно и преобладаващо пред-
назначение съгласно чл. 7 ЗУТ.

(4) Границите и обхватът на териториите 
по ал. 3 се определят в съответствие с налич-
ното предназначение на териториите (фак-
тическото им ползване) и в съответствие с 
предвиждането на одобрен устройствен план.

(5) Със заданието за проектиране на общ 
устройствен план на община или на част от 
нея може да се изиска определяне предназ-
начението на териториите съгласно ал. 6.

(6) Предназначението на териториите и 
поземлените имоти по ал. 3 може да бъде:

1. за жилищни функции;
2. за производствено-складови дейности;
3. за паркове и градини;
4. за спорт и забавления;
5. за обществено обслужване;
6. за културно наследство;
7. за рекреационни дейности – курортно-

туристическо и вилно строителство;
8. за техническата инфраструктура;
9. за обработваеми и необработваеми 

земеделски земи;
10. за гори;
11. за водни обекти;
12. за природозащита;
13. за нарушени територии за възстано-

вяване;
14. за комунално обслужване;
15. за специално предназначение;
16. за смесено предназначение;
17. за друго предназначение, определено 

със самия план.
(7) С подробните устройствени планове 

се определя конкретното предназначение 
за всеки отделен поземлен имот съгласно 
чл. 8 ЗУТ.“

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

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Режимът на устройство на територи-

ите и на поземлените имоти е съвкупност от 
дейности и показатели по тяхното използване, 
опазване, застрояване, в т.ч. рекултивиране 
и благоустрояване, съобразно правилата и 
нормативите, определени с тази наредба.

(2) За територии с определено основно 
предназначение по чл. 4, ал. 3 с общите ус-
тройствени планове на общини и части от 
тях се определя общ режим на устройство 
на всяка от териториите със съответните 
правила и нормативи.“

2. В ал. 3 думите „чл. 4, ал. 7“ се заменят 
с „чл. 8 от ЗУТ“.

3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Когато със заданието за проектиране 

на общ устройствен план на община или на 
част от нея се изисква определяне предназ-
начението на териториите и по чл. 4, ал. 6, 
се определя и техният режим на устройство.

(5) За територии с определено общо пред-
назначение по чл. 4, ал. 6 с общите устрой-
ствени планове на градовете и землищата 
им (или на части от тях) и на селищните 
образувания с национално значение се оп-
ределя общ режим на устройство на всяка 
от териториите със съответните правила и 
нормативи.

(6) В случаите, когато с общите устрой-
ствени планове на градовете и землищата им 
(или на части от тях) и на селищните обра-
зувания с национално значение се запазват 
съществуващи функции или се предвиждат 
обекти на публичната общинска и държавна 
собственост, могат да се определят поземле-
ни имоти със собствен устройствен режим.“

§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) С общ устройствен план на 

град или селищно образувание с национално 
значение за територии, за които се определя 
общ (преобладаващ) режим на устройство на 
обединените в тях поземлени имоти, могат 
да се определят типове устройствени зони и 
техните разновидности съгласно наредбата, 
които конкретизират този режим.

(2) Типовете устройствени зони по ал. 1 
са следните:

1. жилищни, означени като (Ж);
2. производствени и складови, означени 

като (П);
3. рекреационни, означени като (О);
4. смесени, означени като (С).
(3) Разновидностите на устройствените 

зони по ал. 1 са определени с тази наредба.
(4) Когато обединени в територии по-

землени имоти или отделни самостоятелни 
поземлени имоти не могат да се отнесат към 
определените по ал. 1 типове устройствени 
зони и техните разновидности, с устрой-
ствения план за тях може да се определя 
собствен режим на устройство съобразно 
предназначението по чл. 4, ал. 6.“

§ 7. В чл. 10, ал. 2 думите „когато не са 
тавански складови помещения“ се заличават.

§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. В жилищните територии и ус-

тройствени зони отделни поземлени имоти 
се урегулират с устройствен план за сгради, 
площи, мрежи и съоръжения за нежилищни 
нужди, както следва:

1. сгради за обществено обслужване в 
областта на:

а) образованието и науката;
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б) здравеопазването и ветеринарната 
медицина;

в) административното обслужване;
г) социалните услуги;
д) културата и изкуствата;
е) вероизповеданията;
ж) търговията, общественото хранене, 

услугите и хазарта;
з) спорта;
2. сгради, мрежи и съоръжения на тех-

ническата инфраструктура;
3. озеленени площи за обществено полз-

ване;
4. надземни и подземни гаражи и паркинги 

за леки автомобили;
5. хотелски сгради и сгради за настаняване;
6. сгради за безвредни производствени 

дейности;
7. бензиностанции, газостанции и авто-

сервизи.“
§ 9. В чл. 18 думите „раздел седми“ се 

заменят с „глава трета, раздел VІІ“.
§ 10. В чл. 21, ал. 4 думите „т. 4“ се за-

менят с „т. 3“.
§ 11. В чл. 24 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Територии и устройствени зони от 

разновидност „чисто производствена зона“ 
(Пч) се застрояват само с производствени и 
складови сгради и съоръжения и сгради за 
обществено обслужване.

(2) Сградите за обществено обслужване 
по ал. 1 са лечебните заведения за извън-
болнична помощ, магазини и заведения за 
обществено хранене, административни сгради 
и научни звена към предприятията, гаражи 
и паркинги, както и жилища за охраната.“

§ 12. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) В територии и устройствени зони от 

разновидност „предимно производствена 
зона“ се допуска изграждане на жилищни 
сгради и общежития, магазини и заведения 
за обществено хранене, хотели, лечебни 
заведения за извънболнична помощ, профе-
сионални гимназии, професионални бази и 
сгради на научни звена към предприятията.“

§ 13. В чл. 26 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 в изречение първо думата 
„учебни“ се заменя с „образователни“, а в 
изречение второ думата „производства“ се 
заменя с „производствени дейности“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В територии и устройствени зони от 

разновидност „високотехнологична произ-
водствена зона“ се изграждат предприятия 
с високотехнологични производства, лабора-
тории, комплекси и сгради за образователна 
и научно-експериментална иновационна 
дейност, административни сгради, сгради 
за обществено обслужване, офиси, изложбе-
ни зали, жилищни сгради и общежития за 

изследователи, преподаватели и работещи 
в предприятията, магазини и заведения за 
обществено хранене и битово обслужване, 
хотели, лечебни заведения за извънболнич-
на помощ, спортни и атракционни обекти, 
озеленени площи.“

§ 14. В чл. 27 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1, т. 4 думата „дисниленд“ се 
заменя с „увеселителни паркове“.

2. В ал. 2 думите „устройствени схеми“ и 
запетаята след тях се заличават.

§ 15. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) В границите на курортите, курортни-

те територии в населени места, курортните 
комплекси и ваканционните селища с из-
ключение на морските плажове се отреждат 
терени и се урегулират имоти, в които могат 
да се изграждат:

1. курортни обекти с места за настаня-
ване – хотели, мотели, апартаментни турис-
тически комплекси, вилни селища, турис-
тически селища, семейни хотели, хостели, 
пансиони, почивни станции, къщи за гости, 
вили, къмпинги, бунгала и др. п. съгласно 
Закона за туризма;

2. жилищни сгради;
3. сгради за обществено обслужване: 

лечебни заведения, обекти за обществено 
обслужване в областта на търговията, об-
щественото хранене, услугите и хазарта;

4. спортни и рекреационни обекти и съ-
оръжения: спортни терени, игрища, плувни 
басейни, пързалки, спортни зали, зали за 
забавни игри, клубове/ателиета по интереси, 
зали за музика, видеозали, изложбени зали 
и др. п.;

5. паркове и други озеленени площи за 
обществено ползване;

6. обекти за обществено обслужване в 
областта на транспорта и комуникациите: 
гаражи и паркинги, автогари, пешеходни 
алеи и площи, велосипедни алеи, скиорски 
пътеки и плацове, станции на въжени линии, 
яхтени пристанища и др. п.;

7. обекти и съоръжения за стопанско 
и инфраструктурно обслужване: складове, 
ремонтни бази, автобази, бензиностанции и 
газостанции, отоплителни централи, мрежи 
на техническата инфраструктура, електропод-
станции, трансформаторни постове, помпени 
станции, пречиствателни станции и др. п.“

§ 16. В чл. 29, ал. 2 се правят следните 
изменения:

1. В т. 2 думата „здравни“ се заменя с 
„лечебни“.

2. В т. 3 думата „малки“ се заличава.
§ 17. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. С подробните устройствени плано-

ве за паркове и градини в озеленените пло-
щи – публична собственост, и в поземлените 
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имоти – частна собственост, без промяна на 
предназначението им, може да се предвижда 
застрояване при спазване на изискванията 
на чл. 62, ал. 7 от ЗУТ.“

§ 18. Наименованието на глава девета се 
изменя така:

„УСТРОЙСТВО НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТО-
РИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО“.

§ 19. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Защитени територии за опазва-

не на културното наследство са териториите 
в обхвата на границите на единичните или 
груповите недвижими културни ценности 
и на техните граници и охранителни зони, 
определени по реда на Закона за културното 
наследство.

(2) Защитени територии за опазване на 
културното наследство са и археологическите 
обекти, намиращи се в земните пластове, на 
тяхната повърхност, на сушата или под вода, 
като временните им граници и охранителни 
зони се определят с решението за теренно 
проучване.

(3) Целите, задачите и начините за устрой-
ство на защитените територии за опазване 
на културното наследство се определят с 
общите и подробните устройствени плано-
ве, обвързано с режимите за опазване на 
недвижимите културни ценности.

(4) За защитените територии по ал. 1 
и 2 се изработват специфични правила и 
нормативи към устройствените планове 
или към техните изменения в съответствие 
с режимите за опазване на недвижимите 
културни ценности при условията на чл. 13, 
ал. 6 от ЗУТ.

(5) За недвижимите културни ценности от 
световно значение и за включените в Инди-
кативната листа на културното и природното 
наследство на Република България, за архе-
ологическите резервати и за единичните, и 
за груповите недвижими културни ценности 
от национално значение се изготвят планове 
за опазване и управление при условията и по 
реда на Закона за културното наследство.“

§ 20. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Археологическите недвижими 

културни ценности се устройват в съответ-
ствие с режимите за тяхното опазване, оп-
ределени по реда на Закона за културното 
наследство.

(2) Археологическите недвижими кул-
турни ценности, за които не са определени 
режими за опазване по реда на Закона за 
културното наследство, се опазват и устройват 
съобразно следните предварителни режимни 
изисквания за териториите им, определени 
със специализирани проучвания:

1. за територии с режим „А“ не са допус-
тими благоустройствени, строителни, селско-
стопански, мелиоративни и други дейности, 

които биха нарушили целостта на почвения 
слой, с изключение на археологически про-
учвания и консервационно-реставрационни 
работи и използването на земята като пасище;

2. за територии с режим „Б“ не са допус-
тими изкопни работи, дълбочинна обработка 
на почвата, засаждане на дървета и култури 
с дълбока коренова система, с изключение 
на археологически проучвания и консерва-
ционно-реставрационни работи и плитка 
обработка на почвата (оран) до 0,25 м;

3. за територии с режим „В“ не са до-
пустими изкопни работи, несвързани със 
селскостопанските работи, с изключение на 
археологически проучвания и консервацион-
но-реставрационни работи и селскостопански 
дейности при условията на чл. 160, ал. 2 от 
Закона за културното наследство;

4. за територии с режим „Г“ се разреша-
ват всички дейности, като тези, свързани с 
изкопни работи, се съгласуват с органите, 
които следят за опазване на недвижимото 
културно наследство при условията и по реда 
на Закона за културното наследство.“

§ 21. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) В териториите от разновидност „сме-

сена централна зона“ могат да се изграждат:
1. сгради за административно обслужване;
2. общественообслужващи сгради за со-

циални, научни, образователни, културни, 
религиозни и други дейности;

3. сгради за обществено обслужване в 
областта на търговията, общественото хра-
нене, услугите и хазарта;

4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено 
предназначение;

5. хотели и заведения за хранене и раз-
влечения;

6. сгради за безвредни производствени и 
складови дейности;

7. бензиностанции, газостанции и надзем-
ни и подземни гаражи и паркинги за леки 
автомобили;

8. сгради, мрежи и съоръжения на тех-
ническата инфраструктура.“

§ 22. В чл. 39 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „грижи“ се заменя с ду-

мата „услуги“;
б) в т. 3 се добавя „и изкуства“;
в) в т. 4 думата „религия“ се заменя с 

„религиозни дейности“.
2. В ал. 2 думата „учебни“ се заменя с 

„образователни“, а думата „здравни“ се за-
меня с „лечебни“.

§ 23. В чл. 44 се правят следните изме-
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимата площ на терен за за-

ведение за социални услуги се определя със 
следните нормативи:
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1. за деца в риск – по 40 – 60 кв. м/дете;
2. за възрастни хора в надтрудоспособна 

възраст – по 40 – 60 кв. м/обитател;
3. за деца и пълнолетни лица с уврежда-

ния – по 70 – 90 кв. м/обитател;
4. за временно пребиваване на деца и 

пълнолетни лица с увреждания – по 30 – 40 
кв. м/обитател;

5. за деца и юноши с физически увреж-
дания – по 80 – 90 кв. м/обитател;

6. за деца и юноши с психично заболяване 
или забавено умствено развитие – по 40 – 60 
кв. м/обитател;

7. за институции в системата на предучи-
лищното и училищното образование и детски 
ясли – по 60 – 80 кв. м/обитател.“

2. В ал. 2 и 3 думите „социални грижи“ 
се заменят със „социални услуги“.

§ 24. В чл. 45 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 109“ се поставя 
запетая и се добавя „чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С общите устройствени планове по 

ал. 1 се определят:
1. територии за природозащита и защи-

тени територии за опазване на културното 
наследство;

2. други територии с особена територи-
алноустройствена защита по чл. 10, ал. 2 и 
§ 5, т. 4 ЗУТ;

3. територии с превантивна устройствена 
защита по чл. 10, ал. 3 и § 5, т. 5 ЗУТ;

4. земеделски територии, в т.ч. и такива, 
чието предназначение не може да се променя;

5. горски територии, в т.ч. и такива, чието 
предназначение не може да се променя;

6. територии, заети от вода и водни обекти;
7. нарушени територии за възстановяване;
8. територии и обекти на транспорта;
9. територии с устройствен режим за 

изграждане на предвидените в ал. 3 обекти 
и съоръжения с различно предназначение.“

3. В ал. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

а) точка 5 се изменя така:
„5. обекти на техническата инфраструк-

тура;“
б) точка 11 се изменя така:
„11. мемориални места и обекти съгласно 

чл. 62, ал. 8 от ЗУТ;“
в) създава се т. 12:
„12. обекти за миннодобивни и съпътства-

щи добива дейности.“
§ 25. В чл. 46 се правят следните изме-

нения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В защитените територии за опазва-

не на културното наследство необходимите 
и допустимите устройствени дейности се 

осъществяват при условията и по реда на 
Закона за културното наследство.“

2. В ал. 9 думите „мрежи и“ се заличават.
§ 26. В чл. 50 се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 1 думите „схеми и“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „наредбата по чл. 107, 

т. 5“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-2 
от 2017 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система 
на урбанизираните територии и Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на 
изискванията за достъпност и универсален 
дизайн на елементите на достъпната среда 
в урбанизираната територия и на сградите 
и съоръженията“.

§ 27. В чл. 51 думите „Наредба № 2 от 
2004 г. за планиране и проектиране на ко-
муникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии“ се заменят с 
„Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за плани-
ране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните 
територии“.

§ 28. В чл. 52 думите „Наредба № 2 от 
2004 г. за планиране и проектиране на ко-
муникационно-транспортните системи на 
урбанизираните територии“ се заменят с 
„Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за плани-
ране и проектиране на комуникационно-
транспортната система на урбанизираните 
територии“.

§ 29. В чл. 59 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В т. 2 думата „черпещ“ се заменя с 
думата „черпателен“.

2. В т. 3 думите „септична яма и попи-
вен кладенец“ се заменят с „водоплътна 
изгребна яма“.

3. Създава се т. 4:
„4. при съоръженията за пречистване на 

образуваните в имотите отпадъчни води 
по смисъла на чл. 87, ал. 1 ЗУТ – съгласно 
техническите изисквания, определени в на-
редбата на министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството за проектиране, 
изграждане и експлоатация на сградни во-
допроводни и канализационни инсталации.“

§ 30. В чл. 69, ал. 2, т. 3 думите „и етаж-
ността“ се заличават.

§ 31. В чл. 71 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Подземното строителство може да 

се разполага до границите на урегулира-
ния имот при спазване на изискванията за 
минимално озеленяване, без да се счита за 
свързано застрояване.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 32. В чл. 72 се правят следните изме-

нения и допълнения:
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1. В ал. 2 се създава изречение четвърто: 
„Конкретното предназначение на обектите 
за нежилищни нужди се определя с ин-
вестиционния проект и е в съответствие с 
класификатора за предназначение на сгра-
дите, на съоръженията на техническата 
инфраструктура със самостоятелни обекти 
и на самостоятелните обекти в тях към 
чл. 16, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5 от 
15.12.2016 г. за съдържанието, създаването 
и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Светлата височина на жилищните 

помещения в нови жилищни сгради и сгра-
ди със смесено предназначение трябва да 
бъде най-малко 2,60 м. При преустройства 
и реконструкции на съществуващи сгради 
се допуска намаляване на минималната 
светла височина на жилищните помещения 
с до 10 на сто.“

3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Жилищните помещения във вилни 

сгради и в подпокривното пространство на 
жилищни сгради и сгради със смесено пред-
назначение трябва да имат светла височина 
най-малко 2,30 м в 50 на сто от площта им.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като 
след думите „жилищни сгради“ се добавя 
„и в сгради със смесено предназначение“.

§ 33. В чл. 75, ал. 2, т. 1 думата „до“ се 
заменя с „по“.

§ 34. В чл. 76, ал. 1 навсякъде думите 
„14 м“ се заменят с „16 м“.

§ 35. В чл. 79 след думите „по чл. 31 – 36 
ЗУТ“ се поставя запетая и се добавя „вклю-
чително и когато имотите се застрояват 
комплексно по реда на чл. 80 и 81“.

§ 36. В чл. 80 думите „а при допиране 
на сградите се съблюдава и изискването по 
чл. 31, ал. 5 ЗУТ“ се заменят с „при спазване 
на нормативите по чл. 31 – 36 ЗУТ“.

§ 37. В чл. 82, ал. 10 думите „в етажността“ 
се заменят с „във височината“.

§ 38. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. Части от сградите, които излизат 

пред линиите на застрояване и над равнината 
по чл. 74, ал. 2, са издатини (еркери, балко-
ни, козирки, капандури, стрехи, корнизи и 
други архитектурни елементи).“

§ 39. В чл. 87 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. конструктивни елементи при надстро-

яване на сградата – до 0,25 м при широчина 
на тротоарите от 1,50 м до 2 м и до 0,3 м при 
широчина на тротоарите, по-голяма от 2 м;“

б) създава се т. 6:
„6. слънчеви фотоволтаични и/или топлин-

ни преобразуватели – до 0,4 м, при спазване 
изискванията на чл. 90.“

2. В ал. 2 думите „до 1,5 м“ се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 40. В чл. 88 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „най-малко на 2 м“ се 

заменят с „най-малко на 1,5 м“, а думите 
„0,3 м“ се заменят с „0,6 м“;

б) създават се т. 4 и 5:
„4. елементи на тръбна и въздуховодна 

мрежа на отоплителни, охладителни и венти-
лационни системи – до 0,90 м само в случаите 
на преустройство на съществуващи сгради 
при доказана невъзможност за изпълнението 
им във физическия обем на сградите;

5. слънчеви фотоволтаични и/или топлин-
ни преобразуватели – до 0,4 м.“

2. В ал. 2 думите „между сградите в съ-
седните имоти и“ се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пред вътрешните линии на застро-

яване, когато разстоянията до регулацион-
ните линии са по-големи от изискуемите, се 
допускат издатини, които могат да излизат 
пред вътрешните линии на застрояване, 
определени по чл. 31 ЗУТ на разстояния не 
по-големи от установените в ал. 2.“

4. В ал. 4 думите „по-малки от изиску-
емите“ се заменят с „намалени по реда на 
чл. 36 ЗУТ“.

5. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 41. Създава се чл. 88а:
„Чл. 88а. Еркерите и балконите по чл. 87 

и 88 не могат да заемат еднометровите ивици 
в контактната зона към калканната стена 
при свързано застрояване.“

§ 42. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. Балконите, лоджиите, терасите и 

външните стълби трябва да имат парапети, 
които отговарят на следните изисквания:

1. да са с височина от вътрешната страна 
не по-малка от 1,05 м, а за етажите, разпо-
ложени на височина над 20 м – не по-малка 
от 1,20 м;

2. да са устойчиви на натиск;
3. разстоянията между парапета и пода и 

ограждащите стени, както и между верти-
калните елементи на парапета, не могат да 
бъдат по-големи от 0,09 м;

4. да нямат хоризонтални елементи, поз-
воляващи катерене на деца;

5. височината на парапети за обезопасяване 
на външни открити стълбища за евакуация е 
съгласно изискванията на Наредба № Із-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“

§ 43. Член 92 се изменя така:
„Чл. 92. (1) Над покривната равнина се 

допускат издатини, като капандури, корнизи, 
перголи, слънчеви фотоволтаични и/или то-
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плинни преобразуватели и други, ако остават 
зад равнината, разположена успоредно на 
разстояние 70 см от равнината, проведена 
съгласно изискването на чл. 74, ал. 2.

(2) При свързано застрояване издатините 
по ал. 1 се допускат на разстояние не по-
малко от 1 м от страничната регулационна 
линия. Капандурите могат да заемат общо не 
повече от 2/3 от дължината на съответната 
ограждаща стена.“

§ 44. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Не се считат за издатини по смисъла 

на тази наредба и се поставят, без да се иска 
разрешение, леките слънцезащитни устрой-
ства на прозорците, балконите, лоджиите и 
терасите по фасади и покриви.“

§ 45. В чл. 95, ал. 2 думата „жилищни“ 
се заличава.

§ 46. В чл. 97 се създава ал. 3:
„(3) При определяне на предназначението 

на сградите ателиетата се считат за жилища.“
§ 47. В чл. 99 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „на противопожарните 

строително-технически норми“ се заменят 
със „за осигуряване на безопасност при 
пожар“.

2. В ал. 2 след думите „вили“ се поставя 
запетая и се добавя „а към многофамил-
ни жилищни сгради – като допълнително 
стълбище, при необходимост“ и се създава 
изречение второ: „Когато външните открити 
стълбища са и за евакуация, те се изпълняват 
при условията на чл. 51 от Наредба № Із-1971 
от 29 октомври 2009 г. за строително-техни-
чески правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар.“

3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато вътрешните стълбища са 

евакуационни стълбища и обслужват повече 
от три надземни етажа, се проектират при 
условията на чл. 50 от Наредба № Із-1971 от 
29 октомври 2009 г. за строително-техни-
чески правила и норми за осигуряване на 
бeзопасност при пожар.“

§ 48. В чл. 101 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 49. Член 103 се отменя.
§ 50. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) В жилищните сгради с 5 и 

повече етажа асансьорите са задължителни.
(2) В сгради до 5 етажа асансьорът може да 

бъде заменен с подемна платформа с верти-
кално движение, проектирана като затворена 
структура в съответствие с чл. 56 от Наредба 
№ РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на 
изискванията за достъпност и универсален 
дизайн на елементите на достъпната среда 
в урбанизираната територия и на сградите и 
съоръженията (ДВ, бр. 12 от 2021 г.).

(3) Изискванията при избора и проекти-
рането на асансьорни уредби с пътнически и 

товаро-пътнически асансьори в жилищни и 
общественообслужващи сгради се определят 
с Наредба № 2 от 2009 г. за избор и проек-
тиране на асансьорни уредби в жилищни и 
общественообслужващи сгради (ДВ, бр. 46 
от 2009 г.).“

§ 51. В чл. 112 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1, като 
накрая се добавя „или комин в дневните с 
кухненски бокс“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) В кухните и в дневните с кухненски 

бокс коминът се проектира без смесване на 
потоците на изходящите газове от отопление 
и вентилация.“

§ 52. Член 116 се изменя така:
„Чл. 116. При разполагане на помещения 

спрямо източника на въздушен и ударен 
шум, чийто източник е в сградата, да се 
спазват изискванията на чл. 21 от Наредба 
№ 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния 
шум чрез шумоизолиране на сградите при 
тяхното проектиране и за правилата и нор-
мите при изпълнението на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на 
строителството (обн., ДВ, бр. 6 от 2007 г.; 
доп., бр. 77 от 2016 г.).“

§ 53. В глава двадесет и шеста раздел IV 
с чл. 118 – 122 се отменя.

§ 54. В § 2а от допълнителните разпоред-
би т. 6 се отменя.

§ 55. В преходните и заключителните 
разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 9 думите „разрешение на минис-
търа на регионалното развитие и благо- 
устройството по предложение на общинския 
съвет“ се заменят с „решение на общинския 
съвет, прието с мнозинство не по-малко от 
две трети от общия брой на съветниците, по 
предложение на кмета на общината“.

2. Параграф 10 се изменя така:
„§ 10. Отклонения от правилата и нор-

мативите, определени с тази наредба за от-
делни територии и/или устройствени зони, 
се допускат по изключение въз основа на 
мотивирано предложение на общинския съвет 
с разрешение на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.“

3. В § 11 думите „Правилника за прило-
жение на Закона за одобрение и приложение 
на общия градоустройствен план на София 
(ДВ, бр. 43 от 2002 г.)“ се заменят със „За-
кона за устройството и застрояването на 
Столичната община“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 56. (1) Започнатите до влизането в сила 

на тази наредба производства по одобряване 
на устройствени планове и техни изменения 
се довършват по досегашния ред.
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(2) Започнати по ал. 1 са производствата, 
за които до влизането в сила на тази наредба 
е издадено разрешение от компетентния ор-
ган за изработването на съответния проект.

§ 57. (1) Започналите производства по 
съгласуване и одобряване на инвестиционен 
проект и издаване на разрешение за строеж 
се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по съ-
гласуване и одобряване на инвестиционен 
проект и издаване на разрешение за строеж 
се счита датата на подаване на писмено 
заявление за съгласуване и одобряване на 
инвестиционния проект от компетентния 
орган. За започнато производство се счита 
и наличието на съгласуван от компетентния 
орган идеен инвестиционен проект.

§ 58. Наредбата влиза в сила в едномесе-
чен срок от обнародването є в „Държавен 
вестник“.

Министър: 
Иван Шишков

6558

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инструкция за допълнение на Инструкция 
№ 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за на-
блюдението на държавната граница на Репу-
блика България, специфичната охранителна 
дейност за участие в мерките за постигане 
на летищна сигурност в обществените зони 
и периметъра на летищата и прилагане на 
компенсиращи мерки (ДВ, бр. 83 от 2015 г.)

Параграф единствен. В чл. 6 се създава ал. 3:
„(3) Наблюдението на държавната гра-

ница и специфичната охранителна дейност 
в зоните на международните летища като 
част от наблюдението на границата може да 
се осъществяват и от служители на ГДГП 
от други направления на дейност, за които 
е издадена заповед за възлагане на функции 
от директора на ГДГП.“

За министър: 
Моника Димитрова-Бийчър

6694
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО  
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-117 
от 12 октомври 2022 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение по първокласен път I-8 в участъка 
от гр. Сливница до гр. София, представляващ 
част от Транспортен европейски коридор X, 
както и на фактически мотиви, допълнително 
изложени в обяснителната записка към проекта 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви 
„б“ и „в“ от Закона за устройство на тери-
торията (ЗУТ); заявление с вх. № АУ-13-4 от 
16.09.2022 г., допълнено с писма вх. № АУ-13-3(1) 
от 6.10.2022 г. и 90-05-1346(2) от 10.10.2022 г. 
от Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед 
№ РД-02-15-38 от 8.04.2021 г. на заместник-
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството за разрешаване изработването 
на проект на ПУП – ПП, разгласена по реда 
на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване на проекта на 
ПУП – ПП с обявление в „Държавен вестник“, 
бр. 50 от 15.06.2021 г.; доказателства за извър-
шено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от 
ЗУТ; Решение № 3-ПР/2022 г. за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда на ми-
нистъра на околната среда и водите; Решение 
№ 150 от 19.09.2022 г. на министъра на окол-
ната среда и водите; писма изх. № ОВОС-91 
от 28.09.2022 г. и № ОВОС-91 от 7.10.2022 г. на 
Министерството на околната среда и водите; 
становище изх. № 33-НН-23517 от 18.08.2021 г. 
на Министерството на културата; влязло в сила 
Решение № КЗЗ-14 от 31.08.2021 г. на Комиси-
ята за земеделските земи за утвърждаване на 
трасе за проектиране на обекти в земеделски 
земи; становище рег. № 1983пс-30, екз. № 2 от 
12.07.2021 г. на Главна дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението“; писмо рег. 
№ 05-00-33 от 14.07.2021 г. от Главна дирекция 
„Инфраструктура на отбраната“ в Министер-
ството на отбраната; писмо рег. № 578500-6222, 
екз. № 2 от 22.07.2021 г. от дирекция „Управле-
ние на собствеността и социални дейности“ в 
Министерството на вътрешните работи; писмо 
изх. № Е-12-00-257 от 29.07.2021 г. от Министер-
ството на енергетиката; писмо рег. № 12 1093, 
екз. 2 от 12.08.2021 г. от Държавна агенция 
„Разузнаване“; писмо рег. № КА-1249, екз. 2 от 
25.08.2021 г. от Държавна агенция „Национална 

сигурност“; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-4858#2 от 
13.07.2021 г. от „Електроенергиен системен опе-
ратор“ – ЕАД; становище изх. № 1204180824 и 
1204180801 от 2.07.2021 г. на „ЧЕЗ Разпределение 
България“ – АД; писмо изх. № БТГ-24-00-1545(1) 
от 1.07.2021 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; 
писмо изх. № ЖИ-40742 от 7.10.2021 г. от ДП 
„Национална компания „Железопътна инфра-
структура“; писмо изх. № СКЗЗВ-02-161(3) от 
30.08.2021 г. от Басейнова дирекция „Дунавски 
район“; писмо изх. № 639 от 12.08.2021 г. от 
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон София; 
писмо рег. № ТО-04-28 от 28.07.2021 г. от „Во-
доснабдяване и канализация“ – ЕООД, София; 
съгласувателно писмо с рег. № ДАЕУ-10570 от 
30.06.2021 г. от Държавна агенция „Електронно 
управление“; писмо изх. № 2615 от 24.06.2021 г. 
от „А1 България“ – ЕАД; становище изх. № 51 
от 29.06.2021 г. на „Глобъл Комюникейшън 
Нет“ – АД; здравно заключение за съгласуване 
на проект за подробен устройствен план с изх. 
№ АУ-259-203-1 от 11.10.2021 г. на директора 
на Регионална здравна инспекция – Софийска 
област; удостоверение за приемане на проект 
за изменение на кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, издадено от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Со-
фийска област; протокол № УТАТУ-01-02-12 
от 28.09.2022 г. от заседание на Националния 
експертен съвет по устройство на територията 
и регионална политика при Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство-
то (МРРБ); Решение № 302 от 20.04.2012 г. на 
Министерския съвет, с което Път I-8 (Е 80) 
в участък „Граница Република Сърбия – о.п. 
София – Запад“ е обявен за национален обект 
и обект с национално значение, и Решение на 
Министерския съвет № 959 от 31.12.2018 г. за 
утвърждаване на списък на републиканските 
пътища, с което първокласен път I-8 е определен 
за трасе на АМ „Европа“, одобрявам проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: Модернизация на път I-8 „Калоти-
на – п.в. Храбърско“ от км 32+447.20=32+449.08 
по технически проект от 2019 г. до км 33+612.73, 
в землището на с. Храбърско, община Божу-
рище, съгласно приетите и одобрени текстови 
и графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед. При реализаци-
ята на проекта да бъдат стриктно спазвани 
изискванията, поставени от администрации 
и експлоатационни дружества. На основание 
чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта се обнародва в 
„Държавен вестник“ и се публикува на интернет 
страницата на МРРБ. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи 
на обжалване от заинтересуваните лица пред 
Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
чрез МРРБ.

Министър: 
И. Шишков

6589
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-120 
от 14 октомври 2022 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение по първокласен път I-8 в участъка 
от гр. Сливница до гр. София, представляващ 
част от Транспортен европейски коридор X, 
както и на фактически мотиви, допълнително 
изложени в обяснителната записка към проекта 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ 
и „в“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ 13-4/16.09.2022 г., 
допълнено с писма вх. № АУ 13-3(1)/6.10.2022 г. 
и № 90 -05-1346(2)/10.10.2022 г. от Агенция 
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-
38 от 8.04.2021 г. на заместник-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
за разрешаване изработването на проект на 
ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от 
ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП 
с обявление в „Държавен вестник“, бр. 50 
от 15.06.2021 г.; доказателства за извършено 
разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; 
Решение № 3-ПР от 2022 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда на минис-
търа на околната среда и водите; Решение № 150 
от 19.09.2022 г. на министъра на околната среда 
и водите; писма изх. № ОВОС-91/28.09.2022 г. 
и № ОВОС-91/7.10.2022 г. на Министерството 
на околната среда и водите; становище изх. 
№ 33-НН-23517/18.08.2021 г. на Министерството 
на културата; влязло в сила Решение № КЗЗ-14 
от 31.08.2021 г. на Комисията за земеделските 
земи за утвърждаване на трасе за проектиране 
на обекти в земеделски земи; становище рег. 
№ 1983пс-30, екз. № 2/12.07.2021 г. на Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“; писмо рег. № 05-00-33/14.07.2021 г. 
от Главна дирекция „Инфраструктура на от-
браната“, Министерство на отбраната; писмо 
рег. № 578500-6222, екз. № 2/22.07.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и соци-
ални дейности“, Министерство на вътрешните 
работи; писмо изх. № Е-12-00-257/29.07.2021 г. 
от Министерството на енергетиката; писмо 
рег. № 12 1093, екз. 2/12.08.2021 г. от Държав-
на агенция „Разузнаване“; писмо рег. № КА-
1249, екз. 2/25.08.2021 г. от Държавна агенция 
„Национална сигурност“; писмо изх. № ЦУ-
ЕСО-4858#2/13.07.2021 г. от „Електроенер-
гиен системен оператор“ – ЕАД; становище 
с изх. № 1204180824 и 1204180801/2.07.2021 г. 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; пис-
мо изх. № БТГ-24-00 -1545(1)/1.07.2021 г. от 
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-
40742/7.10.2021 г. от ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“; писмо изх. 
№ СКЗЗВ-02-161(3)/30.08.2021 г. от Басейно-
ва дирекция „Дунавски район“; писмо изх. 
№ 639/12.08.2021 г. от „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД, клон София; писмо рег. № ТО-04-
28/28.07.2021 г. от „Водоснабдяване и канали-

зация“ – ЕООД – София; съгласувателно писмо 
с рег. № ДАЕУ-10570/30.06.2021 г. от Държавна 
агенция „Електронно управление“; писмо с изх. 
№ 2615/24.06.2021 г. от „А1 България“ – ЕАД; 
становище изх. № 51/29.06.2021 г. на „Глобъл 
Комюникейшън Нет“ – АД; здравно заключение 
за съгласуване на проект за подробен устройствен 
план с изх. № АУ-259-203-1/11.10.2021 г. на дирек-
тора на Регионалната здравна инспекция – Со-
фийска област; удостоверение за приемане на 
проект за изменение на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, издадено от Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Со-
фийска област; протокол № УТАТУ-01-02-12 
от 28.09.2022 г. от заседание на Националния 
експертен съвет по устройство на територията 
и регионална политика при Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство-
то (МРРБ); Решение № 302 от 20.04.2012 г. на 
Министерския съвет, с което път I-8 (Е80) в 
участък „Граница Република Сърбия – о.п. 
София – Запад“ е обявен за национален обект 
и обект с национално значение, и Решение 
№ 959 от 31.12.2018 г. на Министерския съвет 
за утвърждаване на списък на републиканските 
пътища, с което първокласен път I-8 е определен 
за трасе на АМ „Европа“, одобрявам: проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: „Модернизация на път I-8 „Калоти-
на – п.в. Храбърско“ от км 33+612.73“, до км 
33+858.23, в землището на с. Петърч, община 
Костинброд, съгласно приетите и одобрени 
текстови и графични части, представляващи 
неразделна част от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат 
стриктно спазвани изискванията, поставени от 
администрации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповед- 
та да се изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет стра-
ницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ нас- 
тоящата заповед подлежи на обжалване от за-
интересуваните лица пред Върховния админис- 
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: 
И. Шишков

6672

ЗАПОВЕД № РД-02-15-121 
от 14 октомври 2022 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение по първокласен път I-8 в участъка 
от гр. Сливница до гр. София, представляващ 
част от Транспортен европейски коридор X, 
както и на фактически мотиви, допълнително 
изложени в обяснителната записка към проекта 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ 
и „в“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ 13-4/16.09.2022 г., 
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допълнено с писма вх. № АУ 13-3(1)/6.10.2022 г. 
и 90-05-1346(2)/10.10.2022 г. от Агенция „Пътна 
инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-38 от 
8.04.2021 г. на заместник-министъра на регио-
налното развитие и благоустройството за разре-
шаване изработването на проект на ПУП – ПП, 
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; съобща-
ване на проекта на ПУП – ПП с обявление в 
„Държавен вестник“, бр. 50 от 15.06.2021 г.; дока-
зателства за извършено разгласяване по реда на 
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; Решение № 3-ПР от 2022 г. 
за преценяване на необходимостта от извършва-
не на оценка на въздействието върху околната 
среда на министъра на околната среда и водите; 
Решение № 150/19.09.2022 г. на министъра на 
околната среда и водите; писма изх. № ОВОС-
91/28.09.2022 г. и № ОВОС-91/7.10.2022 г. на 
Министерството на околната среда и водите; 
становище изх. № 33-НН-23517/18.08.2021 г. на 
Министерството на културата; влязло в сила 
Решение № КЗЗ-14/31.08.2021 г. на Комисията за 
земеделските земи за утвърждаване на трасе за 
проектиране на обекти в земеделски земи; ста-
новище рег. № 1983пс-30, екз. № 2/12.07.2021 г. 
на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“; писмо рег. № 05-00-
33/14.07.2021 г. от Главна дирекция „Инфраструк-
тура на отбраната“, Министерство на отбраната; 
писмо рег. № 578500-6222, екз. № 2/22.07.2021 г. 
от дирекция „Управление на собствеността и со-
циални дейности“, Министерство на вътрешните 
работи; писмо изх. № Е-12-00-257/29.07.2021 г. 
от Министерството на енергетиката; писмо 
рег. № 12 1093, екз. 2/12.08.2021 г. от Държав-
на агенция „Разузнаване“; писмо рег. № КА-
1249, екз. 2/25.08.2021 г. от Държавна агенция 
„Национална сигурност“; писмо изх. № ЦУ-
ЕСО-4858#2/13.07.2021 г. от „Електроенергиен 
системен оператор“ – ЕАД; становище с изх. 
№ 1204180824 и 1204180801/2.07.2021 г. на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ – АД; писмо изх. 
№ БТГ-24-00-1545(1)/1.07.2021 г. от „Булгартранс- 
газ“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-40742/7.10.2021 г. 
от ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“; писмо изх. № СКЗЗВ-02-161(3)/ 
30.08.2021 г. от Басейнова дирекция „Дунавски 
район“; писмо изх. № 639/12.08.2021 г. от „На-
поителни системи“ – ЕАД, клон София; писмо 
рег. № ТО-04-28/28.07.2021 г. от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕООД – София; съгласувател-
но писмо с рег. № ДАЕУ-10570/30.06.2021 г. от 
Държавна агенция „Електронно управление“; 
писмо с изх. № 2615/24.06.2021 г. от „А1 Бълга-
рия“ – ЕАД; становище изх. № 51/29.06.2021 г. 
на „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; здравно 
заключение за съгласуване на проект за под-
робен устройствен план с изх. № АУ-259-203-
1/11.10.2021 г. на директора на Регионалната 
здравна инспекция – Софийска област; удос-
товерение за приемане на проект за измене-
ние на кадастралната карта и кадастралните 
регистри, издадено от Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Софийска област; 
протокол № УТАТУ-01-02-12 от 28.09.2022 г. от 
заседание на Националния експертен съвет по 

устройство на територията и регионална по-
литика при Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ); Решение 
№ 302/20.04.2012 г. на Министерския съвет, с 
което път I-8 (Е80) в участък „Граница Репуб- 
лика Сърбия – о.п. София – Запад“ е обявен 
за национален обект и обект с национално 
значение, и Решение № 959 от 31.12.2018 г. 
на Министерския съвет за утвърждаване на 
списък на републиканските пътища, с което 
първокласен път I-8 е определен за трасе на 
АМ „Европа“, одобрявам: проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. 
Храбърско“ от км 33+858.23 до км 39+049.43“, 
в землището на с. Хераково, община Божури-
ще, съгласно приетите и одобрени текстови и 
графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат 
стриктно спазвани изискванията, поставени от 
администрации и експлоатационни дружества. 

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповед- 
та да се изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет стра-
ницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ нас- 
тоящата заповед подлежи на обжалване от за-
интересуваните лица пред Върховния админис- 
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: 
И. Шишков

6673

ЗАПОВЕД № РД-02-15-122 
от 14 октомври 2022 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение по първокласен път I-8 в участъка 
от гр. Сливница до гр. София, представляващ 
част от Транспортен европейски коридор X, 
както и на фактически мотиви, допълнително 
изложени в обяснителната записка към проекта 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ 
и „в“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ 13-4/16.09.2022 г., 
допълнено с писма вх. № АУ 13-3(1)/6.10.2022 г. 
и № 90 -05-1346(2)/10.10.2022 г. от Агенция 
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-
38 от 8.04.2021 г. на заместник-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
за разрешаване изработването на проект на 
ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от 
ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП 
с обявление в „Държавен вестник“, бр. 50 
от 15.06.2021 г.; доказателства за извършено 
разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; 
Решение № 3-ПР от 2022 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда на министъ- 
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ра на околната среда и водите; Решение № 150 
от 19.09.2022 г. на министъра на околната среда 
и водите; писма изх. № ОВОС-91/28.09.2022 г. 
и № ОВОС-91/7.10.2022 г. на Министерството 
на околната среда и водите; становище изх. 
№ 33-НН-23517/18.08.2021 г. на Министерството 
на културата; влязло в сила Решение № КЗЗ-14 
от 31.08.2021 г. на Комисията за земеделските 
земи за утвърждаване на трасе за проектиране 
на обекти в земеделски земи; становище рег. 
№ 1983пс-30, екз. № 2/12.07.2021 г. на Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“; писмо рег. № 05-00-33/14.07.2021 г. 
от Главна дирекция „Инфраструктура на от-
браната“, Министерство на отбраната; писмо 
рег. № 578500-6222, екз. № 2/22.07.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и соци-
ални дейности“, Министерство на вътрешните 
работи; писмо изх. № Е-12-00-257/29.07.2021 г. 
от Министерството на енергетиката; писмо 
рег. № 12 1093, екз. 2/12.08.2021 г. от Държав-
на агенция „Разузнаване“; писмо рег. № КА-
1249, екз. 2/25.08.2021 г. от Държавна агенция 
„Национална сигурност“; писмо изх. № ЦУ-
ЕСО-4858#2/13.07.2021 г. от „Електроенергиен 
системен оператор“ – ЕАД; становище с изх. 
№ 1204180824 и 1204180801/02.07.2021 г. на 
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо 
изх. № БТГ-24-00-1545(1)/1.07.2021 г. от „Бул-
гартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-П-
1246/2.07.2021 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; 
писмо изх. № ЖИ-40742/7.10.2021 г. от ДП „На-
ционална компания „Железопътна инфраструк-
тура“; писмо изх. № СКЗЗВ-02-161(3)/30.08.2021 г. 
от Басейнова дирекция „Дунавски район“; 
писмо изх. № 639/12.08.2021 г. от „Напоител-
ни системи“ – ЕАД, клон София; писмо рег. 
№ ТО-04-28/28.07.2021 г. от „Водоснабдяване и 
канализация“ – ЕООД – София; съгласувател-
но писмо с рег. № ДАЕУ-10570/30.06.2021 г. от 
Държавна агенция „Електронно управление“; 
писмо с изх. № 2615/24.06.2021 г. от „А1 Бълга-
рия“ – ЕАД; становище изх. № 51/29.06.2021 г. 
на „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; здравно 
заключение за съгласуване на проект за под-
робен устройствен план с изх. № АУ-259-203-
1/11.10.2021 г. на директора на Регионалната 
здравна инспекция – Софийска област; удосто-
верение за приемане на проект за изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
издадено от Службата по геодезия, картогра-
фия и кадастър – Софийска област; протокол 
№ УТАТУ-01-02-12 от 28.09.2022 г. от заседание 
на Националния експертен съвет по устройство 
на територията и регионална политика при 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ); Решение № 302 от 
20.04.2012 г. на Министерския съвет, с което 
път I-8 (Е 80) в участък „Граница Република 
Сърбия – о.п. София – Запад“ е обявен за наци-
онален обект и обект с национално значение, и 
Решение № 959 от 31.12.2018 г. на Министерския 
съвет за утвърждаване на списък на републи-
канските пътища, с което първокласен път I-8 е 
определен за трасе на АМ „Европа“, одобрявам 

проект на подробен устройствен план – парце-
ларен план за обект: „Модернизация на път I-8 
„Калотина – п.в. Храбърско“ от км 39+049.43 
до км 42+640.51“, в землището на с. Пролеша, 
община Божурище, съгласно приетите и одобре-
ни текстови и графични части, представляващи 
неразделна част от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат 
стриктно спазвани изискванията, поставени от 
администрации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповед- 
та да се изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет стра-
ницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ на-
стоящата заповед подлежи на обжалване от 
заинтересуваните лица пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: 
И. Шишков

6674

ЗАПОВЕД № РД-02-15-123 
от 14 октомври 2022 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение по първокласен път I-8 в участъка 
от гр. Сливница до гр. София, представляващ 
част от Транспортен европейски коридор X, 
както и на фактически мотиви, допълнително 
изложени в обяснителната записка към проекта 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ 
и „в“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ 13-4/16.09.2022 г., 
допълнено с писма вх. № АУ 13-3(1)/06.10.2022 г. 
и № 90 -05-1346(2)/10.10.2022 г. от Агенция 
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-
38 от 8.04.2021 г. на заместник-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
за разрешаване изработването на проект на 
ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от 
ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП 
с обявление в „Държавен вестник“, бр. 57 от 
9.07.2021 г.; доказателства за извършено раз-
гласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; 
Решение № 3-ПР от 2022 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда на минис-
търа на околната среда и водите; Решение № 150 
от 19.09.2022 г. на министъра на околната среда 
и водите; писма изх. № ОВОС-91/28.09.2022 г. 
и № ОВОС-91/07.10.2022 г. на Министерството 
на околната среда и водите; становище изх. 
№ 33-НН-23517/18.08.2021 г. на Министерството 
на културата; становище рег. № 1983пс-30, екз. 
№ 2/12.07.2021 г. на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“; писмо 
рег. № 05-00-33/14.07.2021 г. от Главна дирекция 
„Инфраструктура на отбраната“, Министерство 
на отбраната; писмо рег. № 578500-6222, екз. 
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№ 2/22.07.2021 г. от дирекция „Управление на 
собствеността и социални дейности“, Министер-
ство на вътрешните работи; писмо изх. № Е-12-
00-257/29.07.2021 г. от Министерството на енерге-
тиката; писмо рег. № 12 1093, екз. 2/12.08.2021 г. 
от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. 
№ КА-1249, екз. 2/25.08.2021 г. от Държавна 
агенция „Национална сигурност“; писмо изх. 
№ ЦУ-ЕСО-4858#2/13.07.2021 г. от „Електро- 
енергиен системен оператор“ – ЕАД; становище 
с изх. № 1204180824 и 1204180801/02.07.2021 г. 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо 
изх. № БТГ-24-00-1545(1)/01.07.2021 г. от „Булгар-
трансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № 30/30.06.2021 г. 
от „Костинбродгаз“ – ООД; писмо изх. № ЖИ-
40742/07.10.2021 г. от ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 
СКЗЗВ-02-161(3)/30.08.2021 г. от Басейно -
ва дирекция „Дунавски район“; писмо изх. 
№ 639/12.08.2021 г. от „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД, клон София; писмо изх. № ТУ-
5271/02.11.2021 г. от „Софийска вода“ – АД; съгла-
сувателно писмо с рег. № ДАЕУ-10570/30.06.2021 г. 
от Държавна агенция „Електронно управление“; 
писмо с изх. № 2615/24.06.2021 г. от „А1 Бълга-
рия“ – ЕАД; становище изх. № 51/29.06.2021 г. 
на „Глобъл Комюникейшън Нет“ – АД; здрав-
но заключение за съгласуване на проект за 
подробен устройствен план с изх. № РД-259-
159/08.10.2021 г. на директора на Столичната 
регионална здравна инспекция; удостоверение за 
приемане на проект за изменение на кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, издадено 
от Службата по геодезия, картография и када-
стър – гр. София; протокол № УТАТУ-01-02-12 
от 28.09.2022 г. от заседание на Националния 
експертен съвет по устройство на територията 
и регионална политика при Министерството 
на регионалното развитие и благоустройство-
то (МРРБ); Решение № 302 от 20.04.2012 г. на 
Министерския съвет, с което път I-8 (Е 80) 
в участък „Граница Република Сърбия – о.п. 
София – Запад“ е обявен за национален обект 
и обект с национално значение, и Решение 
№ 959 от 31.12.2018 г. на Министерския съвет 
за утвърждаване на списък на републиканските 
пътища, с което първокласен път I-8 е определен 
за трасе на АМ „Европа“, одобрявам проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: „Модернизация на път I-8 „Калоти-
на – п.в. Храбърско“ от км 42+640.51 до км 
45+977.45“, в землището на с. Волуяк, Столична 
община, съгласно приетите и одобрени текстови 
и графични части, представляващи неразделна 
част от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат 
стриктно спазвани изискванията, поставени от 
администрации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповед- 
та да се изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет стра-
ницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ на-
стоящата заповед подлежи на обжалване от 

заинтересуваните лица пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: 
И. Шишков

6675

ЗАПОВЕД № РД-02-15-124 
от 14 октомври 2022 г.

С оглед осигуряване на по-добро и безопасно 
движение по първокласен път I-8 в участъка 
от гр. Сливница до гр. София, представляващ 
част от Транспортен европейски коридор X, 
както и на фактически мотиви, допълнително 
изложени в обяснителната записка към проекта 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП), на основание чл. 129, ал. 3, 
т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ 
и „в“ от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ); заявление с вх. № АУ 13-4/16.09.2022 г., 
допълнено с писма вх. № АУ 13-3(1)/06.10.2022 г. 
и № 90 -05-1346(2)/10.10.2022 г. от Агенция 
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-
38 от 8.04.2021 г. на заместник-министъра на 
регионалното развитие и благоустройството 
за разрешаване изработването на проект на 
ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от 
ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП 
с обявление в „Държавен вестник“, бр. 57 от 
9.07.2021 г.; доказателства за извършено раз-
гласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; 
Решение № 3-ПР от 2022 г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда на минис-
търа на околната среда и водите; Решение № 150 
от 19.09.2022 г. на министъра на околната среда 
и водите; писма изх. № ОВОС-91/28.09.2022 г. 
и № ОВОС-91/7.10.2022 г. на Министерството 
на околната среда и водите; становище изх. 
№ 33-НН-23517/18.08.2021 г. на Министерството 
на културата; становище рег. № 1983пс-30, екз. 
№ 2/12.07.2021 г. на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“; писмо 
рег. № 05-00-33/14.07.2021 г. от Главна дирекция 
„Инфраструктура на отбраната“, Министерство 
на отбраната; писмо рег. № 578500-6222, екз. 
№ 2/22.07.2021 г. от дирекция „Управление на 
собствеността и социални дейности“, Министер-
ство на вътрешните работи; писмо изх. № Е-12-
00-257/29.07.2021 г. от Министерството на енерге-
тиката; писмо рег. № 12 1093, екз. 2/12.08.2021 г. 
от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. 
№ КА-1249, екз. 2/25.08.2021 г. от Държавна 
агенция „Национална сигурност“; писмо изх. 
№ ЦУ-ЕСО-4858#2/13.07.2021 г. от „Електро- 
енергиен системен оператор“ – ЕАД; становище 
с изх. № 1204180824 и 1204180801/02.07.2021 г. 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо 
изх. № БТГ-24-00-1545(1)/01.07.2021 г. от „Бул-
гартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-40742/ 
07.10.2021 г. от ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“; писмо изх. № 
СКЗЗВ-02-161(3)/30.08.2021 г. от Басейнова 
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дирекция „Дунавски район“; писмо изх. № 639/ 
12.08.2021 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, 
клон София; писмо изх. № ТУ-5271/02.11.2021 г. 
от „Софийска вода“ – АД; съгласувателно писмо 
с рег. № ДАЕУ-10570/30.06.2021 г. от Държавна 
агенция „Електронно управление“; писмо с изх. 
№ 2615/24.06.2021 г. от „А1 България“ – ЕАД; 
становище изх. № 51/29.06.2021 г. на „Глобъл 
Комюникейшън Нет“ – АД; здравно заключение 
за съгласуване на проект за подробен устрой-
ствен план с изх. № РД-259-159/8.10.2021 г. на 
директора на Столичната регионална здравна 
инспекция; удостоверение за приемане на проект 
за изменение на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, издадено от Службата по 
геодезия, картография и кадастър – гр. София; 
протокол № УТАТУ-01-02-12 от 28.09.2022 г. от 
заседание на Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионална по-
литика при Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ); Решение 
№ 302 от 20.04.2012 г. на Министерския съвет, с 
което път I-8 (Е 80) в участък „Граница Репу-
блика Сърбия – о.п. София – Запад“ е обявен 
за национален обект и обект с национално 
значение, и Решение № 959 от 31.12.2018 г. 
на Министерския съвет за утвърждаване на 
списък на републиканските пътища, с което 
първокласен път I-8 е определен за трасе на 
АМ „Европа“, одобрявам проект на подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. 
Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93“, 
в землището на с. Мрамор, Столична община, 
съгласно приетите и одобрени текстови и гра-
фични части, представляващи неразделна част 
от настоящата заповед. 

При реализацията на проекта да бъдат 
стриктно спазвани изискванията, поставени от 
администрации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповед- 
та да се изпрати за обнародване в „Държавен 
вестник“ и да се публикува на интернет стра-
ницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ на-
стоящата заповед подлежи на обжалване от 
заинтересуваните лица пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: 
И. Шишков

6676

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ КЪМ 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1779/32-344208 
от 11 октомври 2022 г.

На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за 
митниците нареждам:

Изменям Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 
18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изм. със 
Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г. 
(ДВ, бр. 40 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-

1006/32-183126 от 26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 
2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-1804/32-349453 
от 27.11.2020 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.), изм. със 
Заповед № ЗАМ-184/32-31455 от 28.01.2022 г. 
(ДВ, бр. 11 от 2022 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-
1291/32-231578 от 11.07.2022 г. (ДВ, бр. 56 от 
2022 г.) на директора на Агенция „Митници“, 
както следва:

I. В приложение № 4 „Национални кодове 
за документи, сертификати и разрешения“ към 
т. 4 от заповедта се добавят следните кодове:
„

Код Описание EN Описание BG

1DSN Declaration by the 
importer that goods 
are intended for use 
and will be offered 
for sale as fuel for 
business purposes

Декларация от вноси-
теля (свободен текст), 
че стоката ще се из-
ползва и предлага за 
продажба като гориво 
за стопански нужди.

1DMG Declaration by the 
importer that goods 
are intended for use 
and will be offered 
for sale as motor 
fuel

Декларация от вноси-
теля (свободен текст), 
че стоката ще се из-
ползва и предлага за 
продажба като мотор-
но гориво.

“
II. В приложение № 7 „Допълнителни нацио- 

нални кодове на стоките“ към т. 7 от заповедта 
се добавя следният код:
„

Код Описание

Х359 Природен газ за стопански нужди по 
чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗАДС

“
Настоящата заповед е неразделна част от 

Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. 
(ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-
658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 
2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-1006/32-183126 
от 26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.), изм. със 
Заповед № ЗАМ-1804/32-349453 от 27.11.2020 г. 
(ДВ, бр. 103 от 2020 г.), изм. със Заповед 
№ ЗАМ-184/32-31455 от 28.01.2022 г. (ДВ, бр. 11 
от 2022 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-1291/32-
231578 от 11.07.2022 г. (ДВ, бр. 56 от 2022 г.) на 
директора на Агенция „Митници“. 

На основание чл. 66б, ал. 4 от Закона за 
митниците заповедта да се обнародва в „Дър-
жавен вестник“.

Заповедта влиза в сила от датата на обна-
родването є в „Държавен вестник“.

Директор: 
П. Геренски

6610

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

РЕШЕНИЕ № 405 
от 30 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об-
щинският съвет – Вършец, одобрява окончателен 
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проект на общ устройствен план на община 
Вършец заедно с правилата и нормативите по 
неговото прилагане.

Възлага на кмета на община Вършец да пред-
ставя ежегодно в Общинския съвет – Вършец, 
доклад за изпълнението на общия устройствен 
план на община Вършец в неговия обхват и 
предложение за измененията му, ако такива се 
налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: 
Ан. Димитров

6640

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

РЕШЕНИЕ № 893 
от 29 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната админи-
страция, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, чл. 5, ал. 3 и ал. 12, ал. 2 от Наредбата 
за анализите на правното състояние и прива-
тизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите Общинският съвет – Гор-
на Оряховица, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационна 
оценка и информационен меморандум на обект: 
поземлен имот с идентификатор 16359.507.77, 
с площ 1535 кв. м, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов 
обект (номер по предходен план: 5129, кв. 29, 
парцел VІІ), заедно със сгради, които попадат 
върху имота: 1. сграда 16359.507.77.1, застроена 
площ 176 кв. м, брой етажи: 3, предназначение: 
промишлена сграда; 2. сграда 16359.507.77.2, 
застроена площ 369 кв. м, брой етажи: 2, пред-
назначение: промишлена сграда, съгласно АОС 
№ 6819/13.06.2022 г.

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 .  Нача лна т ръжна цена в ра змер 

158 712,00 лв. с ДДС, от който:
– 89 637,00 лв. – за сградите с ДДС;
– 69 075,00 лв. – за поземления имот с ДДС.
3.2. Стъпка за наддаване – 5 % от началната 

тръжна цена в размер 7935,60 лв.
3.3. Депозитът за участие 20 % от първона-

чалната тръжна цена в размер 31 742,40 лв. се 
превежда по банкова сметка на общината IBAN 
BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа 
инвестиционна банка“ FINVBGSF, до 17 ч. на 
14-ия ден, считано от датата на обнародването 
на решението в „Държавен вестник“. В случай че 
14-ият ден е неработен (почивен или официален 
празник), депозитът за участие в търга с явно 
наддаване ще се внася на следващия работен ден.

3.4. Тръжната документация се получава в 
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 
№ 5, стая № 213, цената на тръжната докумен-

тация е 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и 
се заплаща в касата на общината (стая № 108) 
преди получаване на документацията; лицето, 
закупуващо тръжна документация, следва да 
представи документ за самоличност, а в случаите 
на представителство – документ, удостоверяващ 
представителната му власт.

3.5. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата 
на обнародването на решението в „Държавен 
вестник“. В случай че 10-ият ден е неработен 
(почивен или официален празник), документите 
ще се закупуват на следващия работен ден.

3.6. Срок за подаване на предложенията за 
участие в търга – 17 ч. на 15-ия ден считано 
от датата на обнародването на решението в 
„Държавен вестник“. В случай че 15-ият ден е 
неработен (почивен или официален празник), 
предложенията за участие в търга ще се подават 
на следващия работен ден.

3.7. Посещения и огледи на обекта могат да 
се извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но 
не по-късно от деня, предхождащ търга, в ра-
ботно време след закупуване на документация.

3.8. Търгът ще се проведе на 16-ия ден счи-
тано от датата на обнародването на решението 
в „Държавен вестник“ в 15 ч. в стая № 205 на 
Община Горна Оряховица. В случай че 16-ият 
ден е неработен (почивен или официален праз-
ник), търгът с явно наддаване ще се проведе на 
следващия работен ден.

3.9. Достигнатата тръжна цена на продаде-
ния по т. 1 общински нежилищен имот да се 
заплати еднократно или разсрочено в левове; 
при разсрочено плащане началната вноска не 
трябва да е по-малка от 50 % от определената 
цена; разсрочването 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 сключването 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 под-
готви търга и да назначи тръжна комисия за 
провеждането му.

6. Упълномощава кмета на община Горна 
Оряховица да одобри протокола от проведения 
търг, да определи спечелилия участник с реше-
ние и да склочи договор за покупко-продажба.

Председател: 
Д. Костадинов

6689

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 858 
от 29 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 
във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 от 
ЗУТ и чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за 
ПНУОВТУЗ, чл. 5, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, 
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т. 11 от Правилника за организацията и дейност-
та на Общинския съвет – Кюстендил, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Общинският съвет – Кюстендил, 
одобрява проекта за частично изменение на 
общия устройствен план на община Кюстендил 
в обхвата на проектен ПИ 04796.11.426, част от 
ПИ 04796.11.14, местност Свиндаци по КККР на 
землището на с. Богослов, община Кюстендил, 
съгласно който територията на имота попада в 
жилищна устройствена зона с малка височина 
(Жм), с конкретно предназначение – за инди-
видуално жилищно строителство, като пред-
виденото застрояване е в съответствие с чл. 19 
от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) 
с нормативи, отговарящи на устройствена зона 
с малка височина (Жм):

начин на застрояване – свободно (е);
максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);
плътност на застрояване – от 20 % до 60 %;
минимална озеленена площ – до 40 %, като 

една трета от нея трябва да бъде осигурена за 
озеленяване с дървесна растителност;

интензивност за застрояване (Кинт.) – 0,5 – 1,2.
Решението подлежи на оспорване пред Ад-

министративния съд – Кюстендил, по реда на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: 
Ив. Андонов

6667

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 465 
от 29 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 1, 2 и 3 и чл. 134, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, както и Решение № 1 
по протокол № 8 от 9.09.2022 г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията, 
Общинският съвет – Чепеларе, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение 
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) 
Чепеларе с обхват поземлени имоти с идентифи-
катори 80371.44.30 и 80371.44.31 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, 
одобрени със Заповед № РД-18-57 от 28.08.2006 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео- 
дезия, картография и кадастър на гр. Чепеларе, 
в местност Асенец – средока и поземлени имоти 
с идентификатори 80371.46.38 и 80371.46.41 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Чепеларе, община Чепеларе, одобрени със 
Заповед № РД-18-57 от 28.08.2006 г. на изпълни-
телния директор на Агенцията по геодезия, кар-
тография и кадастър, в местност Асенец – капака 
съгласно документацията като неразделна част 
от това решение – графична и текстова част с 
влязло в сила Решение № СМ-08-ЕО/2022 г. за 
преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка на планове и програми 
на Регионалната инспекция по околната среда 

и водите – Смолян, за промяна от „земедел-
ски територии – ниви“ в „устройствена зона за 
производствени дейности „Пп“ с устройствени 
параметри, определени от ОУПO за тази зона. 

2. Възлага на кмета на община Чепеларе да 
извърши последващите съгласно закона действия. 

Одобреният проект за частично изменение 
на ОУПО – гр. Чепеларе, да се публикува в 
интернет страницата на общината в 7-дневен 
срок от одобряването му.

Председател: 
Сл. Пепеланова

6559

РЕШЕНИЕ № 466 
от 29 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 1, 2 и 3, чл. 134, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ, както и Решение № 2 
по протокол № 8 от 9.09.2022 г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията, 
Общинският съвет – Чепеларе, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение 
(ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) 
Чепеларе с обхват поземлени имоти с иденти-
фикатори 55035.40.42, 55035.40.47 и 55035.40.48 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на землище на с. Павелско, община Чепеларе, 
одобрени със Заповед № РД-18-13 от 15.01.2020 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, в местност 
Блата съгласно документацията като неразделна 
част от това решение – графична и текстова 
част, с влязло в сила Решение № СМ-09-ЕО от 
2021 г. за преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка на планове 
и програми на Регионалната инспекция по 
околната среда и водите – Смолян, за промяна 
от „земеделски територии – ниви и необработ-
ваеми земи“ в „устройствена зона за жилищно 
застрояване „Жм“ с устройствени параметри, 
определени от ОУПO за тази зона.

2. Възлага на кмета на община Чепеларе да 
извърши последващите съгласно закона действия. 

Одобреният проект за частично изменение 
на ОУПО – гр. Чепеларе, да се публикува в 
интернет страницата на общината в 7-дневен 
срок от одобряването му.

Председател: 
Сл. Пепеланова

6560

ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № XLV-17 
от 29 септември 2022 г.

Приема доклада на кмета на община Ямбол и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМС-
МА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3 
от ЗУТ, Решение № ХХХІІ-15 от 23.12.2021 г. 
на Общинския съвет – Ямбол, и решение по 
точка втора на протокол № 8 от 8.09.2022 г. 
на ЕСУТ при Община Ямбол одобрява проект 
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за изменение на общия устройствен план на 
община Ямбол по отношение на урегулиран 
поземлен имот (УПИ) XI-6065, кв. 51 по плана 
на гр. Ямбол – кв. Каргон, с идентификатор 
87374.556.181 по кадастралната карта, намиращ се 
на ул. Георги Шейтанов № 9, с което изменение 
за същия се установява устройствена жилищна 
зона с преобладаващо застрояване със средна 
височина – Жс, съгласно графичната и текстова 
част на документацията, представляваща нераз-
делна част от това решение. Съгласно чл. 215, 
ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – Ямбол, пред Администра-
тивния съд – Ямбол.

Председател: 
А. Шиков

6578

РЕШЕНИЕ № XLV-18 
от 29 септември 2022 г.

Приема доклада на кмета на община Ямбол и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМС-
МА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3 от 
ЗУТ и Решение № ХХХІX-23 от 28.04.2022 г. на 
Общинския съвет – Ямбол, одобрява проект за 
изменение на общия устройствен план на община 
Ямбол по отношение на урегулирани поземлени 
имоти І-7, ІІ-9, VII-8 и VI-13 в кв. 63 по плана 
на гр. Ямбол – ЦГЧ, поземлени имоти с иден-
тификатори 87374.535.7, 87374.535.9, 87374.535.8 
и 87374.535.13 по кадастралната карта, с което 
изменение за същите се установява устройстве-
на зона за многофункционално ползване, тип 
смесена централна (Ц), съгласно графичната и 
текстова част на документацията, представля-
ваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, 
ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 14-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ чрез Общинския съвет – Ямбол, 
пред Административния съд – Ямбол.

Председател: 
А. Шиков

6579

ОБЩИНА С. ЧУПРЕНЕ, 
ОБЛАСТ ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 248 
от 30 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – с. Чупрене, одобрява общ устройствен 
план на община Чупрене.

Решението подлежи на оспорване пред Ад-
министративния съд – Видин, в 14-дневен срок 
от съобщаването му.

Председател: 
И. Велков

6620

1. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-64 
от 14.10.2022 г. за обект: „Разширение на приста-
нищен терминал „Одесос ПБМ – Варна“, кв. 4, 
ЮПЗ, гр. Варна; подобект: Нова кейова стена и 
съоръжение с брегоукрепителни функции в ПИ с 
идентификатор 10135.5501.356, намиращи се в УПИ 
III-356 – „за пристанище“, кв. 4 по плана на ЮПЗ, 
гр. Варна; подобект: Реконструкция и модерни-
зация на съществуваща сграда с идентификатор 
10135.5501.356.1, намираща се в УПИ III-356 – „за 
пристанище“, кв. 4 по плана на ЮПЗ, гр. Варна. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението 
за строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
ните лица пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
6623

2. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-63 от 10.10.2022 г. за строеж: „Модернизация 
на комуникационната мрежа за осигуряване на 
навигационните системи при Районния център за 
обслужване на въздушното движениe – София, и 
подготвителни работи за модернизация на автома-
тизирана метеорологична наблюдателна станция 
София“, намиращ се в УПИ XI, кв. 2 (поземлен 
имот (ПИ) с идентификатор 68134.709.9, район 
„Слатина“, и ПИ с идентификатори 68134.8573.11 
и 68134.8566.177, район „Кремиковци“), Столична 
община. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
разрешението за строеж подлежи на обжалване 
от заинтересуваните лица пред Върховния адми-
нистративен съд в 14-дневен срок от обнародва-
нето на обявлението в „Държавен вестник“ чрез 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.
6577

87. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим 
имот с изх. № С220022-091-0001044/20.09.2022 г. 
възлага на Николай Ангелов Ганев с адрес: Со-
фия, ул. Гоце Делчев, бл. 14, вх. А, ет. 6, ап. 15, 
следния недвижим имот: самостоятелен обект с 
кадастрален идентификатор 68134.1006.775.3.60, 
представляващ гараж № 9, с административен 
адрес: София, ж.к. Манастирски ливади – изток, 
бл. 61, намиращ се на подземния етаж в секция 
„А+Б“, на кота -2,70, с площ 15,91 кв. м, при грани-
ци: двор, коридор, гараж № 8, гараж № 10 и съседи 
съгласно кадастралната карта и регистри – са-
мостоятелни обекти с КИД 68134.1006.775.3.61 и 
КИД 68134.1006.775.3.59, заедно с 0,1 % идеални 
части от общите части на сградата, равняващи се 
на 2,51 кв. м от същите, както и със съответното 
право на строеж върху урегулирания поземлен 
имот, върху който е построена сградата, а именно: 
шестетажна жилищна сграда със сутерен, партер, 
пет жилищни етажа и два мансардни етажа в под-
покривното пространство, състояща се от секция 
„А+Б“, с РЗП 5007,88 кв. м, с два входа – „А“ и „Б“, 
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секция „В“ с РЗП 5847,66 кв. м, с един вход – „В“, 
и секция „Г+Д“, с РЗП 5372,70 кв. м, с два вхо-
да – „Г“ и „Д“, за която с издадено разрешение 
за ползване № ДК-07-45/30.01.2008 г., построена 
в УПИ I-485.726 от кв. 6а, съгласно действащия 
ПУП на гр. София, местността Манастирски 
ливади – изток.
6569

17. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, на основание 
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постано-
вление № 47 от 6.10.2022 г. за възлагане на не-
движим имот, представляващ нива, възлага на 
купувача Антон Ангелов с адрес: София, следния 
недвижим имот, отнет в полза на държавата с 
влязло в сила на 16.07.2018 г. Решение № 490 от 
12.12.2016 г. по гр. д. № 1904 по описа за 2013 г. 
на Окръжния съд – Бургас, Решение № 37 от 
3.05.2017 г. по гр. д. № 63/2017 г. на Апелативния 
съд – Бургас, Решение № 100 от 16.07.2018 г. по 
гр. д. № 4162/2017 г. на ВКС, и издаден във връзка 
с тях изпълнителен лист № 257 от 5.09.2018 г. на 
Окръжния съд – Бургас, представляващ: съгласно 
скица на поземлен имот № 15-822694-09.09.2020 г. 
поземлен имот с идентификатор 58640.13.21 с 
адрес: с. Просеник, община Руен, област Бургас, 
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-236 от 
29.06.2020 г. на изпълнителния директор на АК, 
последно изменение на КККР, засягащо позем-
ления имот: няма данни за изменение; адрес 
на поземления имот: м. Къзълджък; площ: 15 
061 кв. м; трайно предназначение на територията: 
земеделска; начин на трайно ползване: изоставе-
на орна земя; категория на земята: 8; предишен 
идентификатор: няма; номер по предходен план: 
013021; съседи: 58640.13.27, 58640.14.86, 58640.28.147, 
съгласно договор за покупко-продажба на недви-
жим имот по чл. 24, ал. 1 от ЗСПЗЗ, вписан в 
Службата по вписванията – Айтос, под вх. рег. 
№ 1758 от 27.07.2007 г., акт № 114, том II – имот 
с № 013021, площ 15,064 дка, намиращ се в зем-
лището на с. Просеник, община Руен, област 
Бургас, представляващи парцел 21 от масив 13 в 
местността Къзълджък, VIII категория, при гра-
ници и съседи: имот № 000100 дървопроизв. пл. 
на МЗГ – ДЛ/ДДС; имот № 000119 – път IV-кл. 
на община Руен, и имот № 000104 – местен път 
на община Руен, и съгласно акта за отнемане, 
представляващ имот № 013021 с площ 15,064 дка, 
намиращ се в землището на с. П., община Руен, 
област Бургас, представляващи парцел 21 от ма-
сив 13 в местността Къзълджък, VІІІ категория, 
придобит през 2007 г., при граници и съседи: имот 
№ 000100 – дървопроизв. пл. на МЗГ – ДЛ/ДДС; 
имот № 000119 – път IV-класен на община Руен, 
и имот № 000104 – местен път на община Руен.
6619

79. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Ста-
ра Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С220024-091-0001135/10.10.2022 г. възлага на 
„Шиков Агро“ – ЕООД, ЕИК 203461570, адрес: 
с. Мъдрец, ул. Дерменка № 10, община Гълъбово, 
следния недвижим имот: административна сгра-
да – битов комбинат, с разгърната застроена площ  
570 кв. м, представляваща масивна двуетажна 
сграда с полувкопан сутеренен етаж със застроена 
площ на сутерена 190 кв. м, намираща се в УПИ 

VII-104, кв. 38 по подробния устройствен план на 
с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара За-
гора, с граници на урегулирания поземлен имот: 
УПИ IV-99, УПИ V-99, УПИ VI-102, улица, УПИ 
VIII – младежки дом, и УПИ IX-101, за сумата  
28 000 лв. 
6571

80. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Ста-
ра Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С220024-091-0001136/10.10.2022 г. възлага на 
„Шиков Агро“ – ЕООД, ЕИК 203461570, адрес: 
с. Мъдрец, ул. Дерменка № 10, община Гълъбо-
во, следните два недвижими имота: 1. стопанска 
сграда – дърводелска работилница, със застроена 
площ 234 кв. м, представляваща масивна едно- 
етажна сграда, построена в УПИ VII-104, кв. 38 
по подробния устройствен план на с. Мъдрец, 
община Гълъбово, област Стара Загора, с грани-
ци на урегулирания поземлен имот: УПИ IV-99, 
УПИ V-99, УПИ VI-102, улица, УПИ VIII – мла-
дежки дом, и УПИ IX-101; 2. стопанска сграда 
със застроена площ 40 кв. м, представляваща 
масивна едноетажна сграда с едно помещение, 
намираща се в УПИ VII-104, кв. 38 по подробния 
устройствен план на с. Мъдрец, община Гълъбово, 
област Стара Загора, с граници на урегулирания 
поземлен имот: УПИ IV-99, УПИ V-99, УПИ VI-
102, улица, УПИ VIII – младежки дом, и УПИ 
IX-101, за сумата 7700 лв. 
6570

79. – Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание 
чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в профе-
сионално направление 8.3. Музикално и танцово 
изкуство за заемане на академичната длъжност 
професор по виола – един към катедра „Струнни 
инструменти“, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел 
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, 
тел. 02/44 09 747. 
6617

16. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс: за Факултета по електроника 
и автоматика в Пловдив за главен асистент, 
висше училище, в професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
специалност „Индустриална електроника“ – един 
за нуждите на катедра „Електроника“, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се приемат във Филиала на Техниче-
ския университет – София, в Пловдив, ул. Цанко 
Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552. 
6615

17. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за главен асистент по професи-
онално направление 5.1. Машинно инженерство, 
специалност „Строителна механика и съпро-
тивление на материалите“ – един към катедра 
„Механика“ – ФТ; срок за прием на документи – 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в Техническия универси-
тет – София, във факултетната канцелария на 
ФТ – кабинет 9310, тел. 02/965 23 42. 
6616

76. – Минно-геоложкият университет „Св. 
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за 
академични длъжности: главен асистент по 
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професионално направление 5.8. Проучване, до-
бив и обработка на полезни изкопаеми, научна 
специалност „Техника на безопасността на труда 
и противопожарна техника (по отрасли)“ – един; 
доценти по професионално направление 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия, научна 
специалност „Маркшайдерство“ – един; профе-
сионално направление 5.8. Проучване, добив и 
обработка на полезни изкопаеми, научна спе-
циалност „Техника на безопасността на труда и 
противопожарна техника (по отрасли)“ – един; 
професори по професионално направление 4.4. 
Науки за земята, научна специалност „Палеон-
тология и стратиграфия“ – един; професионално 
направление 5.8. Проучване, добив и обработка 
на полезни изкопаеми, научна специалност „Ме-
ханизация на мините“ – един, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
За справки и подаване на документи: МГУ „Св. 
Иван Рилски“, сектор „Следдипломна квалифика-
ция“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел.: (02) 80-60-209, 
0879 80 79 13, д-р инж. Ани Стефанова.
6305

2. – Нов български университет – София, 
обявява следните конкурси за: един доцент в 
област на висше образование 4. Природни нау-
ки, математика и информатика, професионално 
направление 4.6. Информатика и компютърни 
науки; един доцент в област на висше образование 
9. Сигурност и отбрана, професионално направле-
ние 9.1. Национална сигурност. Срок за подаване 
на документи – 2 месеца от обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. Документите се 
подават в Нов български университет, София, 
ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, 
офис 215, тел. 8110235.
6532

61. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява въз основа на Решение № 363 от 1.06.2022 г. 
на Министерския съвет и решение на Академичния 
съвет от 26.09.2022 г. места за докторантури за 
учебната 2022/2023 г. по следните специалности:

Ши-
фър

Области на висше обра-
зование, професионални 
направления и доктор-

ски програми

Форми на 
обучение

ре-
довна

задоч-
на

7.1. Медицина  

 Патологоанатомия и ци-
топатология 1 -

 Нефрология 1 -

 Токсикология 1 -

 
Социална медицина и 
организация на здраве- 
опазването и фармацията

1 -

Всичко 4 -

За участие в конкурса се подават следните 
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотариално 
заверено копие от диплома за придобита обра-
зователно-квалификационна степен „магистър“ с 
приложението или уверение за успешно положени 
държавни изпити; 3. автобиография (европейски 
формат); 4. списък с публикациите, ако има та-
кива; 5. апликационен формуляр; 6. документ за 
платена такса за изпит по специалност и изпит 

по чужд език; 7. две снимки. Срок за подаване 
на документи за участие в конкурсите за док-
торантура в Медицинския университет – Пле-
вен – 2 месеца, считано от датата на обнародване 
в „Държавен вестник“. Приемът на документи се 
извършва в Медицинския университет – Плевен, 
ул. Св. Климент Охридски № 1, ет. 2, стая 247, 
сл. тел. 064/884-103.
6576

97. – Висшето военновъздушно училище „Ге-
орги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява 
конкурс за академична длъжност главен асистент 
за военнослужещ в област на висшето образование 
5. Технически науки, професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
по научна специалност „Радиолокация и радио- 
навигация“. Срок за подаване на документите за 
конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата 
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на 
документите от кандидатите се счита датата на 
въвеждането им в регистратурата на ВВВУ „Геор-
ги Бенковски“ или датата на изпращането им от 
пощенския клон. Изискванията към кандидатите 
за участие в конкурса са определени със заповеди 
№ ОХ-926 от 19.11.2018 г. и № ОХ-953 от 5.10.2022 г. 
на министъра на отбраната на Република Бъл-
гария, публикувани на сайта на BBBУ „Георги 
Бенковски“. За контакти: GSM 0888 29 75 72.
6618

95. – Институтът за исторически изследвания 
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност главен асистент по профе-
сионално направление 2.2. История и археология, 
научна специалност „История на България“ (Со-
циални движения, бунтове, въстания и имперска 
политика в Румелия XVI – XVIII век) за нуждите 
на секция „Българите, Османската империя и Ев-
ропа“, със срок 2 месеца от обнародването в „Дър-
жавен вестник“. Условията за участие в конкурса 
са определени в Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени и за заемане 
на академични длъжности в Института за исто-
рически итзследвания при БАН. Документи – в 
отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, 
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 
№ 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.
6613

69. – Институтът по математика и информати-
ка при БАН – София, обявява следните конкурси 
за: главен асистент в област на висше образо-
вание 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по ... 
(Математика) – един; професор в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.5. 
Математика, научна специалност „Алгебра“ (По-
лугрупи от преобразувания) – един, за нуждите на 
ИМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародване 
на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в 
отдел „Човешки ресурси“ на института, София, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-05.
6614

13. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 685 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: проект за 
изменение на план за улична регулация между о.т. 
17-о.т. 2, м. Стопански двор – запад, с. Лозен; про-
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ект за план за регулация на ПИ с идентификатор 
44063.6214.182 по КККР на с. Лозен за създаване 
на нов УПИ III-182 „за производство, ремонтна и 
складова дейност“, кв. 1, м. Стопански двор – за-
пад, с. Лозен, и план за улична регулация (ПУР) 
за създаване на нова улица от о.т. 17а (нова)-о.т. 
17б (нова)-о.т. 17в (нова), о.т. 17г (нова), о.т. 17д 
(нова); проект за план за застрояване на нов УПИ 
III-182 „за производство, ремонтна и складова 
дейност“, кв. 1, м. Стопански двор – запад, с. Ло-
зен; план-схеми за мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от 
ЗУТ за „Водоснабдяване и канализация“, район 
„Панчарево“. Решението и одобреният проект на 
ПУП са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административният съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6597

16. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – изменение на план 
за регулация на УПИ III-СО в кв. 4а, м. Бивш 
стопански двор – кв. Бенковски, район „Сердика“, 
и на контактен УПИ VII-114 в кв. 4 за образуване 
на нов УПИ XII-1361 – „за производство, офиси и 
жилища“, за ПИ с идентификатор 68134.503.1361 
по имотните граници от КК, отпадане на улица 
от о.т. 30 до о.т. 25а (нова), образуване на нови 
задънени улици от о.т. 30 до о.т. 29б (нова) и от 
о.т. 25 до о.т. 25а (нова), отпадане на кв. 4а и 
преномериране на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII 
и VIII от кв. 4а в кв. 4 и изменение на план за 
застрояване за нов УПИ XII-1361 – „за производ-
ство, офиси и жилища“, кв. 4, м. Бивш стопански 
двор – кв. Бенковски. Проектът е изложен за 
запознаване в Район „Сердика“. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата 
на обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общината чрез Район „Сердика“.
6600

18. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 698 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: изменение 
на уличната регулация между о.т. 685г и о.т. 685е 
за продължаване на улица от о.т. 685е до о.т. 685ж 
(нова); образуване на нова задънена улица от о.т. 
685ж (нова) до о.т. 685з (нова); план за регулация 
за създаване на нови УПИ VII-3571 „за ЖС“, УПИ 
VIII-3572 „за ЖС“, УПИ IX-3573 „за ЖС“, УПИ 
X-3574 „за ЖС“, УПИ XI-3575 „за ЖС“, кв. 138а, 
м. С. Лозен; план за застрояване за нови УПИ 
VII-3571 „за ЖС“, УПИ VIII-3572 „за ЖС“, УПИ 
IX-3573 „за ЖС“, УПИ X-3574 „за ЖС“, УПИ 
XI-3575 „за ЖС“, кв. 138а, м. С. Лозен, район 
„Панчарево“. Решението и одобреният проект на 
ПУП са публикувани на интернет страницата на 

Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ 
и се изпращат в Административният съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6599

21. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план (ПУП) – изменение на план за 
улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 
4 – о.т. 6; заличаване на улица между о.т. 6 – о.т. 
6а и създаване на нова улица между о.т. 6 – (нова)
о.т. 6б – (нова) о.т. 6в – (нова) о.т. 6г; изменение на 
план за регулация на УПИ I – „за парк“, кв. 25, 
м. Северен парк, и на УПИ XVI-1296, кв. 8, м. Ж.к. 
Свобода, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 
68134.1377.1296, 68134.1377.2066, 68134.1377.2006, 
68134.1375.2027, 68134.1375.1266 и 68134.1374.2003 
по КККР, план за застрояване (ПЗ) за нов УПИ 
V-1266, 2027 – „за жс“, кв. 8а, м. Ж.к. Свобода, и 
изменение на план за застрояване (ИПЗ) за УПИ 
XVI-1296, кв. 8, м. Ж.к. Свобода, район „Надеж-
да“. Проектът е изложен за запознаване в Район 
„Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проектите до общината чрез Район 
„Надежда“.
6596

37. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 699 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: проект 
за план за регулация за поземлени имоти с 
идентификатори 04234.6938.3722, 04234.6938.3723, 
04234.6938.3724 и 04234.6938.126 по КККР на с. Би-
стрица за създаване на нови УПИ XXXIX-126 „за 
ЖС“, УПИ XL-3722 „за ЖС“, УПИ XLI-3723 „за 
ЖС“, УПИ XLII-3724 „за ЖС“, кв. 8мб, и план 
за улична регулация от о.т. 371а-о.т. 372 (нова)- 
о.т. 374 (нова) до о.т. 375 (нова) и нова задънена улица 
по нови о.т. 372-о.т. 372а до о.т. 372б, м. В.з. Би-
стрица – манастира; проект за план за застрояване 
на нови УПИ XXXIX-126 „за ЖС“, УПИ XL-3722 
„за ЖС“, УПИ XLI-3723 „за ЖС“, УПИ XLII-3724 
„за ЖС“, кв. 8мб, м. В.з. Бистрица – манастира, 
план-схеми за мрежите и съоръженията на техни-
ческата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по 
части: „Вертикално планиране“, „Водоснабдяване 
и канализация“, „Електрификация“, „План-схема 
за комуникационно-транспортната мрежа“, район 
„Панчарево“. Решението и одобреният проект на 
ПУП са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
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град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6598

11. – Община Бойчиновци, област Монтана, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изготвен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за линеен обект 
на техническата инфраструктура за подземен 
ел. провод с обхват: от поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор № 05236.551.77 по КККР, УПИ 
IV-77, кв. 14 по плана на гр. Бойчиновци, община 
Бойчиновци, за присъединяване към разпреде-
лителната мрежа на ФЕЦ (фотоелектрическа 
централа) към ПС (подстанция) „Бойчиновци“, 
намираща се в ПИ № 05236.553.906 по КККР на 
гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, в следния 
обхват: общински имоти: 1. ПИ № 54496.20.121, 
землище с. Охрид, НТП – полски пътища; 2. ПИ 
№ 54496.20.220, землище с. Охрид, НТП – полски 
пътища; 3. ПИ № 54496.940.121, землище с. Охрид, 
НТП – полски пътища; 4. ПИ № 05236.105.10, зем- 
лище гр. Бойчиновци, НТП – полски пътища; 
5. ПИ № 05236.105.11, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – полски пътища; 6. ПИ № 05236.107.22, зем- 
лище гр. Бойчиновци, НТП – полски пътища; 
7. ПИ № 05236.108.10, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – местни пътища; 8. ПИ № 05236.108.13, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – местни пътища; 
9. ПИ № 05236.303.30, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – полски пътища; 10. ПИ № 05236.303.31, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – местни пътища; 
11. ПИ № 05236.305.23, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – пасища, мери; 12. ПИ № 05236.305.25, зем- 
лище гр. Бойчиновци, НТП – полски пътища; 
13. ПИ № 05236.305.27, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – полски пътища; 14. ПИ № 05236.310.9, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – пасища, мери; 
15. ПИ № 05236.310.11, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – полски пътища; 16. ПИ № 05236.313.8, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – пасища, мери; 
17. ПИ № 05236.313.16, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – полски пътища; 18. ПИ № 05236.553.66, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – други територии 
на транспорта; 19. ПИ № 05236.553.67, землище 
гр. Бойчиновци, НТП – други територии на транс-
порта; 20. ПИ № 05236.553.79, землище гр. Бой-
чиновци, НТП – улици; 21. ПИ № 05236.553.82, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – улици; 22. 
ПИ № 05236.553.100, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – улици; 23. ПИ № 05236.908.9, землище 
гр. Бойчиновци, НТП – полски пътища; 24. 
ПИ № 05236.909.29, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – полски пътища; държавни имоти: 1. 
ПИ № 05236.108.1, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – дървопроизводителни горски площи; 
2. ПИ № 05236.108.7, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – дървопроизводителни горски площи; 
3. ПИ № 05236.108.11, землище гр. Бойчинов-
ци, НТП – други територии на транспорта; 
4. ПИ № 05236.108.12, землище гр. Бойчинов-
ци, НТП – други територии на транспорта; 5. 
ПИ № 05236.313.14, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – водни течения; 6. ПИ № 05236.553.64, зем- 
лище гр. Бойчиновци, НТП – пътища І клас; 7. 
ПИ № 05236.553.123, землище гр. Бойчиновци, 
НТП – трамвайни линии; 8. ПИ № 05236.553.906, 
землище гр. Бойчиновци, НТП – производство на 

електроенергия; съгласно представения проект. 
Проектът е изложен за разглеждане в сградата 
на общинската администрация – гр. Бойчинов-
ци, ул. Гаврил Генов № 2, ет. 1, стая № 103. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – гр. Бойчиновци. 
6647

7. – Община Ветово на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с 
Решение № 627 по протокол № 52 от 29.08.2022 г. 
на Общинския съвет – Ветово, е одобрен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение 
на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 73 до 
о.т. 74 за кв. 23 и 24 и изменение на план за регу-
лация (ИПР) на УПИ І-262, кв. 24, гр. Глоджево, 
община Ветово. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация, ет. 1, стая № 4, 
отдел „Устройство на територията“. Съгласно 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица 
могат да обжалват решението пред Администра-
тивния съд – Русе, чрез кмета на община Ветово в 
30-дневен срок от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“. 
6643

17. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за линеен обект на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места и селищните 
образувания за ПИ 72624.176.101 в землището на 
гр. Добрич за обект: „Осигуряване на транспортен 
достъп до ПИ 72624.176.104, землище на гр. Доб- 
рич“. Проектът е изложен в Центъра за услуги 
и информация при Община Добрич, работно 
място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за ПУП – ПП до Община Добрич.
6622

4. – Община Дупница на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 147 от 
30.09.2022 г. на Общинския съвет – Дупница, е 
одобрен проект за изменение на подробен ус-
тройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) 
в обхват: кв. 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 72, 34, 36, 
40, 41, 42, 73, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 43 по 
регулационния план на гр. Дупница, одобрен със 
Заповед № 289 от 1.02.1993 г. на кмета на общи-
на Дупница; кв. 62 и 63 по регулационния план 
на гр. Дупница, одобрен със Заповед № 365 от 
26.05.1997 г. на кмета на община Дупница; кв. 75, 
76 и 100 по регулационния план на гр. Дупница, 
одобрен със Заповед № 364 от 26.05.1997 г. на кмета 
на община Дупница; кв. 74, 74а, 103, 103а, 107, 107а, 
107б, 108, 102, 105, 105а, 106, 110, 110а, 111, 112, 
112а и 147 по регулационния план на гр. Дупница, 
одобрен със Заповед № 364 от 26.05.1997 г. на кмета 
на община Дупница; кв. 44, 44а, 44б, 60 и 61 по 
регулационния план на гр. Дупница, одобрен със 
Заповед № 2319 от 22.12.1978 г. и Заповед № 2320 
от 22.12.1978 г. на председателя на Комитета по 
архитектура и благоустройство на Министерския 
съвет – втори етап от общия проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за регулация 
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на територията на гр. Дупница, отнасящ се до 
поставяне в съответствие на действащите регула-
ционни планове с одобрената кадастрална карта 
на гр. Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 
от 30.07.2004 г. на и.д. на АГКК, установяване на 
териториално-устройствени зони с показатели 
на застрояване, съобразени с предварителния 
проект на общия устройствен план на община 
Дупница (ОУП) и при условията на част първа 
Основи на устройството на територията, глава 
трета Устройство на териториите и поземлените 
имоти, раздел II Урегулиране и застрояване на 
териториите и поземлените имоти от ЗУТ. На ос-
нование чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване чрез Община Дупница до 
Административния съд – Кюстендил. 
6583

3. – Община Казанлък на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 779 от 
29.09.2022 г. на Общинския съвет – Казанлък, е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура 
за обект „Реконструкция на общински път SZR2070 
и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък 
до яз. Копринка“, община Казанлък, област Стара 
Загора, в съответствие с приложената към насто-
ящото решение проектна документация (текстова 
и графична част). Решението може да се обжалва 
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Стара 
Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък.
6592

330. – Община гр. Котел, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на 
кабелна линия 20 kV от килия № 16 от ЗРУ 20 
kV на п/ст „Котел“ 110/20 kV до ПИ 39030.503.32, 
гр. Котел, община Котел, област Сливен. Проект-
ното трасе на кабел 20 kV се предвижда да започне 
от границата на ПИ 39030.503.32, преминава през 
поземлени имоти 39030.503.34 (публична общинска 
собственост с НТП – територия за движение), 
39030.503.36 (публична държавна собственост с 
НТП – път от републиканската пътна мрежа) 
и 39030.503.40 (публична общинска собственост 
с НТП – територия за движение) и достига до 
югозападната граница (без да я засяга) на ПИ 
39030.503.38 по КК на гр. Котел, област Сливен. 
Трасето на кабела е със сервитут 2,00 м от двете 
страни на оста. Дължината на проектното трасе 
е 225 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
се запознаят с изготвения проект в сградата на 
Община Котел, стая № 6, и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
6641

45. – Община Куклен на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Кабел 20 kV към 
ПУП – ПРЗ за ПИ 40467.9.393 и 40467.9.435 по КК 
на гр. Куклен, м. Червенака, община Куклен“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 

предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването на обявлението в „Държавен вестник“.
6582

86. – Община Луковит на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 419, взето с протокол № 49 от 
26.09.2022 г. на Общинския съвет – Луковит, е 
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план (ПП) за елемент на техническата 
инфраструктура – подземен тръбопровод, с цел 
довеждане необходимите за напояване водни 
количества от имот с идентификатор 56099.1.1, 
област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, 
м. Менковец, до имот с идентификатор 56099.1.42, 
област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, 
м. Менковец, преминаващ през следните имоти 
извън границите на урбанизираните територии: 
поземлен имот с идентификатор 56099.1.181, област 
Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. Пади-
ните, вид собственост – общинска публична, вид 
територия – земеделска, категория 9, НТП – „за 
селскостопански, горски, ведомствен път“, площ 
14 647 кв. м, стар номер 000024, и поземлен имот 
с идентификатор 56099.1.43, област Ловеч, община 
Луковит, с. Петревене, м. Менковец, вид собстве-
ност – общинска публична, вид територия – земе-
делска, категория 4, НТП – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“, площ 3001 кв. м, стар 
номер 001043. Решението подлежи на обжалване 
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община 
Луковит до Административния съд – Ловеч, по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Проектът е изложен в сградата на Община Лу-
ковит, стая № 26.
6581

98. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии) за обект: „Ка-
белна линия СрН 20 kV за присъединяване на 
„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1,9 
MW“ в ПИ 55381.27.21 в землището на с. Па-
ничино, община Омуртаг, област Търговище“. 
Трасето на кабелната линия преминава през: ПИ 
№ 53535.240.7, община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: за селскостопански, горски, 
ведомствен път; ПИ № 39596.201.28, община Омур-
таг, с. Красноселци, вид собственост: общинска 
публична, вид територия: земеделска, НТП: за 
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 39596.201.103, община Омуртаг, с. Красносел-
ци, вид собственост: общинска публична, вид 
територия: територия на транспорта, НТП: за 
друг поземлен имот за движение и транспорт; 
ПИ № 39596.201.340, община Омуртаг, с. Крас-
носелци, вид собственост: общинска публична, 
вид територия: територия на транспорта, НТП: за 
друг поземлен имот за движение и транспорт; ПИ 
№ 39596.201.107, община Омуртаг, с. Красноселци, 
вид собственост: държавна частна, вид територия: 
територия на транспорта, НТП: за друг поземлен 
имот за движение и транспорт; ПИ № 55381.26.46, 
община Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
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НТП: за селскостопански, горски, ведомствен 
път; ПИ № 55381.26.45, община Омуртаг, с. Пани-
чино, вид собственост: общинска публична, вид 
територия: земеделска, НТП: за селскостопан-
ски, горски, ведомствен път; ПИ № 55381.27.21, 
община Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: 
частна, вид територия: урбанизирана, НТП: за 
електроенергийно производство; ПИ № 55381.24.21, 
община Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план до общинската 
администрация. Проектът е изложен за проуч-
ване в сградата на общинската администрация – 
гр. Омуртаг, ет. 2, стая № 17. 
6644

85. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 227 от 
29.09.2022 г., взето с протокол № 11 на Общин-
ския съвет – Пазарджик, е одобрен проект на 
план-схема като допълнение към съществуващата 
физическа инфраструктура за абонатна електрон-
на съобщителна мрежа (ЕСМ) и изменение към 
действащите ПУП, обхващащи територията на 
гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от 
29.10.2009 г., взето с протокол № 17; Решение 
№ 10 от 25.01.2007 г., взето с протокол № 1; 
Решение № 87 от 3.06.2005 г., взето с протокол 
№ 8, и Заповед № 851 от 15.05.1992 г. Предвижда 
се електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) да 
бъде прокарана в районите, обхващащи следните 
улици: 1. по бул. Стефан Караджа от източната 
страна – от ул. Веслец до ул. Вихрен, от запад-
ната страна – от ул. Княз Борис I до ул. Вих- 
рен; предвидени са пет напречни пресичания на 
бул. Стефан Караджа и едно на ул. Вихрен; трасето 
е с проектна дължина 1174 м и 21 бр. кабелни шах-
ти; 2. по бул. Христо Ботев от югоизточната стра-
на – от ул. Александър Стамболийски до ул. Иван 
Соколов, от северозападната страна – от ул. Яков 
Матакиев до ул. Тодор Каблешков, от ул. Цанко 
Церковски до ул. Теофил Бейков и от бул. Георги 
Бенковски до ул. Иван Соколов и отклонение по 
източния тротоар на ул. Осми март; предвидени 
са седем напречни пресичания на бул. Христо 
Ботев; трасето е с проектна дължина 1870 м и 
35 бр. кабелни шахти; 3. по ул. Кочо Честименски 
от северната страна – от бул. Стефан Караджа до 
ул. Цар Симеон, от южната страна – от ул. Цар 
Симеон до ул. Никифор Поп Константинов; пред-
видени са три напречни пресичания на ул. Кочо 
Честименски; трасето е с проектна дължина 555 м 
и 10 бр. кабелни шахти; 4. по ул. Цар Калоян от 
източната страна – от бул. Княгиня Мария-Лу-
иза до ул. Стефан Захариев, от западната стра-
на – от ул. Стефан Захариев до ул. Александър 
Стамболийски; предвидени са девет напречни 
пресичания на ул. Цар Калоян; трасето е с про-
ектна дължина 1109 м и 32 бр. кабелни шахти; 5. 
по ул. Чавдар войвода от източната страна – от 
ул. Кочо Честименски до ул. Георги Пенев, от 
западната страна – от ПИ с идентификатор 795 
до бул. Христо Ботев; предвидени са пет напреч-
ни пресичания на ул. Чавдар войвода; трасето 
е с проектна дължина 447 м и 11 бр. кабелни 

шахти; 6. по ул. Никола Вапцаров от северната 
страна – от ул. Свети Архангел до ул. Найден 
Геров, от южната страна – от ул. Трапезица до 
ул. Генерал Скобелев и от ул. Райко Даскалов 
до ул. Найден Геров и отклонение по източния 
тротоар на ул. Райко Даскалов; предвидени са пет 
напречни пресичания на ул. Никола Вапцаров, 
едно на ул. Свети Архангел и две на ул. Райко 
Даскалов; трасето е с проектна дължина 725 м 
и 17 бр. кабелни шахти; 7. по ул. Мадара от се-
верната страна – от ул. Васил Левски до бул. Ге-
нерал Гурко, отклонение по северната страна на 
бул. Генерал Гурко, от южната страна – ул. Ва-
сил Левски до ул. Братя Консулови; трасето е с 
проектна дължина 374 м и 8 бр. кабелни шахти; 
8. по ул. Княз Александър Батенберг от източ-
ната страна – от ул. 11-и август до ул. Никола 
Вапцаров и отклонение по източния тротоар на 
ул. Никола Вапцаров, от западната страна – от 
ул. Стефан Захариев до ул. Гаврил Кръстевич; 
предвидени са четири напречни пресичания на 
ул. Княз Александър Батенберг; трасето е с про-
ектна дължина 1364 м и 26 бр. кабелни шахти; 9. 
по ул. Никифор Поп Константинов от източната 
страна – от ул. Ованес Соваджиян до ул. Георги 
Брегов, от западната страна – от бул. Генерал 
Гурко до ул. Георги Брегов и от ул. Райко Даска-
лов до ул. Найден Геров; предвидени са седем 
напречни пресичания на ул. Никифор Поп Кон-
стантинов; трасето е с проектна дължина 776 м 
и 17 бр. кабелни шахти; 10. по ул. Сан Стефано 
от западната страна – от бул. България до УПИ 
IV-105 на ул. Сан Стефано; трасето е с проектна 
дължина 373 м и 8 бр. кабелни шахти; 11. по 
ул. Стефан Захариев от северната страна – от 
ул. Княз Александър Батенберг до ул. Отец Паи-
сий, от южната страна – от ул. Княз Александър 
Батенберг до ул. Отец Паисий; трасето е с про-
ектна дължина 447 м и 8 бр. кабелни шахти; 12. 
по ул. Хаджи Поптилев от северната страна – от 
бул. Цар Освободител до ул. Цар Калоян; трасе-
то е с проектна дължина 151 м и 2 бр. кабелни 
шахти; 13. по ул. Хаджи Димитър от източната 
страна – от ул. Виделина до бул. България и от 
бул. България до ул. Георги Машев – от западната 
страна; трасето е с проектна дължина 481 м и 
14 бр. кабелни шахти; 14. по ул. Марин Дринов от 
северната и южната страна – от ул. Княз Алек-
сандър Батенберг до ул. Екзарх Йосиф; трасето е 
с проектна дължина 346 м и 6 бр. кабелни шахти; 
15. по ул. Гаврил Кръстевич от северната стра-
на – от ул. Градинарска до ул. Екзарх Йосиф, от 
южната страна – от ул. Градинарска до ул. Княз 
Александър Батенберг и от ул. Петър Тумбев до 
ул. Екзарх Йосиф; предвидено е едно напречно 
пресичане на ул. Гаврил Кръстевич; трасето е с 
проектна дължина 477 м и 7 бр. кабелни шахти; 16. 
по ул. 11-и август от северната страна – от ул. Княз 
Александър Батенберг до ул. Сан Стефано, от 
южната страна – от ул. Сан Стефано до ул. Хаджи 
Димитър; трасето е с проектна дължина 120 м и 
3 бр. кабелни шахти; 17. по бул. Александър Стам-
болийски от северната страна – от бул. Христо 
Ботев до ул. Илия Матакиев, от южната стра-
на – от ул. Цар Калоян до бул. Цар Освободител; 
трасето е с проектна дължина 510 м и 11 бр. ка-
белни шахти; предвидено е едно напречно преси-
чане на ул. 11-и август; предложените трасета на 
подземна кабелна мрежа за електронни съобщения 
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по изброените по-горе улици в гр. Пазарджик са 
с обща проектна дължина 11 299 м и 236 бр. нови 
кабелни шахти. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 
съвет – Пазарджик, пред Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6628

86. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 234 от 
29.09.2022 г., взето с протокол № 11 на Общинския 
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за трасе на кабелна линия, започваща от 
БКТП „Аутонай“ в ПИ 48876.23.45 до ново елек-
тромерно табло, монтирано пред ПИ 48876.16.28 
по КККР, местност До река Марица, с. Мокрище, 
община Пазарджик. Трасето на кабелната линия 
се предвижда да започне от БКТП „Аутонай“ в 
ПИ 48876.23.45, посока – север, пресичайки имоти 
с № 48876.23.46, 48876.23.48, 48876.23.49, 48876.79.16, 
и след около 49 м чупи на запад в границите на 
ПИ 48876.16.35 (НТП – ведомствен път) до дос-
тигане на имота, предвиден за захранване – ПИ 
48876.16.28 по КККР, местност До река Марица, 
с. Мокрище, община Пазарджик. Дължината на 
проектното трасе е около 144 м. Засегнатата площ 
е около 288 кв. м, общинска публична собстве-
ност. Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 
9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти 
сервитутът на електропровода е намален на 1 м 
от двете му страни със съгласието на носителя 
на сервитутни права. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез 
Общинския съвет – Пазарджик, пред Админи-
стративния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
6631

87. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 236 от 
29.09.2022 г., взето с протокол № 11 на Общинския 
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцела-
рен план за изместване на кабелна линия СрН, 
захранваща ТП „Свиком“, землище на с. Сбор, 
община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор“ 
в участъка между ЖР стълб № 16 и ТП „Свиком“. 
Трасето на кабелната линия се предвижда да започ- 
не от ЖР стълб № 16, разположен в ПИ 00571.8.5 
(НТП – друг вид поземлен имот без определено 
стопанско предназначение) в местност Гуджи дъб, 
землище на с. Априлци, и продължава, премина-
вайки на северозапад, север през ПИ 00571.10.12 
(НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път) и ПИ 00571.9.7 (НТП – напоителен канал), 
след което пресича землищната граница на с. Ап-
рици и с. Сбор и насочвайки се в посока запад, 
северозапад, юг, преминава последователно през 
ПИ 65468.118.17 (НТП – напоителен канал); ПИ 
65468.118.14 (НТП – гори и храсти в земеделска 
земя) и ПИ 65468.118.20 (НТП – за селскостопан-
ски, горски, ведомствен път) до достигане на ТП 
„Свиком“, намиращ се в ПИ 65468.118.21 (НТП – за 
животновъден комплекс) в местност Палешни 
кория по КККР на землище с. Сбор. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6633

88. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 233 от 
29.09.2022 г., взето с протокол № 11 на Общинския 
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за трасе на кабелна линия СН от нов ЖР 
стълб № 124 в ПИ 55556.3.112 по КККР на земли-
ще с. Паталеница до регулационната граница на 
с. Паталеница, община Пазарджик. Трасето на 
КЛ СН се предвижда да започне от стълб № 124 
нов ЖР, монтиран в ПИ 55556.3.112 по посока юг 
в сервитута на ПИ 55556.185.23 (НТП – за местен 
път), като след около 38 м проектното трасе достига 
до регулацията на с. Паталеница, като пресича 
ПИ 55556.216.13 (НТП – друг вид за дървопроиз-
водствена гора) и ПИ 55556.214.3 (НТП – за местен 
път). Дължината на проектното трасе е около 
538 м. Засегнатата площ е около 1077 кв. м, от 
която общинска публична – около 1019 кв. м, 
общинска частна – около 26 кв. м, и държавна 
частна собственост – около 32 кв. м. Във връзка 
с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за 
сервитутите на енергийните обекти сервитутът 
на електропровода е намален на 1 м от двете му 
страни със съгласието на носителя на сервитут-
ни права. Решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 
съвет – Пазарджик, пред Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6630

89. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 235 от 
29.09.2022 г., взето с протокол № 11 на Общин-
ския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – пар-
целарен план за трасе на водопровод, захранващ 
ПИ 23457.2.31 в местността Азмака по КККР на 
землище Драгор, община Пазарджик. Трасето 
на захранващия водопровод се предвижда да за-
почне от съществуващ водопровод в улица с о.т. 
5 – 6 – 75, определено с решение на комисията по 
чл. 71 от ЗУТ (землищната границата на с. Драгор), 
пресича я и се разполага успоредно на северната 
граница в обхвата на имот с идент. 23457.2.80 с 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, и продължавайки по него в посока запад, 
след около 82 м достига до имота, предвиден за 
захранване – ПИ 23457.2.23, срещу построена в 
имота сграда, предмет на удостоверение за тър-
пимост № 18/25.01.2018 г., в местността Азмака по 
КККР на землище Драгор, община Пазарджик. 
Дължината на проектното трасе е около 82 м. За-
сегнатата площ е около 106 кв. м (0,106 дка), 
общинска публична собственост. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред 
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6632

90. – Община Пазарджик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 232 от 
29.09.2022 г., взето с протокол № 11 на Общинския 
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен 
план за трасе на подземен електропровод, за-
хранващ ПИ 23457.5.573, за който има проектен 
УПИ в м. Татарекин, землище с. Драгор, община 
Пазарджик. Трасето на подземния електропровод 
се предвижда да започне от трафопост, намиращ 
се в ПИ 23457.14.11 (НТП – за съоръжение на 
електропровод), и продължава на югоизток по 
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дължината на ПИ 23457.14.9 (НТП – за селско-
стопански, горски, ведомствен път). След около 
175 м сменя посоката си на юг и достига до имота, 
предвиден за захранване – ПИ 23457.5.573, за кой-
то има проектен УПИ в м. Татарекин, землище 
с. Драгор, община Пазарджик. Дължината на 
проектното трасе е около 177 м, разположени в 
земеделска територия. Засегнатата площ е около 
357 кв. м, общинска публична собственост. Във 
връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. 
за сервитутите на енергийните обекти сервитутът 
на електропровода е намален на 1 м от двете му 
страни със съгласието на носителя на сервитут-
ни права. Решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския 
съвет – Пазарджик, пред Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6629

5. – Общинската служба по земеделие – 
гр. Панагюрище, офис Панагюрище, на основание 
чл. 32, ал. 1 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересо-
ваните лица, че ще се извърши трасиране и въвод 
във владение на новообразуваните имоти по влязъл 
в сила план на новообразуваните имоти на зоната 
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в обхват на поземлени имоти 
(ПИ) с идентификатори по КККР: в землището на 
гр. Панагюрище ПИ с идентификатори 55302.90.411 
в м. Драгоев рът, Висок, 55302.87.719 в м. Тесни 
дол, Кукла, 55302.56.428 в м. Магарешки рай и 
55302.56.447 в м. Чолакова кория; в землището на 
с. Поибрене, община Панагюрище, ПИ с иденти-
фикатори 57128.353.1 в м. Ралчовци и 57128.352.1 
в м. Караджовец. Трасирането ще се извърши по 
график. След обнародването в „Държавен вестник“ 
графикът по дати и местности ще бъде изложен на 
информационното табло на Община Панагюрище 
и кметството на с. Поибрене за срок 14 дни, ще 
бъде качен в официалния сайт на общината и 
публикуван в местен вестник.
6612

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици 
на ПИ 56722.480.908 в местността Кованлъшки дол 
в землището на гр. Плевен, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за водопроводно отклонение на ПИ 56722.480.908, 
м. Кованлъшки дол, землище гр. Плевен. Проек-
тът се намира в стая № 98 на общината и може 
да бъде прегледан в понеделник, вторник, сряда 
и петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересова-
ните лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в центъра за административно 
обслужване на общината.
6561

7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) за обект: „Трасе на ел. 
кабел 20 kV за захранване на ПИ 40467.9.393 и 
ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, преми-
наващо през землищата на с. Брестник, община 
„Родопи“, и гр. Куклен, община Куклен, област 
Пловдив“ (в частта, попадаща в землището на 
с. Брестник, община „Родопи“). Проектното трасе 

преминава през поземлени имоти с идентифика-
тори 06447.26.21, 06447.26.22, 06447.26.58, 06447.35.78 
по кадастралната карта на землище с. Брестник, 
община „Родопи“, и 06447.502.1015, 06447.502.1022, 
06447.502.1073, 06447.502.1076 по кадастралната 
карта на с. Брестник съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, регистър на засегна-
тите имоти и обяснителна записка, изработени 
от лицензиран проектант. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване-
то в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
6562

98. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че с Решение № 143, прието с протокол 
№ 7 от 28.06.2022 г. на Общинския съвет – Радомир, 
е одобрен проект за изменение на ПУП – специа- 
лизиран план за обект: „Обособена позиция № 3: 
Реконструкция на водопроводна мрежа, разшире-
ние и реконструкция на канализационна мрежа 
на гр. Радомир, кв. Върба, 2 КПС и тласкатели до 
ПСОВ „Батановци“, подобект: „Частично измене-
ние на ПУП – ПЗ за ПИ 074003, м-ст Ленище, и 
ПИ 61577.74.3 по КК гр. Радомир“. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.
6586

99. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че с Решение № 145, прието с протокол 
№ 7 от 28.06.2022 г. на Общинския съвет – Радо-
мир, е одобрен проект за изменение на ПУП – спе-
циализиран план за обект: „Обособена позиция 
№ 3: Реконструкция на водопроводна мрежа, 
разширение и реконструкция на канализаци-
онна мрежа на гр. Радомир, кв. Върба, 2 КПС 
и тласкатели до ПСОВ „Батановци“, подобект: 
„ПУП – специализирана план-схема за УПИ Х, 
кв. 155, ПИ 61577.505.3130 по КК на гр. Радомир“. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени-
ето подлежи на обжалване в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния съд – Перник, чрез Общинския 
съвет – Радомир.
6587

200. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че с Решение № 142, прието с протокол 
№ 7 от 28.06.2022 г. на Общинския съвет – Радо-
мир, е одобрен проект за изменение на ПУП – спе-
циализиран план за обект: „Обособена позиция 
№ 3: Реконструкция на водопроводна мрежа, 
разширение и реконструкция на канализацион-
на мрежа на гр. Радомир, кв. Върба, 2 КПС и 
тласкатели до ПСОВ „Батановци“, подобект: „Час-
тично изменение на ПУП за УПИ Х, кв. 155, ПИ 
61577.505.3130 по КК гр. Радомир“. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Перник, чрез Общинския съвет – Радомир.
6585
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201. – Община Радомир на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че с Решение № 130, прието с протокол 
№ 6 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет – Радо-
мир, е одобрен ПУП – ПРЗ (подробен устройствен 
план – план за регулация и план за застрояване) за 
ПИ 61577.506.558, 61577.71.12, 61577.69.52, 61577.69.53 
и 61577.506.1036 по одобрената КК за землището 
на гр. Радомир, област Перник, и УПИ ІІ-552 и 
ІІІ-550, кв. 49 по действащия регулационен план 
на гр. Радомир, кв. Върба, област Перник. С плана 
за регулация за поземлените имоти се обособяват 
нови УПИ ІV-505, 1036 и УПИ V-506.558, 71.12, 
69.52, 69.53 в кв. 49, като дворищно-регулационните 
граници съвпадат с имотните граници. УПИ ІV се 
отрежда „за озеленяване“, а УПИ V – „за гроби-
щен парк“. Дворищно-регулационните линии на 
УПИ ІІ-552 и ІІІ-550, кв. 49, също се преместват 
по имотните граници от одобрената КК. С плана 
за застрояване се определя зона за застрояване с 
ограничителни линии. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Перник, 
чрез Общинския съвет – Радомир.
6584

278. – Община Рудозем на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 391 от 22.08.2022 г. на Общин-
ския съвет – Рудозем, взето по протокол № 44, е 
одобрена устройствена план-схема на поземлени 
имоти с идентификатори 63207.503.40, 63207.503.206 
за обект „Външно ел. захранване на сграда на 
„Жар“ – ЕООД, в ПИ 63207.503.41 по плана на 
гр. Рудозем“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Рудозем пред Административния 
съд – Смолян.
6621

97. – Община Сапарева баня на основание 
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички за-
интересовани лица, че е изработен помощен план 
и план на новообразувани имоти по § 4к, ал. 1 от 
ПЗРЗСПЗЗ за новообразувани имоти № 42.44 и 
42.45 в землището на гр. Сапарева баня, община 
Сапарева баня, област Кюстендил. Плановете са 
приети с протокол № КД-03-146 от 12.08.2022 г. 
от комисия, назначена със Заповед № РД-22-14 
от 15.01.2021 г. на областния управител на област 
Кюстендил. Плановете и придружаващата ги до-
кументация се намират в сградата на общинската 
администрация – Сапарева баня, ет. 3, дирекция 
АГКСП. В едномесечен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вест-
ник“ съгласно разпоредбите на чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по плановете 
и придружаващата ги документация до кмета на 
община Сапарева баня.
6568

3. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за частична промяна на зона в общ устройствен 
план на Община Троян за имот с идентифи-
катор 15703.31.22, местност Гръчки колиби по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на с. Голяма Желязна от „територии за 
превантивна защита по чл. 10, ал. 3 от ЗУТ“ в 

„жилищни терени – ниско застрояване (Жм)“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародване в „Държавен вест-
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за частична промяна на зона в общ ус-
тройствен план на община Троян до общинската 
администрация. Проектът е изложен в сградата 
на Община Троян, ет. 2, стая № 31. 
6601

3а. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за частична промяна на зона в общ устройствен 
план на община Троян за имот с идентификатор 
15703.31.63, местност Гръчки колиби по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри (КККР) на 
с. Голяма Желязна от „обработваеми земеделски 
земи – ниви“ в „жилищни терени – ниско застро-
яване (Жм)“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от датата на обнародване в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за частична промяна на 
зона в общ устройствен план на община Троян до 
общинската администрация. Проектът е изложен 
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
6602

64. – Община Ямбол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за 
изменение на действащия подробен устройствен 
план (ПУП) – план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) за УПИ I – „за СМОА“, УПИ II – „за СМОА“, 
УПИ III – „за СМОА“, УПИ IV – „за СМОА“, УПИ 
V – „за СМОА“, УПИ XI – „за озеленяване“, и УПИ 
XII – „за озеленяване“, в кв. 157А и УПИ XII – „за 
СМОА“, УПИ XIV – „за СМОА“, УПИ XV – „за 
СМОА“, и УПИ XVIII – „за СМОА“, в кв. 157 по 
плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, засягащо 
ПИ 87374.517.9, 87374.517.10, 87374.517.11, 87374.517.60, 
87374.517.74, 87374.517.52, 87374.517.17. Проектът е 
изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая 
№ 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
6650

4. – Община с. Иваново, област Русе, на осно-
вание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтере-
сованите лица, че с Решение № 510 по протокол 
№ 44 от 21.09.2022 г. на Общинския съвет – 
с. Иваново, е одобрен подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за из-
граждане на кабел за електрическо присъединяване 
на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) 
700 kW за ПИ с идентификатор 04981.41.89, местност 
Над село по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Божичен, община Иваново, област 
Русе. Проектът се намира в дирекция СА, в ад-
министративната сграда на Община Иваново в 
с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.
6563

5. – Община с. Иваново, област Русе, на осно-
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтере-
сованите лица, че със заявление с вх. № ОБА3-384/ 
16.09.2022 г. е внесен за одобряване проект за 
подробен устройствен план – изменение на план 
за улична регулация (ПУП – ИПУР) за промяна 
на конфигурацията на улица (тупик) от о. т. 200 до 
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о. т. 201, регулацията на кв. 51 и 28 и ПУП – из-
менение план за регулация (ИПР) за УПИ III-332 
в кв. 51 и УПИ V-333 в кв. 28 по регулационния 
план на с. Красен, община Иваново, област Русе. 
Проектът се намира в административната сграда 
на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска 
№ 75, ет. 1, стая № 7 – „Информационен център“. 
Заинтересованите лица могат да подават писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
в едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ.
6564

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от Г. Х. Г. на чл. 64, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
за мерките срещу изпирането на пари, по което 
е образувано адм. д. № 7210/2021 г. по описа на 
Върховния административен съд, насрочено за 
23.01.2023 г. от 14 ч., зала 1.
6593

Административният съд – Варна, съобщава, че 
е образувано адм. дело № 2260/2022 г. по описа 
на Административния съд – Варна, ІІ състав, по 
жалба от СНЦ „Национален форум на хората с 
увреждания“ със седалище в Пловдив против 
Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в 
община Девня, приета с Решение № 73 по протокол 
№ 6 от 25.02.2022 г. на Общинския съвет – Девня, 
насрочено за 24.11.2022 г. от 9,15 ч.
6605

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при 
ОП – Русе, срещу разпоредбата на чл. 11 в частта 
є „до 30 ноември“ и чл. 51, ал. 2 от Наредбата 
за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги, издадена от Общинския 
съвет – Бяла, област Русе, приета с Решение № 16 
по протокол № 3 от 18.12.2003 г., последно изм. с 
Решение № 476 по протокол № 55 от 28.07.2022 г. 
на Общинския съвет – Бяла. По оспорването 
е образувано адм. д. № 451/2022 г. по описа на 
Административния съд – Русе, VІІІ състав, насро-
чено за 30.11.2022 г. от 11 ч. Оспорваща страна по 
делото е: прокурор от ОП – Русе, с адрес: Русе, 
ул. Александровска № 57.
6606

Административният съд – Русе, VІІІ състав, 
на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че 
е образувано и висящо, насрочено за 13.12.2022 г. 
от 11 ч., адм. дело № 308/2022 г. по жалбата на 
„Дунавтрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: Русе, ул. Потсдам № 14, представлява-
но от Марияна Стоянова Бахова, срещу Решение 
№ 960 от 16.06.2022 г., прието с протокол № 35 от 
16.06.2022 г. на Общинския съвет – Русе, с което 
е одобрен ПУП – ИПУР в района на кръстовище 
на ул. Потсдам и ул. Иван Ведър и ПР на УПИ 
ХХХІ-213 в кв. 3008, Източна промишлена зона по 
плана на гр. Русе, община Русе. Заинтересованите 
лица могат да се конституират като ответници в 
производството по делото в едномесечен срок от 
деня на обнародване в „Държавен вестник“ на 
съобщението за оспорване на административния 
акт чрез подаване на заявление до съда.
6594

Плевенският окръжен съд призовава ответни-
цата Сопиха Надараджа, родена на 23.01.1992 г., 
в момента с неизвестен по делото адрес, да се яви 
в канцеларията на Плевенския окръжен съд – стая 
№ 108, в двуседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ за получаване на препис от 
исковата молба и приложенията към нея за отговор 
по чл. 131 от ГПК по гр. д. № 314/2022 г. по описа 
на Плевенския ОС. Гражданско дело № 314/2022 г. 
по описа на Плевенския окръжен съд е заведено от 
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД, гр. София (сега 
„Кей Би Си Банк България“ – ЕАД, гр. София). 
В случай че не се яви, за да получи съдебните 
книжа в указания срок, съдът ще є назначи особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6645

Районният съд – Гълъбово, гражданска ко-
легия, по гр. д. № 206/2022 г. призовава в дву-
седмичен срок от обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“ Даниел Николаев Пеев, роден 
на 17.03.1981 г., с постоянен адрес: гр. Гълъбово, 
ул. Възраждане № 9, да се яви в канцеларията на 
съда в гр. Гълъбово, ул. Стефан Стамболов № 2, 
за да получи препис от исковата молба и прило-
женията, подадена от „ЕОС Матрикс“ – ЕООД, 
София, с правно основание чл. 415, ал. 1 във 
връзка с чл. 422 от ГПК. В случай че не се яви, 
за да получи съдебните книжа в указания срок, 
съдът ще му назначи особен представител.
6604

Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на 
Айше Исмаилова Елмазова и Фатме Исмаилова 
Салимова, двете с неизвестен адрес в Република 
Турция, че срещу тях е заведено гр. д. № 426/2021 г. 
по описа на съда от Ридван Хюсеинов Саидов 
с адрес гр. Търговище и Атидже Хюсеинова 
Саидова-Хюсеинова с адрес с. Семерци, община 
Антоново, действаща лично за себе си и като 
пълномощник, упълномощена с пълномощно 
№ 32747 от 23.07.2008 г. на 13-и нотариат на Ан-
кара, Република Турция, на Али Чилек, Халиме 
Чилек, Айхан Чилек, тримата с постоянен адрес 
в Република Турция, с правно основание чл. 341, 
ал. 1 от ГПК – делба на земеделски земи. Указва 
на Айше Исмаилова Елмазова и Фатме Исмаи-
лова Салимова, че следва в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ да се явят 
в Районния съд – гр. Омуртаг, за получаване на 
преписи от исковата молба и приложенията към 
нея, като при неявяване в указания срок съдът ще 
им назначи особени представители на основание 
чл. 48, ал. 2 от ГПК на разноски на ищците.
6575

Районният съд – Русе, гр. колегия, ХІ състав, 
уведомява Майделин Фромета Матос, родена на 
7.04.1997 г. в Република Куба, гражданка на Ре-
публика Куба, че в двуседмичен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ следва да се яви в 
канцеларията на Районния съд – Русе, ул. Алексан-
дровска № 57, в качеството на ответница по гр. д. 
№ 3596/2022 г. по описа на Районния съд – Русе, за 
да получи препис от исковата молба, депозирана 
от Йордан Кънчев Бабачев, приложените към нея 
писмени доказателства и разпореждане по чл. 131 
от ГПК. Ако в указания срок ответницата не се 
яви, за да получи преписи от исковата молба и 
приложенията, или не посочи съдебен адрес, де-
лото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от  
ГПК и ще є бъде назначен особен представител.
6591
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Софийският районен съд, второ граждан-
ско отделение, 69 състав, е образувал гр. д. 
№ 46301/2021 г. по иск с правно основание 
чл. 79, ал. 1, пр. 1 ЗЗД във връзка с чл. 149 ЗЕ 
и чл. 86 ЗЗД, предявен от „Топлофикация Со-
фия“ – ЕАД, срещу Мария Маркова Бошнакова 
с ЕГН 3611253836, София, ж.к. Захарна фабрика, 
бл. 69, ет. 4, ап. 408, която като ответник в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда 
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като се 
запознае с исковата молба и приложенията към 
нея, които се намират в деловодството на съда, 
като следва да посочи и съдебен адрес в стра-
ната, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6624

Софийският районен съд, 65 състав, ГО, при-
зовава лицето Хорхе Бергуете Ернадез, с после-
ден известен адрес: с. Бистрица, област София, 
ул. Стефан Стамболов № 68, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда за връчване на съдебни 
книжа по гр. д. № 53855/2019 г., заведено от Банка 
„ДСК“ – ЕАД. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм).
6625

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 
92 състав, по гр. д. № 42145/2022 г. на основание 
чл. 560 – 568 ГПК и заповед от 13.09.2022 г. кани 
държателя на Временно удостоверение № 5 от 
10.06.2020 г. за 2000 поименни налични акции 
с номинална стойност 1 лев всяка с издател 
„Тех Инвест“ 2020“ – АД, ЕИК 205898907, да 
заяви по настоящото дело правата си върху това 
временно удостоверение най-късно до откритото 
съдебно заседание, насрочено на 22.11.2022 г. от 
12 ч., когато ще се разгледа молбата на „Веркер 
Инженеринг“ – ООД, ЕИК 203635416 – акционер, 
за обезсилване на тези удостоверения. В случай 
че в указания срок държателят не заяви своите 
права, ценните книги ще бъдат обезсилени.

Заповядва да не се издават акции и да не се 
извършват плащания по гореописаните ценни 
книги.

Насрочва делото в открито съдебно заседание 
на 22.11.2022 г. от 12 ч., за когато да се призо-
ве молителят.

Заповедта да се обнародва в неофициалния 
раздел на „Държавен вестник“, като препис от 
нея се постави на определеното за това място в 
съда и се изпрати на „Тех Инвест 2000“ – АД, със 
седалище и адрес на управление: София, п.к. 1124, 
р-н „Средец“, ж.к. Яворов, ул. Добромир Хриз № 7.
6634

Софийският районен съд, 149 състав, призовава 
в 2-седмичен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ Икбал Хосаин, гражда-
нин на Бангладеш, без регистрация и постоянен 
адрес в Република България, с неизвестен адрес 
в чужбина, да се яви в канцеларията на Софий-
ския районен съд, трето гражданско отделение, 
149 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, да 
получи препис от искова молба и приложенията 
по гр. д. № 44413/2022 г., подадена от Гюла Ва-
силева Йосифова, с правна квалификация чл. 49 
СК, да подаде писмен отговор, както и да посочи 
съдебен адрес. В случай че не се яви, за да получи 
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му 
назначи особен представител.
6635

Софийският районен съд, 164 състав, призовава 
Валентин Иванов Димитров, роден на 20.01.1946 г., 
с последен адрес София, сега с неизвестен адрес, 
да се яви в Софийския районен съд, ГО, 164 състав, 
за връчване на искова молба и приложенията към 
нея като ответник по гр. д. № 57149/2021 г., заве-
дено от Атанас Стефанов Помаков, облигационно.

Книжата се намират в канцеларията на съда 
и могат да бъдат получени в двуседмичен срок 
от обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“.

Валентин Димитров следва да посочи съдебен 
адрес в седалището на съда.

В случай че Валентин Димитров не се яви, 
за да получи съдебните книжа в указания срок, 
ще му бъде назначен особен представител при 
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6636

Софийският районен съд, 158 състав, призовава 
Татяна Олеговна Павлова, гражданин на Русия, 
с последен адрес: неизвестен, да се яви в съда в 
двуседмичен срок, считано от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“, като ответник 
по гр. д. № 48030/2021 г., заведено от Веселин 
Милков Павлов по чл. 49, ал. 1 СК, за връчване 
на искова молба и приложенията към нея ведно 
със съобщение по чл. 131 ГПК. При неявяване 
на ответника или упълномощено от него лице 
в указания срок съдът ще му назначи особен 
представител и делото ще се гледа при условията 
на чл. 48 ГПК.
6637

Добричкият окръжен съд, гражданско отделе-
ние, уведомява, че е образувано гр. д. № 93/2022 г. 
по искова молба, подадена от Комисията за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КОНПИ), с която срещу Ана Иванова Маринова 
от с. Смолница, община Добрич, са предявени 
искове по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане 
в полза на държавата на имущество в размер на 
95 509,06 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ана Иванова Маринова, 
ЕГН 8606037934, с цена на иска 15 000 лв.:

– недвижим имот в с. Смолница, община До-
брич, а именно: дворно място с площ 2190 кв. м по 
документ за собственост, а по скица – 2770 кв. м, 
от които 1240 кв. м, съставляващи парцел IХ с пла-
носнимачен номер 282, и 1530 кв. м, съставляващи 
парцел Х с пл. номер 282 в кв. 60, при граници и 
съседи: улица ХVІ-281; ХV-280; ХІV-279; ХІ-277; 
VІІІ-276; VІІ-275; V-283 по уличната и дворищната 
регулация на с. Смолница, община Добричка, 
стар планоснимачен номер IX-156; Х-156, ведно 
с построените в имота: жилищна страда – едно- 
етажна, със ЗП 50 кв. м, състояща се от салонче, 
жилищна страда – едноетажна, със ЗП 9 кв. м, 
второстепенна постройка – едноетажна, със ЗП от 
10 кв. м, ведно с всички подобрения и приращения 
в имота. Пазарна стойност към настоящия момент: 
15 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ана Иванова Мари-
нова, ЕГН 8606037934, с цена на иска 80 509,06 лв.:

– сумата в размер на 2300 лв., представляваща 
непреобразуваната част от пазарната стойност на 
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лек автомобил, марка „Ауди А8“, рег. № ТХ6198ХТ, 
към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер на 1000 лв., представлява-
ща пазарната стойност на лек автомобил, марка 
„Опел Омега“, рег. № ТХ6081АТ, към датата на 
отчуждаването му;

– сумата в размер на 76 720,11 лв., равностой-
ност на 39 283 евро, представляваща постъпили 
парични средства от трети лица без законово 
основание;

– сумата в размер на 488,95 лв., представляваща 
постъпили парични средства от трети лица без 
законово основание.

Обявява, че заинтересованите лица могат да 
предявят своите претенции върху имуществото, 
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2 
от ГПК – до приключване на съдебното дирене 
пред първоинстанционния съд. 

Насрочва делото за разглеждане на 12.01.2023 г. 
от 10 ч.
6590

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 74, 
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано 
гр. д. № 403 по описа за 2021 г. по постъпила 
искова молба вх. № 2990/29.06.2021 г. от Коми-
сията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Димитър Георгиев Иванов 
с постоянен адрес: гр. Перник, ул. Благой Гебрев 
№ 66, вх. Д, ет. 7, ап. 26, и Анелия Алексан-
дрова Иванова с постоянен адрес: гр. Перник, 
ул. Стомана № 1, вх. В, ет. 3, ап. 14, с искане на 
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение 
№ 1758 от 23.06.2021 г. на КПКОНПИ да бъдат 
призовани на съд и след като съдът се убеди в 
основателността на иска и неговата доказаност, 
да постанови решение, с което да отнеме в полза 
на държавата имущество от Димитър Георгиев 
Иванов, ЕГН 8704110161, с постоянен адрес: 
гр. Перник, ул. Благой Гебрев № 66, вх. Д, ет. 7, 
ап. 26, и настоящ адрес: гр. Кресна, ул. Влахински 
езера № 16, и Анелия Александрова Иванова, 
ЕГН 8706153814, с постоянен и настоящ адрес: 
гр. Перник, ул. Стомана № 1, вх. В, ет. 3, ап. 8, 
за сумата в общ размер на 548 237,23 лв. 

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество пред Пернишкия окръжен съд в ед-
номесечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“. 

Първото съдебно заседание по делото е на-
срочено за 17.01.2023 г. от 13,30 ч.
6627

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 74, 
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано 
гр. д. № 414 по описа за 2022 г. по постъпила 
искова молба вх. № 3672/13.07.2022 г. от Коми-
сията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ) срещу Евгени Илчев Драгомиров 

с постоянен адрес: гр. Перник, ул. 12-а № 21, и 
Венцислава Илиева Драгомирова с постоянен 
адрес: гр. Перник, ул. 12-а № 21, за отнемане в 
полза на държавата на основание чл. 153, ал. 1 
от ЗПКОНПИ на следното имущество на обща 
стойност 44 788,84 лв., както следва: 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Евгени 
Илчев Драгомиров имущество общо в размер 
на 25 557,78 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венцислава 
Илиева Драгомирова, ЕГН 8404013793, с цена на 
иска в размер на 19 231,06 лв. 

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество пред Пернишкия окръжен съд в ед-
номесечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“. 

Първото съдебно заседание по делото е на-
срочено за 7.02.2023 г. от 13,30 ч.
6626

Варненският окръжен съд, търговско от-
деление, по ч. т. д. № 624/2022 г. по описа на 
съда, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква 
извънредно общо събрание на СНЦ „Училищно 
настоятелство „Любен Каравелово“ със седали-
ще и адрес на управление с. Любен Каравелово, 
община Аксаково, сградата на ОУ „Иван Вазов“, 
рег. по ф.д. № 1918/2001 г. на ВОС, с дата на по-
веждане: 30.11.2022 г. от 10 ч., място на провеж-
дане: на адреса на управление на сдружението – 
с. Любен Каравелово, община Аксаково, област 
Варна, сградата на ОУ „Иван Вазов“, при следния 
дневен ред: 1. освобождаване на председателя 
и досегашните членове на управителния съвет; 
2. освобождаване на членове на сдружението; 
3. приемане на нови членове на сдружението; 
4. избор на нов председател и нови членове на 
управителния съвет; 5. приемане на нов устав на 
сдружението; 6. разни.
6603

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на спортен клуб 
„Боил“, София, по своя инициатива и на осно-
вание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и решение на УС 
на клуба свиква общо събрание на всички свои 
членове на 14.12.2022 г. от 11 ч. в салона на клу-
ба в София, ул. Дамян Груев № 54, при следния 
дневен ред: 1. отчет за финансовото състояние 
на СК „Боил“; 2. предложения за промени в 
управителния съвет на клуба; 3. промени в кон-
тролната комисия; 4. приемане на нови членове 
на СК „Боил“; 5. разни.
6588
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