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освобождаване на лица с 50 и над 50 на
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на членове на Сметната палата
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 5 и чл. 6, ал. 2 във връзка с § 3, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за Сметната палата
РЕШИ:
Избира за членове на Сметната палата:
– Горица Николова Грънчарова-Кожарева,
– Дилета Иванова Касабова-Токатлиян,

– Евгения Петрова Пенкова-Панталеева,
– Ширин Сабри Исмаил,
– Златина Антонова Русева,
– Мустафа Юсни Занков,
– Стефка Вълева Михайлова,
– Тома Маринов Дончев.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 11 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4100
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РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Пламен
Орешарски за провала на правителството в
областта на фискалната политика.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 13 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4147

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Георги Стоянов Кадиев като народен представител от
23. многомандатен изборен район – София.
Решението е прието от 42-то Народно
събр ание на 13 юни 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4066

УКАЗ № 145
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Тодор Цонев Дочев на длъжността началник на Националния
военен университет „Васил Левски“, считано
от 9 юни 2014 г.
2. Удостоявам полковник Тодор Цонев
Дочев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 9 юни 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4067

4122

УКАЗ № 149

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 144
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и във връзка с подаден рапорт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Стефан
Динчев Янев от длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“
и от военна служба, считано от 9 юни 2014 г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Изменям Указ № 137 от 29 май 2014 г. (ДВ,
бр. 46 от 3 юни 2014 г.), както следва:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Партизанин, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 11 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4082
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на
Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 106 от 1991 г.;
попр., бр. 3 от 1992 г.; изм., бр. 35 от 1999 г. и
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 се създава нова т. 8 със
следното съдържание:
„8. на всеки три месеца изисква от Националния статистически институт справка за
средномесечното възнаграждение на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение
в обществения сектор.“
§ 2. Наименованието на глава трета се
изменя така:
„ Г л а в а
т р е т а
АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД“.
§ 3. В чл. 14 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Конституционният съд приема Вътрешни
правила за организация на работната заплата.“
§ 4. Създава се нов чл. 14а със следното
съдържание:
„Чл. 14а. Заплатите на председателя и съдиите се определят от Конституционния съд на
всеки три месеца съобразно чл. 10, ал. 1 – 3
от Закона за Конституционен съд и при спазване на чл. 6, ал. 1 от Финансовите правила
по бюджета на Народното събрание и чл. 2
от Решение на Бюрото на Великото народно
събрание от 31.01.1991 г.“
§ 5. В чл. 17 се създава нова т. 8 със следното съдържание:
„8. омбудсмана.“
§ 6. В чл. 20, ал. 1 думите „датата за разглеждането му“ се заменят със „след съгласуване с
докладчика определя датата за разглеждане на
делото по допустимостта на искането в 20-дневен
срок от образуването на делото“.
§ 7. В чл. 21 се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Приетите от съда експертни заключения
се обявяват на сайта на съда.“
§ 8. В чл. 25 се създават нови алинеи 3, 4,
5 и 6 със следното съдържание:
„(3) С определението за допускане на искането Конституционният съд може да определи
датата за обсъждане на въпросите по същество.
(4) Когато естеството на делото налага
събиране на доказателства, Конституционният
съд може да определи датата за обсъждане на
въпросите по същество с определението по
чл. 21, ал. 4 от Закона за Конституционен съд,
с което приема, че събраните доказателства са
достатъчни за решаване на делото.
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(5) Не по-късно от седем дни преди заседанието за обсъждане на въпросите по същество
докладчикът представя мотивиран проект за
решение или определение по предмета на делото.
(6) При възникване на затруднения за
провеждане на заседанието за обсъждане
на въпросите по същество председателят на
Конституционния съд след съгласуване с докладчика отсрочва делото за друга дата.“
§ 9. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдът се произнася с решение в двумесечен срок, считано от постановяването на
определението по чл. 25, ал. 3, съответно – по
чл. 25, ал. 4.“
§ 10. Създава се нов чл. 30а със следното
съдържание:
„Чл. 30а. (1) Представеният проект за решение или определение се обсъжда от съдиите.
(2) След приключване на обсъждането се
гласуват диспозитивът и мотивите на решението
или определението, което може да се извърши в същото заседание или на определена от
Конституционния съд друга дата, като в този
случай се прилага чл. 25, ал. 6.
(3) Когато се установи, че мнозинството
съдии не приемат изцяло или отчасти проекта
за решение или определение на докладчика,
председателят на съда определя измежду тях
още един докладчик, който участва в изготвянето на решението.“
§ 11. В чл. 33 се създава нова ал. 5 със
следното съдържание:
„(5) Диспозитивите на решенията и определенията, постановени по конституционните
дела, се обявяват на сайта на съда в деня на
приемането им.“
Заключителна разпоредба
§ 12. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд е приет на 10 юни
2014 г. с Решение № 7 на Конституционния съд
и влиза в сила три дни след обнародването му
в „Държавен вестник“.
Председател:
Димитър Токушев
4079

РЕШЕНИЕ № 6
от 10 юни 2014 г.

по конституционно дело № 7 от 2014 г.
Конституционният съд в състав: Димитър
Токушев – председател, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Мариана Георгиева
разгледа в закрито заседание на 10 юни 2014 г.
конституционно дело № 7 от 2014 г., докладвано
от съдията Румен Ненков.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България. Образувано е
по внесено в Конституционния съд (КС) искане
на Общото събрание на Гражданската колегия
на Върховния касационен съд (ОСГК на ВКС)
за установяване на противоконституционност на
точка 8 от Решение на Народното събрание от
26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна
комисия за установяване на актове и действия,
с които е уредена собствеността и начинът на
ползване на имоти в Студентски град в София
(ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.).
С искането се оспорва налагането на мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на
м. „Студентски град“ – София, до изясняване
на собствеността им. Вносителят твърди, че
предвиденото ограничение на собственическите
правомощия по отношение на възстановени по
силата на закон недвижими имоти противоречи
на чл. 17, ал. 3 от Конституцията. Счита също
така, че Основният закон не допуска защитата
на държавата като собственик да се осъществява
чрез налагане в неин едностранен интерес на
общи забрани, засягащи неограничен кръг други
възможни субекти на правото на собственост
(община, физически и юридически лица), включително и такива, чиито права не произтичат
от реституционното законодателство. Развива
тезата, че е несъвместимо с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията обвързването на въведеното ограничение
с провеждането на неограничена във времето
процедура по „изясняване на собствеността“,
която ангажира активността само на една от
страните по спора за собственост, без какъвто
и да е механизъм за защита на другата страна
в лицето на собствениците, лишени от възможността да се разпореждат с правата си.
С определение на Конституционния съд от
29 април 2014 г. искането е допуснато за разглеждане по същество.
Като заинтересувани страни (институции и
лица) по делото са конституирани Народното
събрание, Министерският съвет, министърът на
регионалното развитие, министърът на правосъдието, областният управител на гр. София,
Столичната община, омбудсманът, Висшият
адвокатски съвет, Нотариалната камара, Съюзът
на юристите в България, Фондацията „Български
адвокати за правата на човека“, Фондацията
„Асоциация за европейска интеграция и права
на човека“, Институтът за модерна политика
и Институтът „Отворено общество“ – София.
В подкрепа на искането са постъпили писмени становища от Висшия адвокатски съвет,
Съюза на юристите в България, Нотариалната
камара, Фондацията „Български адвокати за
правата на човека“ и Столичната община чрез
кмета на район „Студентски“.
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Според Висшия адвокатски съвет оспореният акт на Народното събрание има характера
на нормативно ограничение на основното право
на собственост, което по силата на чл. 17, ал. 1
и 3 от Конституцията може да се въведе само
със закон, но не и с решение, както е станало
в случая. Противоконституционността на мораториума върху всички сделки с незастроени
имоти в Студентския град се поддържа и с
оглед на принципа на правовата държава по
чл. 4, ал. 1 от Конституцията, като е развита
тезата, че по отношение на поставената цел
взетата мярка е несъразмерна, неподходяща
и създава трайни предпоставки за правна
несигурност. В становището се твърди още,
че парламентът фактически е наложил общо
обезпечение на бъдещи искове, с което в
нарушение на принципа на разделение на
властите, прокламиран от чл. 8 и чл. 117,
ал. 1 от Конституцията, е иззел изключителни
правомощия на съдебната власт.
Фондацията „Български адвокати за правата на човека“ също счита, че искането е
основателно. Позовава се на противоречие
на решението за налагане на мораториум с
чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията в светлината
на практиката на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ) по чл. 1 от Протокол № 1
към Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи (КЗПЧОС). Освен че неправилно не е въведено със закон, в
конкретния случай ограничението на правото
на собственост е несъразмерно на поставената
легитимна цел. Нарушен е и принципът на
равенство на страните в съдебния процес, прокламиран от чл. 121, ал. 1 от Конституцията.
Съюзът на юристите в България и Нотариалната камара споделят доводите на вносителя
на искането.
В становището на Столичната община се
поставя въпросът за „обективна необоснованост
на решението на Народното събрание в атакуваната му част“, без да са изложени правни
съображения, основани на конституционните
разпоредби.
От останалите заинтересувани страни не са
постъпили становища.
Конституционният съд, като обсъди служебно известните му факти и обстоятелства,
установени чрез стенографските протоколи
от съответните парламентарни заседания,
както и съображенията, изложени в искането
и представените писмени становища, прие от
фактическа и правна страна следното:
С Решение на Народното събрание от 19 февруари 2009 г. (ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2009 г.)
е била създадена Временна анкетна комисия за
„установяване на актове и действия, с които е
уредена собствеността и начинът на ползване
на имоти в Студентския град в град София“. В
изпълнение на поставената задача комисията е
извършила проверка и е изготвила доклад, който е
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бил представен на парламента. Констатациите по
доклада могат да бъдат обобщени в две основни
направления: а) неспазване на реституционното
законодателство, като са посочени примери на
възстановяване на имоти, ползвани за нуждите
на висшите училища, Специализираната болница
за активно лечение по онкология и др., както и
случаи на издаване на невалидни и неправомерни
актове от органа по поземлената собственост; б)
неправилно актуване на държавни имоти като
общински от Столичната община, последвано от
извършването на разпоредителни действия с тях.
Според комисията допуснатите закононарушения
са увредили интереса на държавата като субект на
правото на собственост върху недвижими имоти.
С Решение на Народното събрание от 26 май
2009 г. докладът на Временната комисия е бил
приет (вж. точка 1 от същото решение). В рамките
на парламентарния контрол върху изпълнителната
власт на съответните органи и ведомства (областен управител, Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерство на
образованието и науката) е предложено след извършване на проверка да предприемат действия
и мерки в защита на собствеността на държавата,
включващи и предявяване на съответни искове
в съда (вж. точки 2 – 7). Отделно на Министерския съвет е предложено да упражни правото
си на законодателна инициатива „за създаване
на нов закон за уреждане статута и начина на
ползване на държавните имоти в студентските
градчета или за изменения в законодателството,
с които да се постигне резултат, отговарящ на
обществения интерес“.
Оспорената от ОСГК на ВКС точка 8 от
горепосоченото решение гласи: „Налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с
незастроени недвижими имоти на територията на
м. „Студентски град“ – София, до изясняване на
собствеността им.“ С нея законодателният орган
е излязъл извън конституционните параметри на
парламентарния контрол, като е засегнал права
и интереси на лица, които са извън системата
на изпълнителната власт.
Въпреки че не е постановено под формата
на закон, цитираното решение има нормативен
характер. Оспореният парламентарен акт не е
насочен към решаване на конкретен въпрос,
при което с неговото изпълнение целените
правни последици се постигат и това обуславя
преустановяване на действието му. Чрез налагането на временна забрана (мораториум)
върху разпоредителните сделки с незастроени
недвижими имоти, макар и намиращи се в
рамките на определена територия, титулярят
на законодателната власт е формулирал общо
правило за поведение, което има нееднократно
действие и обвързва със задължителната си
сила индивидуално неопределен кръг правни
субекти – възможните носители на правото на
собственост в лицето на физическите и юридическите лица, общината и държавата, както и
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лицата, които изпълняват функции по валидизиране на съответните имуществени трансакции
(нотариуси, съдии по вписванията и др.).
Според досегашната практика на КС конституционната уредба на собствеността включва и
правото на собственост в по-широк публичноправен аспект като основно право на гражданите,
което обезпечава свободата на човешкия индивид
и възможността му да поеме отговорност за собствения живот (вж. Решение на КС № 6 от 1996 г.;
Решение на КС № 17 от 1999 г.; Решение на КС
№ 15 от 2010 г.; Решение на КС № 2 от 2011 г.
и др.). Несъмнено чрез въведения мораториум
правото на собственост се ограничава съществено,
като се изключва упражняването на правомощието на собственика да се разпорежда с имота си
чрез правни сделки (вж. Решение на КС № 8 от
1995 г.; Решение на КС № 5 от 1996 г.; Решение
№ 6 от 1996 г.; Решение на КС № 1 от 2014 г.).
При съобразяване на принципа на правовата
държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и
установените от чл. 57, ал. 2 от Конституцията
параметри на упражняване на правата правото
на собственост може да бъде ограничавано, но
само ако ограничението е въведено със закон,
необходимо е за постигане на конституционно
легитимна цел и е пропорционално средство
за защита на застрашените конституционни
ценности. Въпреки че вносителят на искането
не е формулирал изричен петитум по чл. 149,
ал. 1, т. 4 от Конституцията за установяване
на несъответствие с международен договор,
по който България е страна, може само да
се отбележи, че в същия смисъл е и трайната
практика на ЕСПЧ по чл. 1 от Протокол № 1
към КЗПЧОС (вж. Решение от 25.10.1989 г. по
делото Allan Jacobson; Решение от 19.12.1989 г.
по делото Mellacher и други; Решение от
28.09.1994 г. по делото Spadea и Scalabrino и др.).
Съгласно чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията правото на собственост във всичките му
разновидности „се гарантира и защитава от
закона“, а „частната собственост е неприкосновена“. Отделно чл. 17, ал. 4 от Конституцията
предвижда режимът на обектите на държавната и общинската собственост да се определя
със закон. Под понятието „закон“, вложено в
съдържанието на посочените разпоредби, без
всякакво съмнение трябва да се разбира както
съвкупността от съответните нормативни актове
(„закон в материален смисъл“), независимо от
техния издател, така и „законът във формален
смисъл“ като акт на Народното събрание, приет
съобразно правилата на законодателния процес.
Като изисква законови гаранции и защита на
установените от нея ценности и граждански
права, Конституцията признава, че предметът на
съответното нормотворчество включва основни
обществени отношения, които се поддават на
трайна уредба. Такива обществени отношения
задължително трябва да бъдат регулирани със
закон като формален акт на титуляря на законо-
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дателната функция – Народното събрание (вж.
чл. 3, ал. 1 от Закона за нормативните актове).
Това важи и за визираните в чл. 17, ал. 1 от
Конституцията гаранции и защита на правото
на собственост. Такава е и правната реалност,
защото режимът на собствеността в различните
є разновидности е регулиран първично с редица
закони, приети от парламента. След като основното правомощие на титуляря на правото да се
разпорежда със своето имущество е уредено със
„закон във формалния смисъл“, на още по-силно
основание нормативните ограничения на това
правомощие могат да бъдат въведени само със
закон. Това изискване не е съобразено от законодателния орган с приемането на оспорената
точка 8 от Решението на Народното събрание,
прието на 26 май 2009 г.
От гореизложеното следва, че разпоредбата
на чл. 86, ал. 1 от Конституцията не позволява
на Народното събрание по свое усмотрение да
въвежда чрез решение, вместо със закон, нормативно ограничение на едно установено от
Конституцията основно право, в случая правото
на собственост, заобикаляйки по този начин законодателната процедура, включваща правилата за
двете гласувания (чл. 88, ал. 1 от Конституцията)
и възможността за връщане на закона за ново
обсъждане от президента с евентуално повторно
приемане с квалифицирано мнозинство (чл. 101,
ал. 1 и 2 от Конституцията). Специалният ред
за осъществяване на нормотворческия процес
в сравнение с по-опростената процедура по
издаване на останалите актове на парламента,
включително решенията, се обуславя от естеството и значимостта на обществените отношения,
предмет на регулиране със закон (вж. Решение
на КС № 14 от 1992 г.). Така се гарантира задълбоченост и обмисленост на дейността по
предварителното обсъждане на законодателните
идеи с оглед постигането на целения резултат
при спазване на изискванията на Основния закон
(вж. Решение на КС № 3 от 2007 г.).
В случая, дори да беше въведена под формата
на закон, забраната за извършване на разпоредителни сделки с незастроени недвижими
имоти на територията на Студентския град в
София, преценявана в рамките на съдържанието на оспорената точка 8 от парламентарното
решение от 26 май 2009 г., пак би била несъвместима с Конституцията. Освен в разгледания
аспект, свързан с вида на парламентарния акт
и процедурата по постановяването му, така
както е наложен мораториумът нарушава
принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1
от Конституцията в още две насоки – от една
страна, разколебава правната сигурност, а от
друга – пренебрегва изискването за пропорционалност между ограничението на основното
право и преследваната с него цел, която в случая
отразява обществения интерес да се преодолеят последиците от конкретни противоправни
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посегателства върху държавната собственост
и да се предотврати допускането им занапред
(вж. Решение на КС № 1 от 2005 г.).
Наложеният мораториум е обвързан от
провеждането на проверка за „изясняване на
собствеността“, предложена от парламента на
съответните органи и ведомства, които упражняват собственически правомощия от името
на държавата. Ограничението на неговото
времетраене обаче е само привидно, защото
не е определен краен срок за извършването
на визираната проверка, нито е предвидена
възможност останалите правни субекти, които
предявяват права върху съответните имоти,
да защитят своя интерес, като въздействат
за нейното приключване в разумни времеви
граници. Няма яснота и относно вложения
смисъл в израза „изясняване на собствеността“ като момент, обуславящ прекратяване на
действието на мораториума. Липсва отговор
на въпроса в какъв срок трябва да бъдат
извършени дължимите действия, включващи
и предявяване на искове в съда, когато в резултат на проверката се направи преценка, че
държавата разполага със собственически права
върху имота, както и на въпроса към кой момент собствеността ще се счита за изяснена в
останалите случаи, когато се установи, че няма
основания за държавна намеса. Тази неопределеност се дължи на липсата на регламент за
издаване на формален акт за приключване на
проверката. В разрез с изискването за правна
сигурност при зачитане на законните права
на гражданите и юридическите лица (вж.
Решение на КС № 6 от 2013 г.) се е стигнало
до положение, при което, макар и въведено
като временно, ограничението на правото на
собственост фактически е станало трайно и
дори продължава да действа сега – повече от
пет години след постановяването на оспореното
парламентарно решение.
Налице е и очевидна диспропорция между оспорената точка 8 на парламентарното
решение от 26 май 2009 г. и останалата част
на същия акт. Наложеният мораториум се
разпростира върху разпоредителните сделки с
всички незастроени имоти на територията на
Студентския град в София, без да се отдава
значение на начина на тяхното придобиване,
въпреки че Народното събрание е констатирало
данни за допуснати закононарушения само в
две конкретно посочени направления – актуването на държавни имоти като общински
и реституцията на имоти, върху които държавата има собственически права. Така в
разрез със справедливостта като елемент на
принципа на правовата държава в материален
смисъл са накърнени законните интереси на
лица, чиито права изобщо не са свързани
с направените от парламента фактически
констатации за допуснати закононарушения.
В тази насока въведеното ограничение не е
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подходящото отбранително средство, защото
не е съразмерно на целта да бъде защитена
държавната собственост от точно определена
категория противоправни посегателства (вж.
Решение на КС № 5 от 2003 г.; Решение на
КС № 15 от 2010 г.).
По гореизложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
на Република България Конституционният съд
Р Е Ш И :
Установява противоконституционност на
точка 8 от Решение на Народното събрание
от 26 май 2009 г. по доклада на Временната
анкетна комисия за установяване на актове и
действия, с които е уредена собствеността и
начинът на ползване на имоти в Студентски
град в София (ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.).
Председател:
Димитър Токушев
4035

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148
ОТ 9 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 268 на Министерския съвет от 2011 г. за
създаване на Съвет за електронно управление
при Министерския съвет (ДВ, бр. 77 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на съвета е заместник
министър-председателят по икономическото
развитие.
(3) Заместник-председател на съвета е министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
(4) Секретар на съвета е съветник към
политическия кабинет на министър-председателя, определен от министър-председателя.
(5) Членове на съвета са:
1. министърът на финансите;
2. министърът на вътрешните работи;
3. министърът на правосъдието;
4. министърът на регионалното развитие;
5. министърът на земеделието и храните;
6. министърът на здравеопазването;
7. министърът на образованието и науката;
8. министърът на икономиката и енергетиката;
9. министърът на труда и социалната политика;
10. министърът на инвестиционното проектиране;
11. председателят на Държавна агенция
„Технически операции“;
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12. заместник-председател на Държавна
агенция „Национална сигурност“, определен
от председателя є;
13. главният секретар на Министерския съвет.
(6) Председателят на съвета може да кани
за участие в заседания и други министри,
представители на други държавни и общински
институции, както и на неправителствени
организации, имащи отношение към разглежданите въпроси.
(7) Участието на членовете в дейността на
съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на съвета членовете
му се представляват от изрично упълномощени
за това длъжностни лица.“
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Администрацията на Министерския
съвет осъществява административното и организационно-техническото обслужване на съвета и подпомага експертно неговата дейност.“
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Със заповед министър-председателят създава постоянна междуведомствена
работна група към съвета, която да подпомага
работата на съвета.
(2) Работната група се състои от председател и членове.
(3) Председател на работ ната г ру па е
директорът на дирекция „Информационни
технологии и електронно управление“ на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) Членове на работната група са:
1. по един представител на Министерството
на финансите, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на правосъдието, на Министерството на регионалното
развитие, на Министерството на земеделието
и храните, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на образованието
и науката, на Министерството на икономиката и енергетиката, на Министерството на
околната среда и водите, на Министерството
на младежта и спорта, на Министерството на
културата, на Министерството на отбраната,
на Министерството на външните работи, на
Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на инвестиционното
проектиране, отговарящ за електронното управление, определен от съответния министър;
2. съветникът към политическия кабинет на
заместник министър-председателя по икономическото развитие, отговарящ за електронното
управление;
3. представител на Държавна агенция „Национална сигурност“, отговарящ за електронното управление, определен от председателя є;
4. представител на Националния статистически институт, отговарящ за електронното
управление, определен от председателя му.
(5) Председателят на работната група може
да кани за участие в заседанията є представители на академичната и на бизнес общностите.

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

(6) Дирекция „Информационни технологии
и електронно управление“ на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията осъществява административното
и организационно-техническото обслужване
на работната група и изпълнява функциите
на оперативен секретариат.
(7) Съветът за електронно управление
приема правила за работа на работната група
и осъществява контрол върху дейността є.“
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Средствата, необходими за дейността
на съвета, се осигуряват от бюджета на Министерския съвет, а средствата, необходими
за дейността на работната група – от бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 5. Създава се чл. 9:
„Чл. 9. (1) Органите на изпълнителната
власт са длъжни да извършват предварително съгласуване с работната група по чл. 7 на
всички проекти, независимо от начина на
финансирането им, отнасящи се до развитие
на електронното управление в Република България, за съответствието им със Стратегията
за развитие на електронното управление в
Република България (2014 – 2020) и с Пътната
карта за изпълнението є, както и за оперативната съвместимост на създаваните или
подобряваните информационни технологии,
предмет на съответния проект.
(2) Работната група приема процедури за
процеса на съгласуването по т. 1, като сроковете не могат да надвишават седем работни
дни, а решенията да могат да се взимат и
неприсъствено.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
ОТ 10 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 45, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни
устройства, приета с Постановление № 242
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от
2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г.,
бр. 37 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е реги
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стрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 13 от 2003 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 24, 40 и
61 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 3. В чл. 15, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост,
приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 32 от 2007 г.),
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално състояние, когато лицето е регистрирано
по Търговския закон“ се заменят с „единен
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от
Закона за търговския регистър“.
2. В т. 5 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 4. В чл. 214, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на машините, приета с Постановление № 140
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 61 от 2008 г.; попр., бр. 71 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2010 г.), се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение по чл. 33 от
Закона за търговския регистър, когато лицето
е регистрирано по Търговския закон“ се заменят с „единен идентификационен код (ЕИК)
по чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.
§ 5. В чл. 12, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на машини и съоръжения, които работят на
открито, по отношение на шума, излъчван
от тях във въздуха, приета с Постановление
№ 22 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 11 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28
и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
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2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.
§ 6. В чл. 39, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на газовите уреди, приета с Постановление
№ 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и
40 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 7. В чл. 71, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с
Постановление № 204 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.),
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 8. В чл. 30, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета
с Постановление № 210 на Министерския
съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и
40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.
§ 9. В чл. 54, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с
Постановление № 94 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 13 от 2003 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.),
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.
§ 10. В чл. 66, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

на плавателните съдове за отдих, приета с
Постановление № 12 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.), се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 11. В чл. 43, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита,
предназначени за експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2001 г.
(обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г.; попр., бр. 90 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13
от 2003 г. и бр. 24 и 40 от 2006 г.), се правят
следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.
§ 12. В чл. 44, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към въжените линии
за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и
подсистеми, приета с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2005 г.,
бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), се
правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 13. В чл. 11, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени
за работа с течни или газообразни горива,
по отношение на коефициента на полезно
действие, приета с Постановление № 138 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24, 28 и 40
от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 97 от 2008 г.),
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

§ 14. В чл. 40, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на везни с неавтоматично действие, приета
с Постановление № 114 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40
от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.), се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7
и 9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1,
т. 7 ЗТИП“.
§ 15. В чл. 33, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с
Постановление № 253 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г. и бр. 48
от 2010 г.), се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за
вписване в търговския регистър, когато лицето
е регистрирано по Търговския закон“ се заменят с „единен идентификационен код (ЕИК)
по чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9
ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП“.
§ 16. В чл. 14, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от
2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37
от 2007 г.), се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „удостоверение за актуално
съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон“ се заменят
с „единен идентификационен код (ЕИК) по
чл. 23 от Закона за търговския регистър“.
2. В т. 8 думите „по чл. 10, ал. 1, т. 7 и
9 ЗТИП“ се заменят с „по чл. 10, ал. 1, т. 7
ЗТИП“.
§ 17. В Наредбата за устройството и без
опасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2004 г.(обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93
от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и
бр. 43 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 358а, в основния текст след думата
„уведоми“ се добавя „писмено, на хартиен
носител или по електронен път“.
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2. В чл. 358б, в основния текст след думата
„нея“ се добавя „писмено, на хартиен носител,
по електронен и/или по мрежов път“.
3. Член 370б се отменя.
4. Основният текст на чл. 370в се изменя
така:
„Чл. 370в. Преди пускането в експлоатация
на автомобилните газоснабдителни станции
за компресиран природен газ органите за
технически надзор, които са ги регистрирали, в 10-дневен срок след регистрацията
проверяват за:“.
5. В чл. 370е, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. в протокол по чл. 370д е вписан отказ
за пускане в експлоатация на автомобилна
газоснабдителна станция;“.
6. В чл. 375, ал. 1 след думата „заявление“
се добавя „на хартиен носител, по електронен
и/или по мрежов път“.
§ 18. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и
93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.,
бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.), се правят
следните допълнения:
1. В чл. 99, ал. 2 след думата „писмено“
се поставя запетая и се добавя „на хартиен
носител, по електронен и/или по мрежов път“.
2. В чл. 100, ал. 2 след думата „писмено“
се поставя запетая и се добавя „на хартиен
носител, по електронен и/или по мрежов път“.
3. В чл. 102, ал. 5, изречение първо след
думата „заявление“ се поставя запетия и се
добавя „на хартиен носител, по електронен
и/или по мрежов път“.
4. В чл. 106, ал. 2 след думата „писмено“
се поставя запетая и се добавя „на хартиен
носител, по електронен и/или по мрежов път“.
§ 19. В Наредбата за устройството, без
опасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации
за втечнени въглеводородни газове, приета
с Постановление № 243 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от
2013 г. ), се правят следните изменения:
1. Член 198а се изменя така:
„Чл. 198а. (1) Преди пускането в експлоата ц и я на газоснабд и т ел н и т е с та н ц и и и
пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции органите
за технически надзор, които са ги регистрирали, в 10-дневен срок след регистрацията
проверяват за:
1. съответствието им със заверения проект
по чл. 186, ал. 1;
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2. наличието на персонал по чл. 136, т. 2 и
8 и дали той е обучен за изпълнение на изискванията на тази наредба и на инструкцията
по чл. 136, т. 1;
3. съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност
с изискванията на глава трета, раздели I и ІІ;
4. регистрирани ли са съоръженията с повишена опасност, монтирани на територията
на газоснабдителните станции, пунктовете
за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции, и извършен ли им е
първоначален технически преглед.
(2) За резултатите от извършените проверки по ал. 1 се съставя протокол, в който
се записват:
1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията
на тази наредба и/или на техническата документация на съоръженията;
2. заключение за годността на обектите за
безопасна експлоатация;
3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация на обекта;
4. принудителните административни мерки
по чл. 49, ал. 1 ЗТИП.“
2. В чл. 203, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. в протокол по чл. 198а, ал. 2 е вписан
отказ за пускане в експлоатация на автомобилна газоснабдителна станция;“.
§ 20. В Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за
измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с Постановление № 31 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от
2006 г. и бр. 103 от 2012 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
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„В заявлението по т. 1 се посочва Единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1
от Закона за търговския регистър или кодът
по БУЛСТАТ и наименованието на нормативния акт за създаване и броят на „Държавен вестник“, в който е обнародван, и към
заявлението се прилагат:“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 5 думите „заверени от лабораторията, която ги е издала“ и запетаята пред тях
се заличават.
2. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 след
думите „адрес/седалище“ се поставя запетая
и се добавя „ЕИК/код по Булстат, нормативен
акт за създаване“.
§ 21. В Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г.,
бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от 2011 г. и
бр. 103 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22:
а) в ал. 1 след думата „регистър“ се добавя „на електронен носител“ и думите „с
изключение на съоръженията по ал. 3“ се
заличават;
б) създава се ал. 4:
„(4) Лицата и структ у рно обособените
части на предприятия или организации, получили лицензия да осъществяват технически
надзор на СПО, са длъжни да предоставят
всяка година до 1 април електронните регистри по ал. 1 на ГД „ИДТН“.“
2. Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1

РЕГИСТЪР
на ........................................, регистрирани от ......................................................................................
(вид СПО)
(звено на ГД „ИДТН“; титуляр на лицензия)

№ Регистра- Дата на Наименование, Заводски Наименова- Наименова- Местонахож- Забележпо
ционен регистра- тип, технически № и годи- ние на про- ние и адрес
дение
ка
ред
№
ция
характеристики на на про- изводителя
на полз(точен адрес)
и параметри
изводство
вателя на
на СПО
на СПО
СПО
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Забележка. При снемане от регистрация на СПО органът за технически надзор, водещ регистъра,
зачертава с линия през средата текстовете, вписани в таблицата при регистрирането на СПО, така че
информацията да остане четлива, и вписва в колона № 9 „Забележка“ датата на снемане от регистрация.“
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Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 10 ЮНИ 2014 Г.

за закриване на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
към министъра на младежта и спорта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
към министъра на младежта и спорта.
Чл. 2. (1) Дейността, имуществото, активите, пасивите, архивът и другите права и
задължения на закрития Национален център
„Европейски младежки програми и инициативи“, свързани с програма „Младежта в
действие“, преминават към Центъра за развитие на човешките ресурси в рамките на
предвидените функции в Правилника за устройството и дейността на Центъра за развитие
на човешките ресурси, приет с Постановление
№ 277 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 107 от 2013 г.).
(2) Извън случаите по ал. 1 функциите,
имуществото, активите, пасивите, архивът
и другите права и задължения на закрития
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, както и тези,
свързани с подпомагането на министъра на
младежта и спорта при осъществяване на държавната политика в областта на младежките
дейности в Република България, преминават
към Министерството на младежта и спорта.
(3) Министърът на образованието и науката и
министърът на младежта и спорта да подпишат
споразумителен протокол за разпределението на активите и пасивите на Националния
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ и да предприемат необходимите
действия за извършването на налагащите се
промени по бюджета на Министерството на
образованието и науката и на Министерството
на младежта и спорта за 2014 г.
Чл. 3. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на дирекция
„Управление на проекти по национални, европейски и международни младежки програми“
на закрития Национален център „Европейски
младежки програми и инициативи“, които
обслужват функции във връзка с програма
„Младежта в действие“, осигурени с 10 щатни
бройки, преминават към Центъра за развитие
на човешките ресурси при условията и по реда
на чл. 87а от Закона за държавния служител,
съответно на чл. 123 от Кодекса на труда, и
в съответствие с определените с Правилника
за устройството и дейността на Центъра за
развитие на човешките ресурси структура и
числен състав.
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(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на закрития Национален
център „Европейски младежки програми и
инициативи“, които обслужват функции във
връзка с осъществяването на държавната
политика в областта на младежките дейности
в Република България, осигурени с 13 щатни
бройки, преминават към Министерството на
младежта и спорта при условията и по реда
на чл. 87а от Закона за държавния служител,
съответно на чл. 123 от Кодекса на труда.
Чл. 4. Правоприемник на правата и задълженията на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“,
произтичащи от действия, които са започнали въз основа на Решение № 1719/2006/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма „Младежта в действие“ за периода
2007 – 2013 г. (OB, L 327 от 24.11.2006 г.),
в това число и тези, които произтичат от
договори с бенефициенти, е Центърът за развитие на човешките ресурси към министъра
на образованието и науката.
Чл. 5. Ликвидацията на закрития Национален център „Европейски младежки програми
и инициативи“ да се извърши от комисия,
назначена о т м и н ис т ъра на м ла деж та и
спорта, в срок до един месец от влизането
в сила на постановлението. Разходите по
ликвидацията са за сметка на утвърдените
разходи на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“ по
бюджета за 2014 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В т. 13 от приложение № 2 към чл. 2,
ал. 3 от Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на образованието
и науката (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 56, 88 и 102 от 2010 г., бр. 33 и 60 от
2011 г. и бр. 62 и 107 от 2013 г.) числото „40“
се заменя с „50“.
§ 2. В Постановление № 234 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити в Министерството на
младежта и спорта (обн., ДВ, бр. 75 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 62 и 93 от 2013 г.), в чл. 2 т. 1
се отменя.
§ 3. В Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с
Постановление № 142 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2013 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
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а) в ал. 1 след думата „информацията“
се поставя запетая и се добавя „финансов
контрольор“;
б) в ал. 2 числото „172“ се заменя със „185“.
2. В глава трета се създава раздел VІа:
„Раздел VІа
Финансов контрольор
Чл. 22а. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.“
3. В чл. 26 т. 15 и 16 се отменят.
4. В чл. 34:
а) в т. 5 пред думата „анализира“ се добавя
„събира, обработва и“;
б) създават се нови т. 11 и 12:
„11. организира, координира, контролира
и прилага управлението на инструменти за
външно финансиране на младежки дейности на
национално ниво от национални, европейски
и международни донори;
12. разработва проекти на национални
програми за младежки дейности, осъществява
и координира тяхното изпълнение;“
в) създават се т. 13 – 20:
„13. изпълнява договори с Европейската
комисия и с други международни организации;
14. администрира управлението на проекти по националните програми за младежта,
както и по други програми, финансирани от
Европейския съюз или от други международни
организации;
15. разяснява условията и реда за кандидатстване по програми, финансирани от
държавния бюджет, Европейския съюз или
от други международни организации;
16. поддържа и актуализира информационната система на сключените договори по
администрираните от Министерството на
младежта и спорта младежки програми и
проекти и отчетността по тях;
17. приема проектни предложения по програмите за младежки дейности и координира
процеса на селекция;
18. изготвя справки и анализи, експертни
оценки и становища по подадените проекти;
19. дава указания на крайни бенефициенти
за изпълнение на дейности по проектите;
20. организира семинари, обучения и други
прояви, свързани с управлението на младежки
дейности;“
г) досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 21 и 22.
5. В приложението към чл. 15, ал. 2:
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а) в наименованието числото „172“ се заменя със „185“;
б) след ред „Звено за вътрешен одит“ 4“
се създава ред „Финансов контрольор“ 1“;
в) на ред „Инспекторат по чл. 64а от Закона
за физическото възпитание и спорта“ числото
„5“ се заменя с „11“;
г) на ред „дирекция „Административноправно и нормативно обслужване“ числото
„18“ се заменя с „19“;
д) на ред „дирекция „Финанси“ числото
„19“ се заменя с „18“;
е) на ред „Специализирана администрация“
числото „110“ се заменя със „116“;
ж) на ред „дирекция „Елитен спорт“ числото „14“ се заменя с „15“;
з) на ред „дирекция „Политика за младеж
та“ числото „11“ се заменя с „16“.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37 и 44 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. На ред 13 „Министерство на образованието и науката“ в колона „сума“ числото
„27 556 400“ се заменя с „27 661 900“.
2. На ред 20 „Министерство на младежта и
спорта“ в колона „сума“ числото „3 660 000“
се заменя с „3 554 500“.
§ 5. В чл. 5 от Постановление № 277 на
Министерския съвет от 2013 г. за създаване
на Център за развитие на човешките ресурси
и за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (ДВ, бр. 107 от 2013 г.) числото
„40“ се заменя с „50“.
§ 6. В Правилника за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките
ресурси, приет с Постановление № 277 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 107
от 2013 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 след думите „се изпълняват
от“ се добавят „главния секретар или“.
2. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Главният секретар подпомага
изпълнителния директор при осъществяване
на функциите му, като:
1. осъществява административното ръководство на дейността на служителите в
изпълнение на нормативните актове;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа на служителите в центъра;
3. отговаря за провеждането на конкурсните процедури за свободните длъжности и
за атестирането на служителите в центъра;
4. съгласува проекта на длъжностно и
поименно разписание на центъра;
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5. осъществява контрол по изпълнението
на възложените задачи;
6. контролира планирането и отчетността
на годишните цели на центъра;
7. контролира изготвянето на проекта на
годишния бюджет на центъра;
8. координира изготвянето на вътрешни
правила на работата на центъра и за администриране на програма „Еразъм +“, включително правила за финансовата дейност и
счетоводната политика, правила за подбор на
външни оценители по проекти и правила за
работната заплата;
9. следи за стриктното и ефективното
прилагане на правилата за администриране
на средствата по програма „Еразъм +“ и по
други програми и проекти;
10. контролира поддържането на електронната страница на центъра;
11. контролира воденето и съхранението
на документацията на центъра и отговаря за
осигуряването на нейната сигурност, както и
за сигурността на информацията;
12. организира и контролира дейността по
провеждането на процедури за възлагане на
обществените поръчки;
13. координира оперативното взаимодействие с администрацията на Министерството на
образованието и науката с другите органи на
изпълнителната власт и с неправителствени
организации;
14. представлява центъра, когато е изрично
упълномощен от изпълнителния директор.
(2) Главният секретар се назначава от
изпълнителния директор след съгласуване с
министъра на образованието и науката.
(3) При отсъствие на главния секретар
функциите му се изпълняват от определен от
изпълнителния директор на центъра директор
на дирекция.“
3. В чл. 9, ал. 5 числото „40“ се заменя с
„50“.
4. В чл. 13, т. 1 след думите „изпълнителния директор“ се поставя запетая и се добавя
„главния секретар“.
5. Приложението към чл. 9, ал. 6 се изменя,
както следва:
„Приложение
към чл. 9, ал. 6
Численост на персонала в организационните
структури на Центъра за развитие на човешките
ресурси – 50 щатни бройки
Изпълнителен директор

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Звено „Вътрешен одит“

2

Звено „Проверки на място, контрол и нередности“

3

ВЕСТНИК
Обща администрация
в т.ч.
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12

Дирекция „Правно-административни дей- 12
ности, у правление на собственост та и
бюджет“
Специализирана администрация
в т.ч.

30

Дирекция „Програмни дейности, селекция 30
и анализ“

“
§ 7. В чл. 5 от Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5
и 27 от 2013 г. и бр. 5 от 2014 г.), се правят
следните изменения:
1. В ал. 2 след думите „Младежта в действие“
се поставя запетая и се добавя „програмата
„Еразъм +“ и съпътстващите я програми,
дейности и инициативи“.
2. В ал. 3:
а) в основния текст след думите „Младежта
в действие“ се поставя запетая и се добавя
„програмата „Еразъм +“ и съпътстващите я
програми, дейности и инициативи“;
б) в т. 1 след думите „Младежта в действие“
се поставя запетая и се добавя „програмата
„Еразъм +“ и съпътстващите я програми,
дейности и инициативи“.
§ 8. Отменят се:
1. Постановление № 99 на Министерския
съвет от 2007 г. за създаване на Национален
център „Европейски младежки програми и
инициативи“ и за приемане на Устройствен
правилник на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“
(обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53
от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 51 от 2010 г.
и бр. 62 от 2013 г.).
2. Устройственият правилник на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“, приет с Постановление
№ 99 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2008 г., бр. 64 и 79 от 2009 г., бр. 51 от 2010 г.,
бр. 22 и 94 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 9. Министърът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта
в срок един месец от влизането в сила на
постановлението да предприемат необходимите действия за изпълнението му.
§ 10. Постановлението се приема на основание чл. 35 от Закона за администрацията.
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4,
които влизат в сила от 1 юли 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4034
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 11 ЮНИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за защита от домашното насилие, приет с Постановление № 113
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Министърът на правосъдието
или упълномощено от него длъжностно лице
обявява конкурс за финансиране на проекти
на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7
от Закона за защита от домашното насилие
всяка година до 31 март.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Проектът не се разглежда по същество и не
подлежи на финансиране.“
2. Алинея 8 се отменя.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оценяването се извършва от комисия,
чийто състав и правила за работа се определят
със заповед на министъра на правосъдието.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 3 се утвърждават от
министъра на правосъдието или от упълномощено от него длъжностно лице и се обявяват
ежегодно до 31 март на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.“
§ 4. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Членовете на комисията по чл. 14,
ал. 1 декларират, че:
1. нямат материален интерес от участието
си в комисията;
2. не са „свързани лица“ с кандидат;
3. нямат частен интерес от участието си
в комисията по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.“
2. В ал. 3 думите „на председателя на комисията“ се заменят с „пред министъра на
правосъдието“.
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и/или срока за
отстраняване на нередностите по чл. 13, ал. 4“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С мнозинство от 2/3 от своя състав
комисията взема решение на основание на
изготвена по точкова система оценка на постъпилите проекти. Решението се мотивира
и съдържа:

ВЕСТНИК
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1. проектите, получили одобрение;
2. проектите, за които се отказва финансиране.“
4. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Протоколът и решението се подписват от
председателя, секретаря и от присъствалите
членове на комисията и се съхраняват в срок
3 години от провеждането на заседанието.“
§ 6. В чл. 16, ал. 2 думите „до 12 месеца“
се заменят с „до 24 месеца“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министърът на
правосъдието“ се добавя „или упълномощено
от него длъжностно лице“.
2. В ал. 2 думите „3-дневен“ се заменят
със „7-дневен“.
3. В ал. 3 думите „до 14 работни дни“ се
заменят с „до 20 работни дни“ и в края на
изречението се добавя „или с упълномощено
от него длъжностно лице“.
§ 8. В чл. 21, ал. 1 след думите „Министърът
на правосъдието“ се добавя „или упълномощено от него длъжностно лице“.
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Отк лонения от проектното предложение
се допускат само с изричното съгласие на
страните.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Отчетите по ал. 2 се разглеждат от
комисия, назначена от министъра на правосъдието. Комисията приема или отхвърля
отчетите, за което се съставя протокол.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Членовете на комисията представят
пред министъра на правосъдието декларация
за съответствие на обстоятелствата по чл. 14а,
ал. 1 и за спазване на изискванията на чл. 14а,
ал. 2 след получаване на отчетите по ал. 2 и
при настъпване на промяна в декларираните
обстоятелства.“
§ 10. В чл. 23, ал. 1 след думите „Министърът на правосъдието“ се добавя „или
упълномощено от него длъжностно лице“.
Заключителни разпоредби
§ 11. Конкурсът по чл. 12, ал. 1 за 2014 г.
се обявява в срок до един месец от влизането
в сила на постановлението.
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4101
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 11 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Правилника за издаване на
българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 42 от 2010 г., бр. 51 от 2011 г., бр. 60
от 2012 г. и бр. 31 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. за карта на бежанец, карта на чужденец
с хуманитарен статут, карта на чужденец,
получил убежище, удостоверение за пътуване
зад граница на бежанец, удостоверение за
пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут и удостоверение за пътуване зад
граница на чужденец, получил убежище – в
СДВР/ОДМВР по постоянен адрес;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. В Тарифа № 4 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на вътрешните
работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския
съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм.
и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86
от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111
от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 2
и 16 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г.,
бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7,
51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г. и бр. 38
от 2013 г.), в чл. 49а думите „чл. 48, т. 1, 2 и 3“
се заменят с „чл. 48“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
управителя на Националния осигурителен
институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна
хуманитарна помощ на Ислямска република
Афганистан

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 юли
2014 г. нов размер на социалната пенсия за
старост – 113 лв. месечно.
(2) В размера на социалната пенсия за
старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването є за 2014 г. съгласно чл. 100 от
Кодекса за социално осигуряване.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска
република Афганистан във вид на имущество
на обща стойност 38 200 лв., в т. ч. за Българския Червен кръст – 4000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането
и реализирането на дейностите по чл. 1 се
възлага на министъра на вътрешните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на защита
на националната сигурност, противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението“, бюджетна
програма „Пожарна безопасност и защита на
населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на вътрешните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.

4102

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 11 ЮНИ 2014 Г.

за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите, на
министъра на вътрешните работи и на председателя на Българския Червен кръст.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрявa допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 47 000 лв. за организиране
на лятна почивка на българското Черноморие
за децата на загинали украински граждани по
време на протестите в Киев, Украйна.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на активната двустранна и многостранна
дипломаци я“, бюд жетна прог рама „Международно сътрудничество“ по бюджета на
Министерството на външните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 3. Организирането и координирането
на проекта по чл. 1 се възлага на министъра
на външните работи.
Чл. 4. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Постановление № 65 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване
на допълнителен трансфер за 2014 г. за отбелязване на 145-годишнината от създаването
на Българската академия на науките (ДВ,
бр. 30 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Приложението към
чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение
към чл. 1, ал. 1
№
Сума
по
Дейности
(в лв.)
ред
1.
Организиране на национална
кръгла маса, научни конференции, изложби, информационни
издания на БАН, изработване на 54 500
филм за БАН, значки, афиши,
представителни материали
2.
Организиране на конкурс за високи научни постижения, награди
на учени и научни колективи,
срещи с представители на биз- 24 000
неса и на висшите училища и
други такива
3.
Провеж дане на социологи чески проучвания, организиране
на тържествено събрание и на 26 500
срещи, ангажиране на външни
изпълнители
4.
Ремонти
95 000
Общо:
200 000

“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2014 г. в размер 137 295 лв. за
изплащане на стипендии на ученици от държавните спортни училища, финансирани от
министерството.
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(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и 2 от Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. за
приемане на Програма на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за
2014 г. за финансово осигуряване издръжката
на Службите по търговско-икономическите
въпроси и за откриване на нови служби към
задграничните представителства на Република
България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в централния бюджет
за 2014 г. средства за финансово осигуряване
на туристическата реклама.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за
2014 г. по „Политика в областта на ефективно външноикономическо сътрудничество“,
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бюджетна програма „Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската
политика на ЕС“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката и енергетиката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 12 ЮНИ 2014 Г.

за изменение на Методиката за изчисляване
на инфраструктурните такси, събирани от
управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2012 г.; доп., бр. 30 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В т. 5.1 изречение трето се заличава.
§ 2. В т. 5.2 изречение второ се изменя така:
„Размерът на ставката се определя като
отношение между разходите на управителя на
железопътната инфраструктура, направени за
поддържането на железопътната мрежа в състояние, позволяващо осигуряване на нормално
и безпрепятствено извършване на влаковата
услуга за предходната година, и реализираната обща влакова работа от превозвачите по
железопътната инфраструктура, изразена във
влаккилометри за същия период.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 15
юни 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4140
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за административно сътрудничество между
правителството на Република България и
правителството на Френската република за
борба срещу недекларираната заетост, с оглед спазване на социалните права, в случай
на трансгранично движение на работници
и услуги
(Утвърдено с Решение № 507 от 5 август
2008 г. на Министерския съвет. В сила от
1 юни 2014 г.)
Правителството на Република България,
от една страна,
и
правителството на Френската република,
от друга страна, наричани от тук нататък
„Страни“,
поставяйки си за цел да осъществят:
– Директива 96/71/ЕО от 16 декември
1996 г. на Европейския парламент и на
Съвета относно командироването на
работници в рамките на предоставяне
на услуги;
– Резолюция на Европейския съвет от
22 април 1999 г. (1999/С 125/01) относно
Кодекса на поведение за подобряване
на сътрудничеството между органите
в държавите-членки в борбата срещу
трансгранчната злоупотреба, свързана
с предоставяне на услуги, злоупотреба
със социалните обезщетения и недекларирания труд, както и по отношение на
трансграничната заетост на работници;
– Резолюцията на Съвета от 20 октомври
2003 г. (2003/С 260/01) относно промяната на недекларирания труд в регламентирана заетост;
– Препоръките на Европейската комисия
за сътрудничеството между държавитечленки, формулирани в Съобщението
на Комисията от 4 април 2006 г., относно командироването на работници
в рамките на предоставяне на услуги,
по-специално препоръките, с които те
са поканени да предприемат необходимите мерки, с цел осигуряването на
средства на бюрата им за връзка и/или
на контролните власти, за да могат да
отговорят по ефикасен начин на исканията за предоставяне на информация и
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трансгранично сътрудничество от страна
на компетентните власти на другите
държави-членки,
целящи
развитието на предоставяне на услуги и
движението на работна ръка между България
и Франция при условия, които гарантират:
– защитата на правата на работниците,
– лоялната конкуренция между предприятията,
– правната сиг у рност на договорните
отношени я меж д у възлож ителите и
предоставящите услуги,
се споразумяват за следните клаузи:
Член I – Предмет на сътрудничество
1. Това Споразумение има за предмет да
организира сътрудничеството между административните служби на страните, подписали
Споразумението, които отговарят за борбата с
незаконния труд, във връзка с провеждането,
от една страна, на превантивни дейности за
предотвратяване на социални измами, извършени при предоставяне на работа или при
командироване на работници от едната държава в другата и, от друга страна, във връзка
с улесняването на контрола по прилаганото
социално законодателство в тази рамка.
2. Дейностите на сътрудничество, провеждани с тази двойна цел, се отнасят до
следните области:
– проверката на прилагането, в рамките
на транснационалната заетост на работници, на предвидените разпоредби
в Директива 96/71 ЕО;
– борбата срещу недекларирания труд,
по-специално, когато той е резултат от
злоупотреба с правния режим на командироване по смисъла на Директива 96/71
ЕО, както и по смисъла на Регламент
1408/71 на Съвета, от 14 юни 1971 г. за
социална сигурност (на работниците
и на членовете на техните семейства,
движещи се в общността);
– борбата срещу практиките на злоупотреба с предоставянето на работна ръка;
– борбата срещу наемането на чуждестранни граждани извън ЕС без разрешения за работа.
СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
ПРЕВЕНЦИЯТА
Член ІІ – Предмет на превантивните партньорски акции
1. С цел предотвратяването на незаконния труд Страните се ангажират да развиват
сътрудничество за провеждане на съвместни
действия, за информиране и предизвикване на
интерес при предприятия и работници, при
които е възможно да има командироване или
предоставяне на работа в рамките на оказването на транснационални услуги.
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2. Визираните дейности предвиждат поспециално да се осигури за заинтересованите
лица на техния език и чрез различни помощни средства лесен достъп до запознаването
им със съответните им права и задължения,
както и до практическа информация, позволяваща им да се запознаят с изискванията
на законодателството в приемащата Страна,
при които те могат да започнат работа със
съответната правна сигурност и да работят,
реализирайки правата си.
3. Тези действия се свеждат също до организирането на дейности, целящи да засилят
чувствителността на съответните икономически и социални участници към интереса,
който биха имали от спазването на техните
права и задължения в социалната сфера, когато встъпват или са командировани в друга
държава, както и към рисковете от всякакъв
порядък, които поемат в случай на непознаване на съответното законодателство.
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Член ІV – Обмен на административна информация

2. Обменът се извършва също така в границите на компетенциите на приемащите
страни и на страните, където са установени
предприятията, предоставящи услуги по отношение на контрола на условията на заетост на
командированите работници и при спазване
на режима за защита на личните данни, който
се прилага във всяка страна в изпълнение на
националните и международните стандарти
и на стандартите на общността.
3. Бюрото за връзка е директен участник,
гарантиращ бързото и достоверно предаване
на данни.
4. Всяка от страните се ангажира да съобщи
на другата страна, при мотивирана молба/
искане от страна на последната, в най-бързи
срокове и спазвайки предвидения от Кодекса
за европейско поведение срок, свързан със
стандарта за сътрудничество (4 седмици),
всяка полезна административна информация,
позволяваща да се провери законовото основание на операциите по командироване или
предоставяне на работна ръка, според българския и френския закон и според съответните
случаи. Тази информация може да засегне
или предприятията, или командированите
или наетите работници в границите, в които
този контрол го изисква.
5. За основа на този обмен се препоръчва
стандартът за сътрудничество, чието съдържание – уточняващо естеството на исканата
информация – бе одобрено по време на заседанието на експертната група по прилагането
на Директива 96/71 ЕО, което се проведе в
Брюксел на 10 ноември 2005 г. При необходимост стандартът може да бъде допълнен.
6. Всяка страна се ангажира да информира
другата страна за причините, поради които
е закъсняло обработването на молбата, и
да вземе под внимание сигнализирането за
спешния му характер.

1. Посочените по-долу институции активно
участват в обмена на административна информация, предвиден от това Споразумение:
– За България:
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ към министъра на труда и социалната политика.
– За Франция:
Генерална дирекция по труда като бюро
за административно сътрудничество на Френското бюро за връзка по силата на член 4 от
Директива 96/71 на ЕС;
Службите за Инспекция по труда към министерствата, отговарящи съответно за труда,
транспорта и селското стопанство.
Този обмен на информация се извършва в
рамките на задачите на бюрата за връзка, така
както те са предвидени в чл. 4 на Директива
96/71 на ЕС и уточнени от ЕК на 4.04.2006 г.

Член V – Използване на получената информация
1. Всяка страна информира другата страна за последващите етапи на използване на
получената информация.
2. Когато Бюрото за връзка на едната страна
получи информация, според която може да се
установи в резултат от молбата за информация
от бюрото на другата страна, че условията на
командироване на наети работници съгласно разпоредбите на Общността за социална
сигурност не се спазват и поради този факт
запазването на прилагането на схемите за
социална сигурност на една от страните към
тези работници не е обосновано, то информира
едновременно Бюрото за връзка на другата
страна и институциите за социална сигурност
на двете страни с цел евентуалното оттегляне

Член ІІІ – Организиране на съвместни превантивни действия
1. Съвместните превантивни действия могат
да бъдат предмет на многогодишни програми,
чието съдържание и практически приложения
на изпълнение и финансиране се предлагат по
инициатива на една от страните и се решават
при взаимно съгласие в рамките на заседания
за оценка на двустранното сътрудничество,
визирани по-долу в член VІІІ.
2. Осъществяването на тази програма и
нейните резултати са предмет на обща периодична оценка, в зависимост от която тя
може да бъде усъвършенствана по отношение
на своето съдържание или начините є на
изпълнение.
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛ УЛЕСНЕНИЕ
НА КОНТРОЛА
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или промяна на документа, удостоверяващ
приложимостта на схемите за социална сигурност спрямо засегнатите работници.
Член VI – Обмен на служители
1. За да даде възможност на своите служители да разберат по-добре функционирането
на администрацията на страната партньор
и с цел да се засили ефикасността на двустранното административно сътрудничество,
по-специално чрез съпоставяне и приближаване на гледните точки и на практиките
по въпроси от общ интерес, двете страни се
споразумяват да приемат по тяхно искане
на представители на страната партньор за
стажове за наблюдение и информиране в
някоя от своите служби за осъществяване на
контрол или в администрацията, натоварена
с функциите на бюро за връзка. Начините и
практическите условия за организиране на
тези стажове се договарят за всеки отделен
случай между институциите на двете страни,
посочени в чл. IV, т. 1.
2. Такава обмяна на опит трябва да включва с приоритет служители, които участват
активно в изпълнението на споразумението.
Разноските за пътуване, храна и настаняване на всеки един командирован за тази
цел служител следва да се поемат от администрацията на страната, която го изпраща.
Член VІІ – Обмен на информация от общ
характер между администрациите
1. Администрациите се информират директно и редовно за основните развития на
законовите и подзаконовите разпоредби в областта на приложението на това споразумение.
Член VІІI – Оценка и адаптация на процедурите за обмен
1. Всяка от страните се ангажира да изготвя годишен отчет с количествени и качествени показатели относно изпълнението на
споразумението и да известява съответната
служба на другата страна за трудностите,
свързани с прилагането м у, които тя би
могла да срещне.
Този отчет се придружава евентуално от
предложения за преодоляване на срещнатите
трудности.
2. При всеки случай, в който една от страните сметне за полезно, страните организират
двустранна среща, по време на която ще се
постигат решения, свързани с възникналите
трудности, с които са се сблъскали страните
при функционирането на сътрудничеството, и
ще се разгледат предложенията, направени от
всяка една от тях, за да променят според нуждите, описаните по-горе, процедури на обмен.
Тези заседания могат да бъдат посветени
също така на разглеждането на съдържанието
на общата програма за превенция на измамите,
визирана в член ІІІ на това Споразумение.

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

Член IX – Влизане в сила и период на действие
и прекратяване на споразумението
1. Страните писмено взаимно се информират по дипломатически път за изпълнението
на правните процедури, съгласно националните им законодателства, които са необходими за влизане на Споразумението в сила.
Споразумението влиза в сила от първия ден
на втория месец след деня на получаване на
второто писмено уведомление и се сключва
за неопределен срок.
2. Споразумението може да бъде прекратено от всяка една от страните чрез писмено
уведомяване на другата страна с предизвестие
от три месеца.
Сключено в гр. София на 30 май 2008 г.
в два оригинални екземпляра на български
език и на френски език, като и двата текста
имат еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Емилия Масларова,
министър на труда и
социалната политика

4024

За правителството на
Френската република:
Ксавие Бертран,
министър на труда,
социалните
отношения,
семейството и
солидарността

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Министерството
на финансите на Република България и
Министерството на финансите на Република
Азербайджан
(Утвърдено с Решение № 303 от 19 май 2014 г. на
Министерския съвет. В сила от 30 май 2014 г.)
Министерството на финансите на Република България и Министерството на финансите
на Република Азербайджан, наричани по-долу
„Страните“,
стремейки се да развиват и разширяват
сътрудничество във финансовата, паричната и
други икономически области, които отговарят
на изискванията и най-добрите практики на
международния пазар,
стремейки се постепенно да интегрират икономиките на Република България и Република
Азербайджан в световната финансова система,
за да подпомогнат международното валутно
сътрудничество между Република България
и Република Азербайджан,
от чи тайк и промени те, кои то стават в
икономиките на Република България и Република Азербайджан и взаимните интереси
за ефективното решаване на случващите се
проблеми,
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се договориха за следното:
Член 1
Страните в съответствие със законодателството на своите държави и в рамките на своите
правомощия ще спомагат за задълбочаване на
сътрудничеството, провеждането на редовни
консултации и обмен на опит по финансови и
кредитни отношения, по-специално относно
следните въпроси:
• организационна структура на финансовите органи в атмосфера на икономическа
независимост и преход към пазарни отношения;
• създаване на информационна база данни
за осигуряване на ефективен контрол върху
бюджетните постъпления;
• финансиране на проекти в социалната
сфера и инвестиционни проекти.
Член 2
Страните, ако е необходимо, могат да
създават смесени междуотраслови комисии с
цел проучване на проблемите и извършване
на научни изследвания, които са от взаимен
интерес за двете държави.
Член 3
В съответствие със законодателството на
своите държави Страните изразяват интерес
от постоянен обмен на информация по финансови въпроси на Република България и
Република Азербайджан.
Член 4
Страните ще спомагат за създаване на
благоприятни условия за обмен на опит по
въпроси, свързани с техните органи, в т.ч. обучение на подходящи експерти, провеждане на
научно-практически конференции и семинари.
Член 5
Всички различия относно тълкуването и
прилагането на настоящото споразумение се
решават чрез преговори и консултации между
Страните.
Член 6
По взаимно съгласие между Страните настоящото споразумение може да бъде изменяно
и допълвано чрез отделни протоколи, които
представляват неразделна част от настоящото
споразумение.
Тези протоколи влизат в сила, както е
посочено в член 7 от споразумението.
Член 7
Настоящото споразумение се сключва за
неопределен срок и влиза в сила от датата на
получаване от Страните по дипломатически
път на последното писмено уведомление за
изпълнение на вътрешните процедури на държавите, необходими за влизането му в сила.
По всяко време всяка от Страните може
по дипломатически път да уведоми писмено
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другата Страна за своето решение да прекрати настоящото споразумение. В такъв
случай споразумението ще бъде прекратено
в тримесечен срок след получаване на такова
уведомление от другата Страна.
Подписано в Баку на 20 февруари 2014 г.
в два оригинални екземпляра, по един на
български, азербайджански и английски език,
като всеки текст е еднакво валиден. В случай
на различия в тълкуването и прилагането на
настоящото споразумение Страните ще се
позовават на английския текст.
От името на
Министерството
на финансите на
Република
България:
Петър Чобанов,
министър на
финансите
4028

От името на
Министерството
на финансите на
Република
Азербайджан:
Самир Шарифов,
министър на
финансите

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организация на дейността
на ВСС и неговата администрация (обн., ДВ,
бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 57, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Съдебни кадри и конкурси
на магистрати“;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. дирекция „Информационни технологии
и съдебна статистика“;“.
3. Създава се нова т. 9:
„9. дирекция „Дисциплинарна дейност“.“
§ 2. В чл. 61, т. 1 буква „е“ се отменя.
§ 3. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Съдебна кадри, конкурси на магистрати и
съдебна статистика“ се заменят с „Дирекция
„Съдебни кадри и конкурси на магистрати“.
2. В т. 1 букви „д“, „е“ и „ж“ се отменят.
§ 4. Създава се нов чл. 64б със следното
съдържание:
„Чл. 64б. Дирекция „Дисциплинарна дейност“ осъществява дейността си, както следва:
1. подпомага Комисията по дисциплинарните производства при разглеждане на предложенията от органите и лицата по чл. 312
ЗСВ за налагане на дисциплинарни наказания
относно тяхната допустимост;
2. подпомага Комисията по дисциплинарните производства при разглеждане на
постъпилите заповеди на административни
ръководители за налагане на дисциплинарни наказания „забележка“ и „порицание“ на
съдии, прокурори и следователи;
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3. във връзка с дисциплинарната дейност
на Висшия съдебен съвет поддържа и актуализира следните регистри:
а) вътрешен регистър на дисциплинарните
дела;
б) вътрешен регистър на заповедите на
административни ръководители по чл. 308,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ;
в) регистър на Комисията по дисциплинарните производства;
г) вътрешен регистър на наказателни производства, образувани срещу съдия, прокурор
или следовател, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са
привлечени съдия, прокурор или следовател;
д) вътрешен регистър на заповедите на административни ръководители по чл. 327 ЗСВ;
4. създава досиета по образуваните дисциплинарни дела и преписки по заповеди на
административни ръководители и води цялата
кореспонденция по движението им:
а) съставя протоколи за заседанията на
дисциплинарните състави под диктовката
на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от
заседанието;
б) изготвя списъци за реда и часовете на
разглеждане на делата и ги поставя на информационното табло;
в) подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;
г) съставя списъци и писма на лицата за
призоваване, като отбелязва кога и къде са
изпратени съобщенията или отразява начина
на уведомяването им;
д) проверява връщането на съобщенията по
делата и докладва резултата на председателя;
е) в срока за изготвяне на протокола предава
обявените за решаване дела на докладчика,
а тези с изготвени актове дисциплинарни
дела – за насрочване за заседание на Висшия
съдебен съвет;
5. подпомага Висшия съдебен съвет при
анализиране и обобщаване на резултатите по
дисциплинарните производства;
6. подпомага Висшия съдебен съвет при
разглеждане на искания за временно отстраняване от длъжност на магистрати;
7. осъществява процесуално представителство по дисциплинарни дела и преписки;
8. следи дейността по изпълнение на наложените дисциплинарни наказания.“
§ 5. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Информационни системи“ се замен ят с
„Дирекция „Информационни технологии и
съдебна статистика“.
2. Създава се нова т. 4 със следното съдържание:
„4. във връзка със съдебната статистика:
а) изпраща до районните, окръж ните,
административните, военните, апелативните
съдилища, специализирания наказателен съд и
апелативния специализиран наказателен съд,
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до районните, окръжните, военно-окръжните,
апелативните, военно-апелативната, апелативната специализирана и специализираната
прокуратура, както и до окръжните следствени
отдели в окръжните прокуратури и следствения отдел в специализираната прокуратура
актуализираните статистически формуляри
и методически указания за попълването им;
б) събира и обработва статистическата
информация;
в) извършва анализи на крайните резултати
след приключване на периодичната обработка
на статистическата информация.“
§ 6. В чл. 66, т. 1 буква „й“ се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 7. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация е
приет на основание чл. 30, ал. 4 във връзка
с чл. 355, ал. 8 ЗСВ и § 1 от заключителните
разпоредби на Правилника за организация на
дейността на ВСС и неговата администрация
с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 22 от 29.05.2014 г. и влиза в сила от
датата на приемането му.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Соня Найденова
4002

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 1998 г. за условията и реда
за провеждане на конкурсите за нотариуси
(обн., ДВ, бр. 3 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 37
от 1998 г.; изм., бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 23 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Конкурсите по ал. 1 се организират
и финансират от Министерството на правосъдието.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Конкурс за нотариуси се обявява
при условията и по реда на чл. 10 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Заповедта на министъра на правосъдието за
насрочване на конкурс съдържа:
1. брой на местата за нотариуси и районите
им на действие;
2. място на провеждане на писмения изпит;
3. място и срок за приемане на документите за участие;
4. размер на таксата за участие и сметката,
по която тя следва да се внесе.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въпросите за изпитите по ал. 1 се
определят от примерно посочения в приложението списък на теми. Въпросите могат да
бъдат формулирани и под формата на казуси
от практическата нотариална дейност.“
2. В ал. 3 след думите „съдебна практика“
се добавя „на хартиен носител“.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) В конкурса за нотариуси имат
право да участват кандидати, подали заявление
и документи по чл. 11 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност и отговарящи на изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 7 от същия закон.
(2) Документите по чл. 11, ал. 2 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност – документ за платена държавна такса, свидетелство за съдимост, декларация по чл. 8, т. 5, 6
и 7 и медицинско удостоверение, се подават
в оригинал, а останалите – като нотариално
удостоверени преписи.“
§ 5. В чл. 5а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
2. В ал. 2 след думите „се прилагат правилата на“ се добавя „чл. 4 и“.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на член на конкурсната комисия той се замества от съответния
резервен член. Резервен член на изпитната
комисия замества по право редовен член в
случаите на фактическа невъзможност за
участие в работата на комисията.“
2. В ал. 3:
а) в т. 2 думата „съставя“ се заменя с „организира съставянето на“;
б) в т. 3 думата „съставя“ се заменя с „организира съставянeто на“.
§ 7. Член 6а се изменя така:
„Чл. 6а. Конкурсната комисия предлага на
министъра на правосъдието за утвърждаване регламент за провеждане на писмения и
устния изпит, който включва и изискванията
за начина на класиране и за реда в залата,
който се оповестява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и
на интернет страницата на Министерството
на правосъдието.“
§ 8. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Конкурсната комисия взема решения
само присъствено и в пълен състав. Решенията
се вземат с обикновено мнозинство.“
§ 9. Наименованието на глава четвърта
„Провеждане на конкурсния изпит“ се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ
ИЗПИТИ“.
§ 10. В глава четвърта се създава раздел
І „Провеждане на писмения изпит“, в който
чл. 8 се изменя така:
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„Чл. 8. (1) Конкурсната комисия съставя три
различни варианта на въпроси за писмения
изпит съобразно чл. 3, ал. 2.
(2) Преди началото на писмения изпит
конкурсната комисия предоставя на кандидатите бланка, бели листа, подпечатани с
печата на Министерството на правосъдието,
и два бели непрозрачни плика – с размер А4
(голям формат) и с размер А5 (малък формат).
(3) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите, определен на
случаен принцип, изтегля един от вариантите
на въпроси и го обявява на всички кандидати.
(4) Писменият изпит се провежда едновременно за всички кандидати в една или повече
зали в зависимост от броя на кандидатите,
в присъствието на квестори, които следят за
реда в залата.
(5) Писменият изпит продължава три часа,
като председателят на конкурсната комисия
обявява началото и края на изпита.
(6) Писмената работа се изготвя от кандидата върху предварително получените от
конкурсната комисия бели листа. По време
на изпита кандидатите могат да пишат само
със син химикал.
(7) След приключване на работата си или
след изтичане на срока по ал. 5 всеки кандидат изписва на предварително предоставената
бланка трите си имена, единния граждански
номер, както и датата на изпита. Кандидатът поставя бланката в малкия плик, който
запечатва.
(8) Писмената работа и малкият плик се
поставят и запечатват в големия плик собственоръчно от кандидата в присъствието на
член от комисията. Кандидатът се подписва,
че е предал писмената си работа, върху списък, предоставен му от член на конкурсната
комисия, който също се подписва.
(9) След приключване на писмения изпит
конкурсната комисия в пълен състав на основата на случайния избор разпечатва големите
пликове и изписва еднакъв номер на малкия
плик, на големия плик и на писмената работа.
(10) Конкурсната комисия оценява писмените
работи по реда на чл. 10, ал. 1 и 2. След приключване на оценяването конкурсната комисия
в пълен състав проверява целостта на малките
пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.
(11) Листовете с отговорите и пликовете – голям и малък, не трябва да съдържат
никакви белези или информация за кандидата.
При нарушаване на това изискване изпитът
на съответния кандидат се анулира, за което се съставя протокол, подписан от всички
членове на комисията.
(12) Резултатите от писмения изпит се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.“
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§ 11. След чл. 8 се създава раздел ІІ „Провеждане на устния изпит“, в който чл. 9 се
изменя така:
„Чл. 9. (1) До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка
не по-малко от добър (4).
(2) След провеждане на писмения изпит
конкурсната комисия съставя списък на допуснатите до устен изпит кандидати и график за
явяването им. Списъкът и графикът се обявяват
пет дни преди началото на устния изпит на
видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и на интернет страницата
на Министерството на правосъдието.
(3) Неявилите се съгласно графика кандидати могат да се явят в същия или на следващия
изпитен ден след приключване на изпита на
кандидатите по графика.
(4) Изпитът на всеки от кандидатите по
графика за изпитния ден започва с изтегляне
на билет с въпрос. Номерът на изтегления
въпрос се отразява в протокола за провеждане на изпита.
(5) Устният изпит се провежда в присъствието на конкурсната комисия, стенограф и
следващите по графика до 5 кандидати.“
§ 12. Наименованието на глава пета „Оценяване на кандидатите“ се изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА К АНДИДАТИТЕ“.
§ 13. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Конкурсната комисия оценява
писмения изпит със: слаб (2), среден (3), добър
(4), много добър (5), отличен (6).
(2) Всеки член на комисията нанася оценките от писмения изпит в протокола по чл. 8,
ал. 10, който се подписва от всички членове
на комисията, датира се и се предава на
председателя. Резултатът на всеки кандидат е
средноаритметичното число от сбора на оценките, дадени от всички членове на комисията.
(3) Конкурсната комисия оценява положения устен изпит със: слаб (2), среден (3), добър
(4), много добър (5), отличен (6).
(4) Всеки член на комисията нанася оценките от устния изпит в протокол. Резултатът
на всеки кандидат е средноаритметичното
число от сбора на оценките, дадени от всички
членове на комисията. Получената по този начин окончателна оценка се обявява незабавно
на кандидата и на останалите присъстващи в
изпитната зала и се вписва от председателя в
протокола за съответната дата на провеждане
на устния изпит.
(5) В класирането за местата участват кандидатите, получили оценки най-малко добър
(4) на писмения изпит и най-малко добър (4)
на устния изпит. Подреждането на кандидатите
се извършва по общия бал от двете оценки,
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който е средноаритметично число от сбора
на оценките от писмения и устния изпит.“
§ 14. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За резултата от класирането се
изготвя протокол в три еднообразни екземпляра, които се подписват от всички членове
на комисията, участвали в провеждане на
изпитите. Единият екземпляр от протокола
се изпраща от председателя на конкурсната
комисия на министъра на правосъдието в
7-дневен срок от приключването на конкурсния изпит. Вторият и третият екземпляр се
съхраняват с документацията за конкурса.
(2) Извлечение от протокола за резултата
от класирането се обявява на видно място в
сградата на Министерството на правосъдието
и се публикува на интернет страницата на
Министерството на правосъдието. Копие от
извлечението от протокола се изпраща и на
Нотариалната камара.
(3) Въз основа на протокола по ал. 1 министърът на правосъдието издава заповед по
реда на чл. 12 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност за вписване в регистъра
на Нотариалната камара на всеки класирал
се в съответния район кандидат.
(4) След приключване на конкурса цялата
документация, свързана с провеждането му,
се предава за съхранение в архива на Министерството на правосъдието.“
§ 15. Приложението към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 3, ал. 2
Списък на темите за определяне на въпроси за провеждане на писмен и устен изпит
1. Физически лица – правна индивидуализация, правоспособност и дееспособност.
2. Юридически лица – понятие и видове.
Създаване, преобразуване и прекратяване
на юридическите лица.
3. Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел – видове,
управление и представителство.
4. Обекти на гражданското правоотношение – видове и правно положение.
5. Територии и поземлени имоти. Видове
територии и поземлени имоти. Правен
статут на урегулираните и неурегулираните територии, съобразно българското
законодателство.
6. Кадастър и имотен регистър. Същност и
функции. Създаване и изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Съдържание на имотния регистър.
7. Право на собственост – същност и видове.
8. Съсобственост – понятие и видове. Способи за възникване и за прекратяване на
съсобствеността. Разпореждане със съсобствен недвижим имот.
9. Регулиране и застрояване на поземлените
имоти. Подробни устройствени планове – правна уредба и действие.
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10. Ограничени вещни права – понятия, съдържание и видове.
11. Право на строеж и право на надстрояване
и пристрояване – понятие и съдържание.
Способи за учредяване. Прекратяване на
правото на строеж и право на надстрояване
и пристрояване. Регулации, касаещи учредяването и упражняването на правото на
строеж с оглед устройственото планиране
и инвестиционното проектиране.
12. Право на ползване – понятие и съдържание. Способи за придобиване и изгубване.
13. Сервитутни вещни права – същност, видове, правна уредба. Способи за учредяване,
прехвърляне, изменяне или прекратяване,
съобразно българското законодателство.
14. Етажна собственост – понятие и правен
режим. Видове етажна собственост. Възн и к ва не и п рек ратя ва не на ета ж ната
собственост.
15. Способи за придобиване на вещни права – понятие и видове.
16. Придобиване на държавни и общински
имоти. Държавата и общините като субект
на гражданското право. Правна същност
на акта за държавна собственост и на акта
за общинска собственост.
17. Възстановяване (реституция) на правото
на собственост, съобразно българското законодателство (ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗВСОНИ,
ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ
и ЗС и др.). Действие на нормативните
актове, регламентиращи реституцията.
18. Придобивна давност. Същност. Спиране,
прекъсване и изгубване на придобивна
давност, съобразно българското законодателство.
19. Правни сделки – понятие и видове сделки.
Сключване на сделките.
20. Форма на сделките – видове и значение.
Съдържание на сделките.
21. Недействителност на сделките – правна
уредба, понятие и видове.
22. Представителство – възникване, обем и
прекратяване на представителната власт.
Видове представителство.
23. Упълномощаване – понятие, извършване,
действие. Видове упълномощаване. Преупълномощаване. Информационни системи на пълномощните и действия на
нотариуса по тях.
24. Нотариални удостоверявания при сключване на облигационни договори – прехвърляне на вземания и задължения, встъп
ване и заместване в дълг, залог, наем,
аренда и др.
25. Ипотека – обща характеристика и видове.
Учредяване на ипотека. Вписвания, отбелязвания и заличаване на ипотеката.
Морска ипотека по КТК.
26. Имуществени отношения между съпрузите.
Им у щест вено-п равни реж ими. Брачен
договор. Същност и действие.
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27. Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ от наследство. Продажба на
наследство.
28. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване. Основни правила
за наследяване по закон.
29. Н ас лед я в а не по з а в ещ а н и я. З а в ещ ание – понятие и видове. Форма и съдържание на завещанието. Запазена и разполагаема част. Информационни системи
на завещанията и действия на нотариуса
по тях.
30. Право па Европейския съюз. Първично и
вторично право на Европейския съюз.
Норми, касаещи нотариалната дейност.
Приложимо право към частноправните
отношения с международен елемент съгласно българското законодателство.
31. Общи правила на охранителните производства – спиране и прекъсване на охранителното производство. Общи правила за
нотариалните производства.
32. Същност и видове нотариални удостоверявания. Отвод и отказ на нотариуса.
Отказ на съдия по вписванията. Основания
и правни последици.
33. Страни и участници в нотариалните производства.
34. Доказателства и доказателствени средства
в нотариалното производство. Доказателствена тежест в нотариалното производство.
35. Доказване правото на собственост. Документи с доказателствена сила на нотариален акт.
36. Нотариален акт за правни сделки – форма,
издаване, съдържание.
37. Нотариален акт, удостоверяващ вещни
права върх у недви ж им имот – форма,
издаване, съдържание.
38. Нотариално удостоверяване на дата, подпис
и съдържание на частни документи. Удостоверяване на преписи от документи.
39. Нотариални покани. Констативни протоколи.
40. Пороци в нотариалните удостоверявания.
Поправка и обезсилване на нотариални
удостоверявания. Правни последици.
41. Вписването като нотариално производство.
Същност, действие на вписването, съобразно българското законодателство. Процедури за вписване, отбелязване и заличаване
на актове. Книги по ПВ и извършване на
справки по тях.
42. Актове, подлежащи на вписване. Особености при вписването на различни видове
актове.
43. Придобиване, загубване и възстановяване
на правоспособност на нотариус.
44. Права и задължения на нотариуса по ЗННД,
Устава на Нотариалната камара и Наредба
№ 32 за служебните архиви на нотариусите
и нотариалните кантори.
45. Служебен архив и кантора на нотариуса – правна уредба.
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46. Помощ н и к-но т ари ус – п ри до би ва не и
загубване на правоспособност. Компетентност. Служители на нотариуса.
47. Нотариални функции на лица, които не
са но тари уси. За мес т ва не на но тариус – правна уредба, предпоставки.
48. Отговорност на нотариуса – обща характеристика, правна уредба и видове.
49. Нотариална камара – правно положение,
органи, правомощия.
50. Нотариални такси – общи положения и
видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване – правна
уредба и видове.

§ 16. Навсякъде в наредбата думите „на
страницата на Министерството на правосъдието в интернет“ се заменят с „на интернет страницата на Министерството на
правосъдието“.
Заключителна разпоредба
§ 17. Тази наредба влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Сабрие Сапунджиева
3948
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение на Наредба № Н-19 от
2008 г. за условията и реда за освобождаване
на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане
и лица или семейства, отглеждащи деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и
до завършване на средно образование, но не
по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските
пътища (обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56 от 2011 г.; изм. с
Решение № 2847 от 2012 г. на ВАС на РБ – ДВ,
бр. 29 от 2012 г.; изм., бр. 54 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 30 от 2014 г.)
Параграф единствен. Приложение № 3 към
чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК
за лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата
или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване
на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, които са получили една безп латна
годишна винетка на основание чл. 10в от Закона за пътищата
за месец:
/
г.
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ Община:

Област:

№ Име, презиме, фамилия на
собственика (правоимащия съпруг, когато е съпружеска имуществена общност) на МПС.
Име, презиме, фамилия на
упълномощеното лице, родител, член на семейството на
роднини и близки, приемен
родител на детето с трайно
увреждане

ЕГН

Рег. № Обем на Мощност на Седемцифрен Подпис
ППС двигателя двигателя номер на пре- на лицето
доставената
винетка

1.
2.
3.

4027

“
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
Данаил Папазов
За министър на труда и социалната политика:
Светлана Дянкова
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 16705
от 13 декември 2013 г.

по административно дело № 12407 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Александър Еленков, и членове:
Георги Георгиев и Анелия Ананиева, с участието на секретар-протоколиста Росица Тодорова
разгледа административно дело № 12407 по
описа за 2013 г. на Върховния административен съд, шесто отделение, докладвано от
председателя Александър Еленков.
Производство по чл. 191, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Страшимир
Василев Козаров, военноинвалид от София,
срещу чл. 15, ал. 3 от Наредба № Н-9 от
18.03.2011 г. за военно-почивното дело (издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ,
бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от 2012 г.), според
която ветераните от войните, пенсионираните
военнослужещи, военноинвалидите и военнопострадалите, както и членовете на техните
семейства ползват военно-почивните домове и
хотели, управлявани от Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“, в
неактивния сезон според приложение № 1, т.е.
от 11 септември до 19 юни за почивната база
за летен отдих и от 1 април до 30 ноември
за почивната база за зимен отдих.
Според жалбоподателя оспорената от него
разпоредба не е съобразена с чл. 16 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите,
според който военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни
и профилактика и рехабилитация до 30 дни
веднъж годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация
и профилактика към Министерството на
отбраната, т.е. правото на отдих на военноинвалидите и военнопострадалите в почивните бази на Министерството на отбраната
е без ограничение, основано на сезонност и
експлоатационни периоди.
Процесуалният представител по пълномощно на министъра на отбраната е изразил становище за неоснователност на жалбата, основано
на следните фактически и правни доводи:
Право да ползват почивната база на Министерството на отбраната при условия и
по ред, определени с акт на министъра на
отбраната, имат:
а) военнослужещите от Министерството на
отбраната, от структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и от Българската
армия, както и членовете на техните семейства
(чл. 226г ЗОВС);
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б) децата на загинали при или по повод
изпълнение на службата военнослужещи и
преживелият техен родител (чл. 226и ЗОВС);
в) цивилните служители в МО и членовете
на техните семейства (чл. 298а ЗОВС);
г) пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните
от войните, както и членовете на техните
семейства (чл. 226ж ЗОВС).
Към този кръг от правоимащи лица следва да бъдат включени и военнослужещите и
членовете на техните семейства, които според чл. 202а, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(ЗОВС) имат право на 7-дневна безплатна
почивка в почивните бази на Министерството
на отбраната след завръщане от операция или
мисия извън територията на страната.
Очевидно е, според процесуалния представител на министъра на отбраната, че се
касае за голям кръг от правоимащи лица,
ограничена леглова база и ограничен финансов
ресурс, които факти следва да бъдат съвместно
съобразени в нормативния акт на министъра
на отбраната по чл. 226г, 226ж и 226и ЗОВС,
така че да се постигне както отчитане на материалната база и възможностите на бюджета,
така и предоставянето на реална възможност
за ползване на предоставеното право от всяка
група правоимащи лица.
Според прокурора от Върховната административна прокуратура жалбата е подадена от
надлежна страна, допустима е, но разгледана
по същество, е неоснователна. Наредбата е
издадена на основание чл. 226г, чл. 226ж,
ал. 1 във връзка с чл. 202а, чл. 226и, ал. 1 и
чл. 298а ЗОВСРБ. Кръгът лица, правоимащи
за ползване на военно-почивните домове и
хотели, управлявани от Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“ по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България по посочените текстове, са
повече от лицата, посочени като правоимащи
в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Тези разпоредби не визират само
военноинвалидите и военнопострадалите, а
са лица военнослужещи и техните семейства,
лица, завърнали се от операции и мисии извън територията на страната, и др., поради
което следва да се зачита правото на всички
групи лица и възможността и капацитетът на
материално-техническите бази и това е имал
предвид министърът на отбраната с оспорената разпоредба. Жалбоподателят има право
да ползва почивните бази на МО за отдих,
но през цялата година, а не през летния сезон. Оспореният текст не е в противоречие
с чл. 16 от Закона за военноинвалидите и
военнопострадалите (ЗВВ), тъй като следва да
се има предвид, че жалбоподателят има право на отдих, профилактика и рехабилитация,
като профилактиката и рехабилитацията се
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извършват в структурата на ВМА, където не
е налице обособяване по периоди за ползване
на болничните бази.
Настоящият състав на Върховния административен съд, шесто отделение, счита, че
жалбата е подадена срещу нормативен административен акт от лице с правен интерес
и е допустима, а разгледана по същество, е
основателна. Според чл. 226ж, ал. 1 ЗОВС
военноинвалидите, военнопострадалите и
членовете на техните семейства ползват почивната база към Министерството на отбраната
при условия и по ред, определени с акт на
министъра на отбраната, а според чл. 16 ЗВВ
военноинвалидите и военнопострадалите имат
право на отдих до 15 дни веднъж годишно
в почивните бази към Министерството на
отбраната. Нито един от двата закона не
въвежда ограничение в правото на отдих,
респ. в правото на ползване на почивната база
към Министерството на отбраната. Такова
ограничение въвежда оспорената от жалбоподателя ал. 3 на чл. 15 от Наредба № Н-9
от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело,
според която военноинвалидите и военнопострадалите, както и членовете на техните
семейства ползват военно-почивните домове
и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
(т.е. почивната база към Министерството на
отбраната), в неактивния сезон. Въвеждайки
това ограничение, министърът на отбраната
е издал подзаконов нормативен (административен) акт, който противоречи на посочените
два закона и който излиза извън рамките на
овластяването с чл. 226ж ЗОВС – да определи
условията и реда, по които военноинвалидите
и военнопострадалите ще ползват почивната
база към Министерството на отбраната, т.е.
условията и реда, при които тези лица ще
ползват правото на отдих, признато им с чл. 16
ЗВВ. Условията са обстоятелства, при които
се осъществява ползването на почивната база,
а редът е съвкупност от правила, при спазването на които се осъществява ползването
на почивната база в договорения период от
време. Ако обективни причини (ограничена
леглова база и т.н.) налагат да бъде въведено
някакво ограничение на правото на отдих на
правоимащите лица или само на част от тях,
това може да направи единствено законодателят, който единствен е овластен да признава,
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ограничава, прекратява и отрича субективни
права на правните субекти. С акт по прилагането на закон правото на военноинвалидите
и военнопострадалите да ползват почивната
база на Министерството на отбраната не
може да бъде ограничавано. При липса на
закон за такова ограничаване неудобството
от недостига (на леглова база, на финансов
ресурс и т.н.) следва да бъде разпределен
правопропорционално между всички групи
правоимащи лица. Неоснователен е доводът
за оправдана непряка дискриминация в този
случай, защото установената практика да
бъдат предпочитани в правото им на отдих
военнослужещите обективно не съответства
на целта на закона – всички правоимащи
лица да получат равен достъп до почивната
база на Министерството на отбраната както
през активните, така и през неактивните
сезони за почивка.
По тези съображения настоящият състав
на Върховния административен съд, шесто
отделение, счита, че жалбата на Страшимир
Василев Козаров е основателна, а оспорената с
нея разпоредба е незаконосъобразна в частта,
с която се въвежда ограничение в правото на
военноинвалидите и военнопострадалите да
ползват почивната база на Министерството
на отбраната и поради това следва да бъде
отменена в тази є част.
Водим от изложените мотиви, Върховният
административен съд, шесто отделение,
Р Е Ш И :
Отменя чл. 15, ал. 3 от Наредба № Н-9
от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело,
издадена от министъра на отбраната (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от 2012 г.),
в частта, с която разпорежда, че лицата по
чл. 3, т. 5 – военноинвалидите и военнопострадалите, както и членовете на техните
семейства – ползват военно-почивните домове
и хотели, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“,
в неактивния сезон според приложение № 1.
Решението е оставено в сила с решение
№ 7074 от 27 май 2014 г., постановено по
адм. дело № 2774 от 2014 г. по описа на Върховния административен съд, петчленен състав.
Председател:
Георги Колев
4004
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № 8121з-151
от 2 юни 2014 г.
относно определяне на числеността на държавните
служители с висше образование, на държавните
служители със средно образование и на лицата,
работещи по трудово правоотношение, в МВР
На основание чл. 21, т. 11а от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 151в,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи нареждам:
1. Определям числеността на държавните
служители с висше образование, на държавните
служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение, както следва:
– държавни служители с висше образование – 15 513 щатни бройки;
– държавни служители със средно образование – 31 690 щатни бройки;
– лица, работещи по трудово правоотношение – 7700 щатни бройки.
2. Отменям Заповед № Із-2699 от 30.12.2013 г.
(ДВ, бр. 6 от 2014 г.) относно определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно
образование и на лицата, работещи по трудово
правоотношение, в МВР.
Изпълнението на заповедта възлагам на директора на специализирана административна
дирекция „Човешки ресурси“.
Заповедта влиза в сила от 29 април 2014 г.
Министър:
Цв. Йовчев
3991

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № ВG-ВIO-07
от 22 април 2014 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1
и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз, Сертификат за акредитация
№ С 412, издаден от органа за акредитация на
държавата – членка на Европейския съюз, в която
е седалището на лицето, с който се удостоверява
съответствие с изискванията на стандарт ЕN 45-011,
входирани в Министерството на земеделието и храните със заявление с вх. № 70-5009 от 25.11.2013 г.,
и представените допълнителни документи с писма
с вх. № 70-5009 от 14.12.2013 г., вх. № 70-5009 от
17.12.2013 г., вх. № 94-5907 от 27.12.2013 г., вх. № 705009 от 30.12.2013 г. и № 70-5009 от 4.02.2014 г. и
Заповед № РД-09-250 от 22.04.2014 г. на министъра

на земеделието и храните разрешавам на дружество
„Контрол юнион сертификейшънс“ със седалище Мееувенлаан 4 – 6, 8011 ВZ Цволе, Бумпйес
270, 3011XZ Ротердам, и адрес на управление в
Република България гр. Варна, район „Одесос“,
ул. София 3:
Да извършва контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
(ОВ на ЕС L 189 от 20 юли 2007 г.) и Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Разрешението е валидно до 1.01.2018 г.
МЗХ, рег. № ВG-ВIO-07
Министър:
Д. Греков
3970

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 4 юни 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и
закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно начално училище  
„Доктор Мария Монтесори“ – Бургас, изменям
Заповед № РД-14-22 от 8.04.2014 г. (ДВ, бр. 35 от
2014 г.), както следва:
В точка 5 думите „Стефка Пенева Енчева“ се
заменят с думите „Биляна Димова Димитрова“.
Министър:
А. Клисарова
4038
ЗАПОВЕД № РД-14-43
от 4 юни 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 5 от Наредба № 7 от
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение за
откриване на Средно общообразователно духовно
училище (СОДУ) – Софийска духовна семинария
„Свети Иван Рилски“ – София, изменям  Заповед
№ РД-14-97 от 23.10.1995 г. (ДВ, бр. 98 от 1995 г.),
изм. със Заповед № РД-14-20 от 31.03.2011 г. (ДВ,
бр. 32 от 2011 г.), изм. със Заповед № РД-14-5 от
10.01.2012 г. (ДВ, бр. 9 от 2012 г.), както следва:
1. След думите „срок на обучение 5 години“
се добавя: „Училището има право да провежда
обучение по професия код 221010 Църковнослужи-
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тел. Свещенослужител, специалност код 2210101
Източноправославно християнство от професионално направление код 221 Религия – трета степен
на професионална квалификация, по рамкова
програма В, с прием след VІІ клас.“
2. В изречение второ след думите „диплома за
средно образование“ се добавя „удостоверение за
завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация“.
Министър:
А. Клисарова
4039
ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 4 юни 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на сдружение „Училища
Россия“ – ЕООД, представлявано от Йорданка
Петкова Маркова, ЕИК 202223491, със седалище и
адрес на управление – Бургас 8000, ул. Възраждане
31А, вх. 1, ет. 1, ап. 1, да открие Частно начално
училище „Русия“ – гр. Свети Влас, кв. Инцараки,
както следва:
1. Училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден учебен
план за начална степен на основно образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и удостоверение за завършен
начален етап на основно образование.
3. Официалният адрес на Частно начално училище „Русия“ – гр. Свети Влас, кв. Инцараки, е:
гр. Свети Влас, кв. Инцараки, сграда с идентификатор 11583.504.544.1.
4. Обучението се провежда на адрес: гр. Свети Влас, кв. Инцараки, сграда с идентификатор
11583.504.544.1.
5. Училището се управлява и представлява от
Йорданка Петкова Маркова.
Министър:
А. Клисарова
4040

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-15-76
от 2 юни 2014 г.
Във връзка с необходимостта от създаване
на устройствена основа за осъществяване на инвестиционно намерение в урегулиран поземлен
имот І-44 в кв. 5 по предварителния проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) на курортен комплекс
„Св. св. Константин и Елена“ на основание § 52,
ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2,
буква „б“ от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), предвид това, че курортен комплекс „Св.
св. Константин и Елена“ е обявен за курорт от
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национално значение съгласно Решение № 45 от
25 януари 2005 г. на Министерския съвет, писмо с
вх. № АУ14-11 от 18.03.2014 г. (изх. № АУ105571ВН016ВН от 17.03.2014 г.) от дирекция „Архитектура,
градоустройство и устройствено планиране“ при
Община Варна; решение по Протокол № УТ-0102-14 от 6.08.2013 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП); Заповед № РД-02-14-819 от
28.08.2013 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка
от приетия от НЕСУТРП с Протокол № КАЕП01-02-20 от 13.12.2004 г. предварителен проект
на ПУП за к.к. „Св. св. Константин и Елена“;
съгласуване от проектанта по чл. 133, ал. 1 ЗУТ;
Констативен протокол от 10.10.2013 г. на комисия
от Община Варна със списък на заинтересувани
лица, които не могат да бъдат открити за съобщаване по чл. 128, ал. 3 ЗУТ, и решение по т. 2 от
Протокол № 46 от 26 – 27.11.2013 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Варна за непостъпили възражения; съгласуване с
печат върху графичната част към „Експертно становище за дървесната растителност“ на дирекция
„Инженерна инфраструктура и благоустрояване“
при Община Варна; писма на Министерството
на околната среда и водите изх. № 26-00-2335 и
26-00-1599 от 20.08.2013 г. за това, че не следва да
бъде провеждана процедура по преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО и не е необходимо провеждане на процедура по ОС; писма
изх. № 7000-174 и изх. № 7000-174/3 от 27.05.2013 г.
на Националния институт за недвижимо културно
наследство при Министерството на културата;
становище с изходни данни от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД; писмо изх.
№ К-EPRG-4885 от 10.10.2013 г. на „ЕНЕРГО-ПРО
Мрежи“ – АД; нотариален акт за собственост върху
недвижим имот № 79, том ХІІІ, дело 2923/2005 г.,
вписан в Службата по вписванията, и скица № 31950
от 5.12.2012 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна; решение по т. 2 от
Протокол № УПНЕИПГ-01-02-09 от 15.04.2014 г. на
НЕСУТРП и Заповед № РД-02-14-303 от 14.04.2014 г.
на министъра на регионалното развитие одобрявам подробен устройствен план – план-извадка от
предварителния проект на план за регулация и
застрояване на курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ за урегулиран поземлен имот
І-44 в кв. 5, в курортна зона (Ок), попадащ в
охранителна зона „Б“ по Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, съгласно приетата
графична част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
За министър:
М. Мазнев
4043
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3331-П
от 5 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 3
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1566 от 19.02.2014 г. (ДВ, бр. 17 от 2014 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно Решение № 2968 от 5.06.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот „Старата
поща“, намиращ се на ул. Георги Сава Раковски 2,
гр. Велико Търново, област Велико Търново, обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, София
(наричан по-нататък „обособената част“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 2 602 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
250 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 14-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация – 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро, се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 19-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават
в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и
лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 19-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. българско време в сградата на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
3978

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 31 май 2014 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на с. Раданово, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.ХI.2013 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
3960

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1275
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 10.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе  публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ателие № 10, бул. Ал. ДондуковКорсаков 66, вх. А, обособена част от „Софийски
имоти“ – ЕАД, район „Оборище“, с право на собственост върху 0,336 % ид. части от дворно място.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
не  се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване  – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.07.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 часа и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден,  но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3789
РЕШЕНИЕ № 1276
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе  публичен търг с явно наддаване за
продажбата на сграда с УПИ IX, с. Яна, ул. Васил
Левски 21, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (38,18 %
от сделката се облагат с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване  – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден,  но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3790
РЕШЕНИЕ № 1277
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 3.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе   публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I-291, общ., кв. 23, м. Левски – зона В, ул. Станислав Доспевски (бивша),
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 215 000 лв. (Сделката  
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване  – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден,  но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3791
РЕШЕНИЕ № 1280
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:

БРОЙ 50

ДЪРЖАВЕН

1. На 9.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе  публичен търг с явно наддаване за
продажбата на ПИ с идентификатор 39791.6013.419,
с производствени сгради (извън регулация), бивша
ТПК „Щастие“, намиращи се в с. Кривина, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 351 000 лв. (Сделката  
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване  – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 35 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.07.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС),
е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3792

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 28-34
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и § 124
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – план за улична регулация на
улица от о.т. 1 до о.т. 15 за обслужване на имоти в
местност Мочура (бивша местност Герена), землище кв. Банево, община Бургас, в устройствена зона
02573/13 по одобрения ОУП на гр. Бургас, съгласно приложения проект с нанесените поправки в
кафяв цвят и таблицата на засегнатите от трасето
на улицата имоти.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
3983

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1142
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка
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със свое Решение № 159 от 29.03.2012 г. (ДВ,
бр. 39 от 2012 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетите с Решение
№ 159 от 29.03.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.) на
ВТОбС начални цени и определя нови начални
цени за продажба на общински нежилищни имоти,
както следва:
а) за „УПИ ІХ – за обществено обслужване,
от кв. 45 по плана на с. Пчелище с площ 3432 кв. м
заедно с построена в него сграда (бивше училище с
две пристройки) с РЗП 1534,19 кв. м“ – 35 630 лв., в
която не е включена стойността на дължимия ДДС;
б) за „ПИ с идентификатор 11898.502.15 по КККР
за територията на с. Войнежа, община Велико
Търново, целият с площ 2588 кв. м, за който имот
е отреден УПИ ІV – за обществено обслужване,
в стр. кв. 4, заедно с построената в този имот масивна сграда (бивше училище) с идентификатор
11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв. м“ – 21 050 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 1780 лв.; за имота по т. 1, буква „б“ – 1050 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договори
за продажба за горепосочените обекти. Определя
цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер 300 лв. (с ДДС).
Цената на тръжната документация да се заплаща
по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF. Тръжната документация да
се получава след представяне в Общинската агенция за приватизация на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за имота
по т. 1, буква „а“ – 10 689 лв.; за имота по т. 1,
буква „б“ – 6315 лв.
Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59
SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на търга.
6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС, представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
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ДЪРЖАВЕН

За обектите се допуска и разсрочено плащане при
условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за
подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обектите – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търговете – всеки работен ден и до
17 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
да се проведат 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
ще се проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявените повторни търгове да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
3979
РЕШЕНИЕ № 1143
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите във връзка със свое Решение № 654 от 25.04.2013 г. (ДВ,
бр. 47 от 2013 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение
№ 654 от 25.04.2013 г. (ДВ, бр. 47 от 2013 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 43 050 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС, за продажба на
общински нежилищен имот, представляващ „Дворно място, попадащо в УПИ І от кв. 48 по плана
на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с
построена в него сграда (бивша баня)“. Сделката
се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 2150 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00
на Общинската агенция за приватизация (ОбАП)

ВЕСТНИК
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при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMBBGSF. Тръжната документация да
се получава след представяне в Общинската агенция за приватизация на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 12 915 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договора за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС, представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, да се заплати в български
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане при
условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за
подготовка на приватизационни сделки, провеждане
на публични търгове и конкурси, сключване на
приватизационни сделки и следприватизационен
контрол в Община Велико Търново.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – всеки работен ден и до 17 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона
ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторен търг да
се проведе 14 дни след датата на търга при същите
условия, като в случай че така определеният ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в
първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
3980

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 760
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура за санитарно-охранителна
зона – пояс I на „Долен извор“ в местност Бучил,
землище на с. Паволче, и свързващ водопровод до
регулацията на с. Паволче, община Враца.
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ДЪРЖАВЕН

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Николова
4010

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 32-1
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Добрич, одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на част
от „Северна индустриална зона“ – гр. Добрич, част
от „Интегриран план за градско възстановяване и
развитие“ (ИПГВР) във фаза окончателен проект
заедно със схеми по части: ел., В и К, газификация
и вертикална планировка, съгласно приложените
проектни материали.
Председател:
А. Табаков
3950

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 532
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 ЗУТ
и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, заявление № 939 от
24.04.2014 г. от Румен Кубратов Тафраджийски и
решение за приемане на ПУП – ПП, т. 2 от протокол № 5 от 29.04.2014 г. на ЕСУТ на Община
Кнежа Общинският съвет – гр. Кнежа, одобрява
подробен устройствен план – парцеларни планове
(ПУП – ПП) за отклонения от общите мрежи на
техническата инфраструктура извън строителните
граници на гр. Кнежа за електропровод и водопровод за захранване на ПИ № 745025 в землището на
гр. Кнежа, местност Градините, община Кнежа,
област Плевен, собственост на Румен Кубратов
Тафраджийски.
Председател:
М. Цолова
3984

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 668
от 25 април 2014 г.
На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА във връзка с
оспорване от областния управител, обективирано
в Заповед № ОС-74 от 14.04.2014 г. и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, изменя
свое Решение № 630 от 31.03.2014 г. (ДВ, бр. 49 от
2014 г.), както следва:
Одобрява проекти ПЗ (план за застрояване на
цех за дървообработване) в имот 013036, м. Над
село, с. Петърч, община Костинброд, зона с малка
височина (Пп), кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 40 % (в т.ч.
една трета от дървесна растителност), и свободно
застрояване.
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Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 215 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
3767

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 78
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и след Решение № 2 от протокол № 4 от
21.05.2014 г. на ЕСУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Довеждащ  път
до градска пречиствателна станция за отпадъчни
води, Момчилград, за поземлени имоти с № 000295,
009020, 009025, 015054, 011024, 010022, 000302, 000298,
010019, 000305, 009023, намиращи се в КВС на
землище – Момчилград.
В седемдневен срок от влизане в сила на подробния устройствен план да се изпрати копие от
него в Общинската служба по земеделие – Момчилград, за отразяване в картата на възстановената
собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Момчилград
пред Административния съд – Кърджали.

3985

Председател:
С. Хасан

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 439
от 13 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за разширение на гробищен парк – Нови пазар, ПИ
52009.15.4 в землището на гр. Нови пазар, собственост на Иван Йосифов Тотев, гр. Нови пазар,
ул. Ильо Войвода 7а.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нови пазар, пред Административния
съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
3986

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 520
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 8, ал. 9 ЗОС
и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
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управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общинския съвет, Общинският
съвет – гр. Павликени реши:
1. Изважда от списъка по чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК
и Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, през 2014 г., в раздел
трети – Продажба на имоти, т. 1 – Продажба на
имоти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, следния имот – частна
общинска собственост:
1.1. Втори етаж от Търговски комплекс, намиращ
се в кв. 74, УПИ І-840 по ПУП на гр. Павликени,
актуван с АОС № 312 от 20.02.2001 г.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите действия по изпълнение на това
решение.
Председател:
Д. Дончев
3987

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 696
от 21 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на УПИ:
Х – 9130665 (1383) – обществено обслужване, и
УПИ ХІ-913.51 охранителна зона, язовир в кв. 89,
УПИ ІІ – Озеленяване, в кв. 90, УПИ VІІ-640,
УПИ – Озеленяване, УПИ ХХІІІ – За жилищно
строителство, УПИ ХХІІ – Озеленяване, и УПИ
ХV-54 – За обществено обслужване, в кв. 91б по
плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, с устройствени параметри – устройствена зона Жм,
височина на застрояване – до 10 м (3 етажа),
плътност на застрояване – до 60 %, Кинт. – до 1.2,
озеленяване – мин. 40 %, в кв. 91б и запазване на
одобрените параметри за останалите УПИ.
Одобрява ограничението на котата на заливане
като сервитутна зона, засягаща поземлени имоти с
идентификатори 67653.913.10, 67653.913.9, 67653.913.8,
67653.913.5, 67653.913.4, 67653.913.13, 67653.913.667 и
67653.913.
Председател:
Ф. Топов
4074

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 658
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 ЗУТ,
Решение № 4 от протокол № 09 от 14.05.2014 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) Общинският съвет – гр.
Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ
за ЧИЗРП) на част от кв. 46 и обособяване на нов
квартал 354 по плана на Троян.
В кв. 354 се обособяват:
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• УПИ І-585, отреден „За обществено обслужване“;
• УПИ ІІ-277, отреден „За жилищно строителство, магазини и обществено обслужване“;
• УПИ ІІІ-278, ІV-279, V-280, VІ-281, VІІ-282, VІІІ283 и УПИ-284, отредени за жилищно строителство;
• УПИ Х-285, отреден „За обществено обслужване“.
Проектът предвижда запазване на обходната
улица на гр. Троян с ОТ 645-646-647-648-649, както
и трасето на съществуваща ул. Г. С. Раковски от
ОТ 645 и нови ОТ 827-828-829-831-832-833.
Предвижда се тупик с ОТ 829-830.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
3961

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 470
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
Одобрява проектите за ПУП – план за регулация
(ПР) за УПИ II – Стопанска дейност, в кв. 45, план
за улична регулация (ПУР) от о.т. 352 до о.т. 353
и план за застрояване (ПЗ) за УПИ II-581 – Стопанска дейност, и УПИ VІІІ-3742 – За стопанска
дейност, кв. 45 по плана на гр. Чирпан.
Проектът за изменение на регулационния план
(ПР) предвижда отреждане на парцел (УПИ)
II – Стопанска дейност, за имот с пл. н. 581 в кв. 45
по плана на гр. Чирпан.
Планът за улична регулация (ПУР) променя
регулацията на улица-тупик с о.т. 352 – 353, като
новата улична регулация съвпада със съществуващата на място имотна граница на имот с пл. н. 581.
Промяната на регулацията е показана с кафяви
и зелени черти и надписи в чертежите на плана за
регулация (ПР) и плана за улична регулация (ПУР).
В част застрояване (ПЗ) се конкретизира
възможността за сключено застрояване за УПИ
ІІ-581 – Стопанска дейност, и УПИ VІІІ-3742 – За
стопанска дейност (сключено между два съседни
имота), в кв. 45 по плана на гр. Чирпан при спазване
на устройствените показатели за зона „Пч“ (чисто
производствена) в съответствие с изискванията на
чл. 23, т. 1, чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, показано
със задължителни и ограничителни линии на застрояване в проекта за ПЗ (план за застрояване).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет  – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Хр. Стефанов
4011
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ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-08-601
от 9 юни 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП и Решение № 325 по протокол № 34 от 28.03.2014 г.
на Общинския съвет – с. Руен, нареждам:
1. Да се открие Целодневна детска градина за
деца от 3-годишна възраст до постъпването им
в I клас с адрес с. Добра поляна, община Руен,
област Бургас.
2. Детската градина своевременно да бъде
снабдена със задължителна учебна документация.
3. Дейността на детската градина финансово
да се обезпечи чрез общинския бюджет.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с необходимостта от осигуряване на условия за отглеждане,
възпитаване и обучение на децата в съответствие
с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Изпълнението на заповедта възлагам на началник-отдел „Образование, култура и спорт“, а
контрола по изпълнението – на ресорния заместник-кмет по образованието на Община с. Руен.
Кмет:
И. Осман
4012
56. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ – метални
полезни изкопаеми, в площ „Тумбата“, разположена на територията на община Трън, област
Перник, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4622114,0

8432784,0

2.

4623421,0

8433271,0

3.

4624243,0

8434245,0

4.

4622105,0

8437636,0

5.

4623512,0

8437427,0

6.

4625154,0

8438274,0

7.

4625065,0

8441374,0

8.

4622471,0

8440454,0

9.

4622482,0

8440279,0

10.

4622487,0

8440189,0

11.

4622491,0

8440124,0

12.

4623700,0

8440392,0

13.

4624143,0

8440370,0

14.

4624160,0

8439732,0
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№

X [m]

Y [m]

15.

4623808,0

8439329,0

16.

4622573,0

8438974,0

17.

4622717,0

8438642,0

18.

4622878,0

8438264,0

19.

4622603,0

8437950,0

20.

4621667,0

8438455,0

21.

4620935,0

8438103,0

22.

4619661,0

8438086,0

23.
4620200,0
8434409,5
4041
677. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РзС-15 от
4.06.2014 г. на Министерството на регионалното развитие за строеж: „Язовир „Пловдивци“
и пречиствателна станци я за питейни води
„Пловдивци“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез министъра на инвестиционното проектиране.
4030
7. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РзС-14 от
4.06.2014 г. на Община Банско за строеж: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ“,
Етап II: „Строителство на ПСОВ, ВиК мрежа
западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско“, с местоположение
поземлени имоти с идентификатори 02676.9.102,
02676.10.381, 02676.9.100, 02676.9.209 и 02676.10.382
и  част от уличната мрежа на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра
на инвестиционното проектиране.
4031
88. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РзС-16 от 5.06.2014 г.
на Община Свищов за строеж: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано пред Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МИП.
4032
10. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52,
ал. 3 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 ЗУТ обявява, че
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е издал Заповед № РС-29 от 9.06.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-69 от
22.12.2010 г. поради промяна на инвестиционното намерение по време на строителството
за строеж „Оптична кабелна лини я „181-17176/ТШ3“ – изменение на трасето в участъка:
с. Мусачево (ШКС-03-28) – к м 5+745 на път
ІІІ-6002 (ШКС-03-27). Заповедта може да бъде
обжалвана пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРР.
4094
68. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, Офис Смолян, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 14790/2001/068593 от 19.05.2014 г.
възлага на „Хайтек“ – ЕООД, ЕИК 175054432,
със седалище и адрес на управление гр. София
1303, район „Възраждане“, ул. Одрин 154, офис 1,
представлявано от Симеон Николов Борисов,
следните недвижими имоти: 1. обособена част
от ремонтно-механична работилница – Работилница № 1, с площ 405 кв. м, с прилежащ
терен, обособен с УПИ І-2226, кв. 2, с обща
площ 1645 кв. м, припадащи се 0,92 % ид. ч.
от обсл. улици, в землището на с. Давидково,
община Баните, при граници: улица, озеленяване, работилница № 2, за сумата 21 602,70 лв.;
2. обособена част от ремонтно-механична работилница – Работилница № 2, с площ 405 кв. м, с
прилежащ терен, обособен с УПИ ІІ-2226, кв. 2,
с обща площ 736 кв. м, припадащи се 0,41 %
ид. ч. от обсл. улици, в землището на с. Давидково, община Баните, при граници: улица,
озеленяване, работилница № 1, работилница
№ 3, за сумата 14 401,80 лв.; 3. обособена част
от ремонтно-механична работилница – Работилница № 3, с площ 405 кв. м, с прилежащ
терен, обособен с УПИ ІІІ-2226, кв. 2, с обща
площ 793 кв. м, припадащи се 0,44 % ид. ч. от
обсл. улици, в землището на с. Давидково, община Баните, при граници: улица, озеленяване,
работилница № 2, работилница № 4, за сумата
19 202,40 лв.; 4. обособена част от ремонтномеханична работилница – Работилница № 4, с
площ 405 кв. м, с прилежащ терен, обособен
с УПИ ІV-2226, кв. 2, с обща площ 1504 кв. м,
припадащи се 0,84 % ид. ч. от обсл. улици, в
землището на с. Давидково, община Баните,
при граници: улица, озеленяване, работилница № 3, за сумата 12 001,50 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
4095
70. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за обучение на военнослужещи със завършена военна академия в
редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“
през 2015 г.:
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Професионално направление, докторска
програма

Тема

Брой
обучаеми

5.3. Комуникационна и компютърна техника – Автоматизирани системи
за обработка на
информацията и
управление

Интеграция на комуникационната инфраструктура за комуникационно-информационна
поддръжка в операции,
провеждани от Българската армия

1

Усъвършенстване участието на невоенния ком9.1. Национална понент в колективната
сигурност – Во- отбрана на страната
еннополитически проблеми на Усъвършенстване на взаимодействието меж ду
сигурността
елементите от системата
за отбрана на страната

1

1

Повишаване на ефективността на формирования
от въоръжените сили
за противодействие на
1
импровизирани взривни
9 . 2 . В о е н н о устройства и невзривени
дело – Органи- бойни припаси
зация и управле- Направления за повишание на въоръже- ване на способностите
ните сили
на транспортната авиационна група за сто1
варване на тактически
въздушен десант, превоз
на хора и товари в рискова среда
Изисквания и необходими документи – на
официалния сайт на Военна академия „Г. С.
Раковски“. За допълнителна информация – тел.
92-26-512; 92-26-576. Срок за подаване на документите – до 10.09.2014 г.
4029
5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2013/2014 г. в
съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г.
на МС и Решение № 10 от 21 май 2014 г. на
Академичния съвет:

Докторски програми

Обучение,
финансирано
от държавата
редовзано
дочно

Политическа икономия

–

Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
(финанси)
(застраховане)
(социално дело)

6
1
1

1

2
1
1
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Докторски програми
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Обучение,
финансирано
от държавата
редовзано
дочно

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(счетоводство)
(анализ)
(контрол)

2
1
1

1
–
–

Приложение на изчислителната
техника в икономиката

2

1

Световно стопанство и МИО

1

–

Планиране

1

1

Икономика и управление (търговия)

1

–

Социално управление

1

1

Маркетинг

1

–

Общо:
19
9
Кандидатите подават следните документи: 1.
заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея)
или нотариално заверено копие; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Докторантура и академично развитие“,
тел: 0631/66-362.
4019
28. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява конку рс за професор в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Проучване, управление и
социализация на музейните колекции за новата
и най-новата история на България) за нуждите
на Националния исторически музей със срок
3 месеца от обявяването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: бул. Цариградско
шосе 119, стая 111, тел. за справки – 970 85 98,
www.unibit.bg.
3992
3. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология УМБАЛ
„Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в София 1527, ул. Бяло море 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, тел: 9432226.
3965
4. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата
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по пропедевтика на вътрешните болести на
база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, бул. Св.
Георги Софийски 1, в секретариата на Катедрата
по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3,
тел. 02/9230723.
3966
79. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ортопедия и травматология“ за нуждите на  
Катедрата по ортопедия и травматология на база
УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1614,
бул. Н. Петков 56, при секретаря на изп. директор, тел. 028181750.
3967
510. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
главни асистенти по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.1. Филология (Литерату ра на
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и
Австралия – Турска литература) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология
(Фолклористика – Турска култура и интеркултурна комуникация) – един; област на висше
образование 6. А грарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2.
Растителна защита (Растителна защита) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:054/830 495, в. 121, GSM: 0899 901943.
3952
74. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти в
области на висше образование   3. Социални,
стопански и правни науки и 5. Технически науки по следните професионални направления:

Професионално направление
3.8. Икономика
5.1. М а шинно инженерство

Форма на
обучение
за ОНС
Наименование на науч- „Доктор“
ната специалност
ре- задов- дочна
на
Икономика и управление
2
2
в транспорта
Подем но - т ра нспор т 1
1
ни машини
Механизация и автома1
1
тизация на товарно-разтоварните работи
Подвижен железопътен
1
1
състав и теглителна сила
на влаковете
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Форма на
обучение
за ОНС
ПрофесиоНаименование на науч- „Доктор“
нално наната специалност
правление
ре- задов- дочна
на
Локомотиви, вагони и
1
1
трамваи
Динамика, якост и на1
1
деждност на машините,
уредите, апаратите и системите
Приложна механика
1
1
5. 2 Е л е кт р о т ех н ик а , е л е ктроника и
а вт омат ика
5.3. Комуникационна и компютърна
техника

Е лек т р о снабд я ва не и
електрообзавеж дане в
транспорта
Теоретична електротехника

2

2

1

1

Комуникационни системи и мрежи
Терминални устройства
в комуникационната техника
Осигурителна техника и
системи
5.5. Транс- Управление и експлоапорт, Кора- тация на железопътния
боплаване   транспорт
и авиация Транспортни системи и
транспортни технологии
5.7. А рх и- Проектиране, строителт е к т у р а , ство и поддържане на
с т р о и т е л- улици и на автомобилни
ство и ге- пътища и съоръжения
одезия
Проектиране, строителство и поддържане на
железни пътища и съоръжения
Строителни конструкции

1

1

1

–

1

–

1

1

1

1
1

3

1

1

1

Тех нологи я и механи1
2
зация на строителното
производство
Земна основа, фундиране
1
1
и подземно строителство
Всички са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
подават следните док у менти: за явление (по
образец); автобиография; диплома за магистър
или нотариално заверено копие и приложението
към нея; мед. свидетелство, издадено в срок
не по-рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 снимки; списък на публикации, ако
има такива; копие от документ за гражданство;
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чу ж дестранно
висше у чилище; касова бележка за платена
такса за кандидатстване. Документи се подават
във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158, тел. 9709-209.
4006
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177. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за: академична длъжност „доцент“: в професионално
направление 3.8. Икономика (Счетоводство и
контрол) – двама; в професионално направление
3.8. Икономика (Математика) – един; в професионално направление 3.7. Администрация и
управление (Информатика) – един; докторанти по
Икономика и управление по отрасли (индустрия,
туризъм) – шестима; всички със срок 3 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – Ботевград,
ул. Гурко 14, тел.: 0723 68812.
3953
341.– Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
направление 2.2. История и археология, научна
специалност Нова  и най-нова обща история (Нова
и най-нова история на Хърватия) за нуждите на
секция „Балканите след Втората световна война“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София,
ул. Московска 45, тел. 02  980 62 97.
4096
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурси за: академичната длъжност
професор по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност „Екология и
опазване на екосистемите“, за нуждите на секция
„Флора и растителност“ на отдел „Растително и
гъбно разнообразие и ресурси“ – един; доцент
по професионално направление 4.3. Биологични
науки, научна специалност „Зоология“, за нуждите на секция „Биоразнообразие и екология
на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – един; главни
асистенти по: професионално направление 4.3.
Биологични науки, научна специалност „Зоология“, за нуждите на секция „Биоразнообразие
и екология на гръбначните животни“ на отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един;
професионално направление 4.3. Биологични
науки, научна специалност „Хидробиология“, за
нуждите на секция „Биоразнообразие и процеси
в сладководните екосистеми“ на отдел „Водни
екосистеми“ – един, всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани
на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814,
e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи
се подават в деловодството на ИБЕИ – база 2,
бул. Цар Освободител 1.
4007
28. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Четвърта хирургична клиника със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
3971
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16. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за улична регулация на улица от о.т. 1 до о.т. 6,
в.з. Приплат, план за улична регулация на улица
от о.т. 350 през осови точки 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358 и 359 до о.т. 360 и план за регулация и застрояване за нови УПИ І-365 и ІІ-364
от нов кв. 19 и УПИ І-364 и ІІ-365 от нов кв. 20,
в.з. Приплат – разширение – запад. Проектът е
изложен в район „Витоша“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
4091
50. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 5 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ и
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че са изработени
проекти за изменение на план за регулация и
план за регулация и застрояване на м. Северен
парк – Гробищен парк – Бакърена фабрика, кв. 3,
УПИ І и ІІ, кв. 25; план-схеми на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в
граници: от север – ул. Обелски път, от североизток – бул. Ломско шосе, от юг – р. Какач, и от
запад – новопроектирана улица по о.т. 16б-16а-10б10а-167а, които са изложени в район „Връбница“.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Връбница“.
4092
76. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване на м. Филиповциизток – разширение, при граници: ул. 3-ти март,
ул. Капитан Иван Златев, ул. Бузлуджа, река Шевовица, дере, Софийски околовръстен път, заедно с
план-схеми на инженерната инфраструктура, който
е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128,
ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Люлин“.
4054
32. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – план за улична регулация за нова обслужваща улица от о.т. 1 до о.т. 13 – преработка
за обслужване на имоти в местност Воденицата
(бивша местност Дерменоджа), землище с. Твърдица, община Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
3993
32. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве-
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ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – план за улична регулация за
нова обслужваща улица с о.т. 10 – о.т. 10а –
о.т. 10б – о.т. 10в в с. о. Черниците – Училищното,
землище с. Маринка, община Бургас. Проектът
е изложен за разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
3994
17. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-38 от 6.06.2014 г. за обект на техническата
инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗУТ с обхват
повече от една община на „ЕВО“ – ООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново,
бул. България 25, ет. 8, ЕИК  104611449, представлявано от Росен Стефанов Великов и Грета Минчева
Стоянова – управители, за обект: „Оптичен кабел
на „ЕВО“ – ООД, на територията на област Велико
Търново между и в гр. Велико Търново, гр. Горна
Оряховица, гр. Лясковец, гр. Елена и с. Константин, община Елена“, разположен на територията
на общините Велико Търново, Горна Оряховица,
Лясковец, Златарица и Елена. На основание чл.  
149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област
Велико Търново.
4017
787. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Трасета на електропровод (за улично осветление)
и водопровод до поземлен имот № 569084 – Стопански двор, в землището на с. Попинци, община Панагюрище“. Трасетата преминават през
общински имот № 569031 – 6120 – местен път в
землището на с. Попинци, община Панагюрище,
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2,
стая 211, и може  да се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3996
788. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
обект: „Трасе на подземен електропровод 20 kV“
за присъединяване на обект: „Пречиствателна
станция за отпадни води (ПСОВ), гр. Панагюрище“. Трасето преминава през имоти с идентификатори 55302.107.375 и 55302.107.301 – общинска
собственост, в местността Мрамор, землище на
гр. Панагюрище, община Панагюрище. Проектът
се намира в общинската администрация – Пана-
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гюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 211, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3997
6. – Областният управител на област Пловдив
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е издадено Разрешение за строеж № РД-20-60
от 4.06.2014 г. на възложителя „НИЛО България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление:
Пловдив, ул. Цар Иван Шишман 9, вх. Б, ЕИК
160021990, да извърши строително-монтажни работи съгласно одобрения от областния управител
на област Пловдив на 3.06.2014 г. технически инвестиционен проект за обект: „Извънплощадкова
канализация от УПИ 020104 (02098), местност
Лаута/Ракелица, землище с. Ягодово, община
„Родопи“, до съществуващ градски колектор
Б4400/2750 за ПСОВ Пловдив“, попадащ в териториите на община Пловдив и община „Родопи“,
област Пловдив. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Пловдив пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4018
21. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: Външен водопровод за захранване на вилни сгради в ПИ
57491.19.630 в м-ст Лахана, землище Поморие,
с дължина на трасето 366 м и сервитут на водопровода, преминаващи през ПИ 57491.19.571
(полски път, общинска публична собственост),
ПИ 57491.19.632 – за улица (общинска частна собственост), и ПИ 57491.19.631 – за улица (общинска
частна собственост), който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4051
22. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV за
захранване на нов БКТП, обслужващ фотоволтаична електроцентрала“, в ПИ 022205 в м-ст Гара
Лъка, землище с. Каменар, община Поморие, с
дължина на трасето 191 м и сервитут на елпровода, преминаващи през ПИ 000274 (полски път,
собственост на Община Поморие) и ПИ 022205
(нива, собственост на „Галина солар“ – ЕООД),
който е изложен в сградата на Община Поморие,
ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4052
10. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е издал Заповед
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№ ЗУТ-8 от 29.04.2014 г. за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива и
Заповед № ЗУТ-10 от 22.05.2014 г. за допълване
на Разрешение за строеж № 1 от 8.01.2009 г. (ДВ,
бр. 8 от 2009 г.) за обект: „Оптична кабелна линия Костенец – Боровец“, с цел извършване на
промени по време на строителството – промяна
на трасето на каналната мрежа, засягаща пътни
участъци на път II-82 Костенец – Боровец. Заповедите подлежат на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния
управител на Софийска област.
3995
2. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на гр. Търговище, в обхват на УПИ І – „За комплексно
жилищно застрояване, търговия, транспорт, зала,
полуподземни гаражи“, и ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ,
VІІІ, ІХ – всички „За жилищно застрояване“,
в кв. 8, улица с о. т. 16-40-42. С изменението се
променят границите на кв. 9. Проектът може да
бъде разгледан в стая № 14, ет. 1 в сградата на
Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4053

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Добрич, съобщава,
че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК е постъпила жалба от Евелин Пенчев
Митев от Добрич, с която се оспорва чл. 16, ал. 5
от Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на Община
гр. Добрич, приета с решение № 10-7 от 31.07.2012 г.
от Общинския съвет – гр. Добрич. По оспорването
е образувано адм. дело № 299/2014 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
11.09.2014 г. от 10,30 ч.
4022
Административният съд – Ловеч, 6-и адм.
състав, призовава Емил Асенов Коцев с последен
адрес София, Столична община, бул. Васил Левски
59, ет. 4, ап. 12, да се яви в съда на 18.09.2014 г.
в 10,30 ч. като заинтересовано лице по адм. д.
№ 85/2014 г., заведено от Костадин Иванов Янакиев – София, против кмета на община Априлци.
3999
Административният съд – Разград, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Виолета Неделчева Тодорова
от гр. Кубрат, ул. Средна гора 9, срещу заповед
№ 225 от 24.03.2014 г. на кмета на община Кубрат, с която е одобрено изменение на ПУП
на гр. Кубрат – план за регулация, с който се
предвижда присъединяване на 1/7 част от УПИ
№ ХІІІ-1626 към УПИ № ХІІ-1623 от кв. 103, по
което е образувано адм. д. № 124/2014 г. по описа
на съда. В едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им
в качеството на ответници в производството по
оспорване на заповед № 225 от 24.03.2014 г. на
кмета на община Кубрат. Заявлението се подава
до Административния съд – Разград, и съдържа
данните, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ, ведно с
приложени писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в изискуемия срок. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.07.2014 г. от 13,30 ч.
4059
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба на
Александър Тихомиров Драговски и Цветанка
Герасимова Попова срещу Решение № 409 по
протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС в частта му
относно одобрения план за регулация за УПИ
ХІ-551 от кв. 191 и одобрения план за застрояване
в частта му за УПИ ІІІ-551, е образувано адм. д.
№ 652/2014 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 9.10.2014 г. от 10 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението, като подадат
писмена молба със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
3998
Асеновградският районен съд, гражданска колегия, ІІ състав, призовава Димитриос Василиос
Друца, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.07.2014 г. в 9 ч. като молител по ч. гр. д.
№ 1989/2013 г., заведено от Емилия Георгиева
Друца, по чл. 51, ал. 1 ЗН. Молителят Димитриос
Василиос Друца да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4060
Асеновградският районен съд, гражданска
колегия, ІІ състав, призовава Атанасия Василиос
Фурнараки, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 23.07.2014 г. в 9 ч. като молител по ч. гр. д.
№ 1989/2013 г., заведено от Емилия Георгиева
Друца, по чл. 51, ал. 1 ЗН. Молителят Атанасия
Василиос Фурнараки да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4061
Благоевградският районен съд съобщава на Мохамед Фуад Хасан Мохамед, роден на 17.03.1975 г.
в Египет, с египетско гражданство, нямащ адресна
регистрация в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в съда като ответник по
гр. д. № 890/2014 г. на Районния съд – Благоевград,
заведено по искова молба от Таня Костадинова
Балабанова със съдебен адрес Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 1, офис 115, кантората на
адв. Мариана Ангелова, с правно основание по
чл. 49, ал. 1 СК, за получаване на разпореждане
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по чл. 131 ГПК, съобщение по чл. 131 ГПК, ведно
с препис от искова молба и приложенията към
нея по гр. д. № 890/2014 г., в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“. Ако въпреки публикацията ответникът
не се яви в съда за получаване на съдебните книжа, съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
4084
Разградският районен съд призовава Ахмет
Тапар, с неизвестен адрес, роден на 6.06.1969 г. в
Р. Турция, да се яви в съда на 15.09.2014 г. в 10 ч.
като ответник по гр. д. № 638/2014 г., заведено от
Бонка Иванова Тапар, по чл. 49 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4021
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, София 1000, ул. Съборна 9, 82 състав,
уведомява Наталья Николаевна Дудник, гражданка на Русия, родена на 7.04.1969 г., че има
качеството на ответник по гр. д. № 18565/2013 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 82 състав, образувано
по предявен от Пламен Бисеров Кирков иск за
развод, и указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 82 състав, за
връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея.
4008
Тутраканският районен съд призовава Илмия
Неджиб Агушева, родена на 22.08.1930 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда като ответница в
двуседмичен срок, считано от обнародването в
„Държавен вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Теменужка Миланова Казарева иск с правно
основание по чл. 415, ал. 1 ГПК във връзка с
чл. 240 ЗЗД, по гр. д. № 560/2013 г., както и да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще є назначи особен представител.
4020
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр. д. № 523/2013 г. с ищец – Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност – Русе, и ответници Марин
Георгиев Герганов с постоянен адрес Русе, ул. Доростол 28, вх. 1, ет. 5, ап. 26, и Нина Иванова
Герганова с постоянен адрес Русе, ул. Доростол
28, вх. 1, ет. 5, ап. 26, с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД с цена на иска 141 600 лв., с
което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника
имущество:
От Марин Георгиев Герганов и Нина Иванова
Герганова с правно основание чл. 4, ал. 1 във връзка
с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.)
– Апартамент № 309 с обща площ 54,351 кв. м,
от които застроена площ 46,907 кв. м, на трети
жилищен етаж в подлежащия на изграждане
апартаментен жилищен комплекс „Снежна легенда-2“, състоящ се от входно антре, кухня-трапезария, хол, спалня, баня с тоалетна и тераса,
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при съседи за апартамента: апартамент № 308,
коридор, стълбище, външни стени, заедно със
съответните 7,444 кв. м ид. ч. от общите части
на сградата и съответните ид. ч. от правото на
строеж от мястото, върху което ще бъде изграден жилищният комплекс, представляващ УПИ,
парцел ІІ, планоснимачен № 3207, в кв. 242 по
плана на гр. Банско, целият с площ 742 кв. м, при
съседи: УПИ VIII, УПИ І, улица, а по кадастрална
карта представлява самостоятелен обект в сграда
с идентификатор: 02676.501.3822.3.28, адрес на
имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. Кръстьо Асенов,
ет. 3, ап. 309; самостоятелният обект се намира в
сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3822: предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива
на обекта: 1, площ: 54,35 кв. м; прилежащи части:
ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 02676.501.38223.27: под обекта:
02676.501.38223.19; над обекта: 02676.501.38223.37,
02676.501.38223.36: стар идентификатор: няма.
– Лек автомобил марка и модел „Форд“, мод е л „С к о р п и о“, с р е г. № Р 6 3 43В А , р а м а
№ WFOFXXGAGFPJ04174, двигател № PJ04174,
тип BRF.
От Марин Георгиев Герганов и Нина Иванова
Герганова с правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка
с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.)
– Сумата в размер 76 000 лв. по пазарна
стойност от продажбата на недвижим имот с нотариален акт за покупко-продажба № 88, том 48,
дв. вх. № 11081 от 29.12.2008 г. на Службата по
вписвания – Разлог.
– Сумата в размер 5000 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Сит роен“, модел „Ксанти я“, с рег.
№ Р 6060 РС, рама № VF7X17F00007F7166, двигател № 10CUJ36001342.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 30.09.2014 г. в 14 ч. в Окръжния
съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат
да представят своите претенции върху имуществото
на ответниците.
4062

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
27. – Настоятелството на сдружение на Народно
читалище „Цар Борис ІІІ – 1928“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава свиква
редовно отчетно-изборно събрание на 18.07.2014 г.
в 16 ч. в салона на ул. Варна 3 при следния дневен
ред: 1. отчет за работата на настоятелството; 2.
отчет на проверителната комисия; 3. приемане
отчета на настоятелството; 4. предложение за
приемане и освобождаване членове на читалището; 5. приемане на проектобюджета; 6. гласуване
размера на членския внос; 7. избор на ръководни
органи на читалището; 8. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден на същото място, при
същия дневен ред в 17 ч.
4042
8. – Председателят на управителния съвет на
Асоциацията на парковете в България, София,
на основание чл. 25, ал. 2, т. 2 на устава на асоциацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
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заседание на общото събрание на сдружението на
26.07.2014 г. в 11 ч. в конферентната зала на хотел
„Ренесанс“, София, пл. Възраждане 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
сдружението; 2. приемане на основни насоки за
дейността на асоциацията; 3. приемане на промени
и допълнения в устава на сдружението; 4. избор
на членове на управителен и контролен съвет; 5.
избор на председател на управителния съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Регистрацията на присъстващите на събранието
започва в 10,45 ч.
4009
4. – Управителният съвет на сдружение „Институт за насърчаване на професионалното образование и обучение“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 4.08.2014 г. в 13 ч. в София, район
„Лозенец“, Бизнес център „Витоша“, бул. Черни
връх 47, ет. 2, стая 18, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 2. приемане на Петя Телманова
Коритарова за член на сдружението; 3. освобождаване на Михаил Николаев Николов като член
на УС на сдружението и избор на нов член на
управителния съвет; 4. освобождаване на Михаела
Александрова Китева като заместник-председател
на УС и освобождаването є от отговорност за
действията є като заместник-председател на УС на
сдружението; 5. избор на нов заместник-председател
на УС; 6. промяна в начина на представителство;
7. приемане на нов устав на сдружението, отразяващ промените по предходните точки от дневния
ред. Регистрацията на членовете ще се извършва
от 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3786
1. – Управителният съвет на сдружение ФК
„Академик – София – Гео Милев“, София, на основание чл. 35, ал. 2 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на сдружението на 13.08.2014 г. в 15 ч. в София,
район „Слатина“, кв. Гео Милев, стадион „Академик“ – клуб „Часовника“, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
ФК „Академик – София – Гео Милев“; 2. финансов
отчет на ФК „Академик – София – Гео Милев“;
3. промени в ръководните органи на ФК „Академик – София – Гео Милев“. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4097
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по вдигане
на щанги“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.08.2014 г. в 9 ч. в София, комплекс
„Диана 3“, в залата за конференции на втория
етаж в сградата при следния дневен ред: 1. приемане промяна в наименованието на сдружението;
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2. отчет за начина на изразходване на средствата,
постъпили на основание договор от 13.11.2011 г. с
Федерацията по вдигане на тежести на Азербайджан; 3. финансов отчет на управителния съвет за
начина на изразходване на средствата от бюджета
и на трансферни суми за 2013 г.; 4. обсъждане на
предложения и приемане на промени в устава на
сдружението; 5. обсъждане на членствените права
по отношение на членовете на федерацията, които
не осъществяват дейност, не внасят членски внос
и/или извършват нарушения на устава и/или на
Закона за физическото възпитание и спорта; отправяне на предложение до управителния съвет
за изключване на членове на федерацията; 6. обсъждане на предложение и приемане на решение
за освобождаване на членове на управителния
съвет, председателя на управителния съвет (президента) и генералния секретар; 7. обсъждане
на предложения и избор на нови председател
на управителния съвет (президент) и генерален
секретар; 8. обсъждане на предложения за приемане на нови членове на управителния съвет; 9.
избор на експертна комисия, треньорски съвет
и съдийска колегия; 10. обсъждане и приемане
на нов правилник и наредба на БФВЩ. Канят
се членовете на сдружението или техни упълномощени в съответствие с устава на сдружението
представители да присъстват на събранието. Регистрацията на членовете на сдружението и техните
пълномощници ще започне в 8 ч. и 30 мин. и ще
приключи в 9 ч. Материалите за заседанието и
съответните проекторешения по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление на сдружението.
4081
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Бизнес клуб – Софийски университет
„Св. Климент Охридски“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението и решение на УС от 2.06.2014 г. свиква
общо събрание на 1.09.2014 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението с адрес: София, бул. Цариградско
шосе 125, блок 3 (зала 300), при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. промени в устава; 3. освобождаване на управителния съвет; 4. избиране на нов
управителен съвет; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4080
12. – Управителният съвет на „Шахматен клуб
Гебедже“, гр. Белослав, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.08.2014 г. в 17,30 ч. в гр. Белослав, ул. Цар
Симеон Велики 13, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2013 г.; 2. освобождаване и приемане на
нови членове на сдружението; 3. освобождаване
и избиране на членове на управителния съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4083
14. – Управителният съвет на Бургаската
морска асоциация, Бургас, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на БМА свиква общо
събрание на БМА на 10.09.2014 г. в 17 ч. в залата
на Пристанище Бургас – Бургас, ул. Княз Ал.
Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. промени
в броя и състава на управителния съвет; 2. освобождаване на председателя на управителния
съвет и избор на нов; 3. разни. Регистрацията на
членовете за събранието ще започне в 16,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на
БМА събранието ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4063
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на варненските
рибари“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 4 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 11.08.2014 г. в
18 ч. във Варна, ул. Люляк 26, ет. 7, ап. 26А, при
следния дневен ред: 1. определяне на сдружението
за извършване на общественополезна дейност; 2.
приемане на промени в устава на сдружението с
оглед определянето му за извършване на общественополезна дейност; 3. промяна в начина на
свикване на общо събрание; приемане на решение
за промяна в устава по чл. 18, ал. 4 във връзка с
начина на свикване на общо събрание; 4. отчет
за дейността на сдружението за 2013 г.; 5. приемане на план за дейността и бюджета за 2014 г.;
6. текущи организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3973
1. – Управителният съвет на ловно-рибарско
сдружение „Сокол“, гр. Гоце Делчев, област Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 30,
т. 20 от устава на сдружението и решение № 87
от 4.06.2014 г. на УС свиква общо събрание на
пълномощниците на 8.08.2014 г. в 10 ч. в Дома на
културата – гр. Гоце Делчев, при следния дневен
ред: 1. доклад за сто години от организираното
ловно движение в неврокопския край; 2. приемане
на отчетния доклад на УС на ЛРС „Сокол“, гр. Гоце
Делчев, за периода от 1.01.2013 до 31.12.2013 г. и
освобождаване на УС от отговорност; 3. приемане
на отчета за дейността на КС и освобождаване от
отговорност; 4. приемане на финансовия план за
2014 г.; 5. други. Поканват се всички пълномощници на сдружението да присъстват на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4023
11. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство – ПМГ „Иван Вазов“,
гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.09.2014 г. в 18 ч. в гр. Добрич,
бул. Трети март 1, Математическа гимназия „Иван
Вазов“, при следния дневен ред: 1. доклад на
управителния съвет за дейността на сдружението
за изминалия период; 2. промяна на сдружението
съгласно ЗНП и ЗЮЛНЦ от сдружение в частна
полза на сдружение в обществена полза; 3. приемане на нов устав на сдружението; 4. приемане
на правила и ред за извършване на обществено-

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

полезна дейност; 5. разни. Поканват се всички
членове да присъстват. Писмените материали
за дневния ред са на разположение на членовете
на адреса на сдружението в работно време. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на 2.09.2014 г. в
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
4064
5. – Управителният съвет на сдружение „ОФК
Елхово“, гр. Елхово, област Ямбол, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 24.07.2014 г. в 18 ч. в гр. Елхово,
Ритуална зала на Община Елхово, със следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет; 3. избор на
контролен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
3937
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по лека атлетика „Атлет“, Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.08.2014 г. в 17 ч. в сградата на Общинския съвет –
гр. Карнобат, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба; 2. приемане на промени
в устава; 3. избор на управителен съвет; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място в 18 ч.
при същия дневен ред.
3972
9. – Управителният съвет на ТД „Росица Мазалат“, Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
29.07.2014 г. в 17,30 ч. в сградата на Туристическото дружество – Севлиево, ул. Иван Преснаков
34, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на председателя на УС; 2. отчет на контролноревизионната комисия; 3. счетоводен отчет; 4.
избор на УС и председател на УС; 5. избор на
контролно-ревизионна комисия; 6. промени в
устава на ТД „Росица Мазалат“; 7. приемане на
проектобюджет и план на спортно-туристическата
дейност за 2014 г. Право на участие в работата
на ГОС ще имат всички членове на ТД „Росица
Мазалат“, които: са редовно приети за членове на
ТД „Росица Мазалат“ съгласно ЗЮЛНЦ и устава
на дружеството; редовно са заплащали членския
си внос в дружеството от годината на приемане до
2014 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място.
4098
3. – Управителният съвет на Местно туристическо сдружение – Търговище, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 и 15 от устава свиква
общо събрание на членовете на 6.08.2014 г. в 16 ч.
в залата за обучение на Туристическия информа-
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ционен център – Търговище, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на МТС – Търговище, за периода 2009 – 2013 г.; 2.
приемане на промени в устава на МТС – Търговище; 3. приемане на план-програма на МТС – Търговище, за 2014 г. – 2018 г.; 4. избор на ръководни
органи; 5. разни. Поканват се всички членове да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 14, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне с
1 час по-късно от обявения на посочените дата
и място и ще се проведе при същия дневен ред
независимо от броя на членовете, които ще се явят.
3957
6. – Управителният съвет на Общинската
браншова пчеларска организация „Шабла“ –
гр. Шабла, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11
от устава свиква на 5.09.2014 г. в 10 ч. в залата на
читалище „Зора 1894“, гр. Шабла, отчетно-изборно събрание при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС; 2. отчет за дейността
на контролния съвет; 3. промени в устава на
дружеството; 4. избор на нов управителен съвет;
5. избор на нов контролен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място.
3938
3. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Извори“, с. Минерални
бани, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от
устава и решение от 14.03.2014 г. на УС на сдружението свиква общо събрание на 10.08.2014 г.
в с. Минерални бани, община Минерални бани,
област Хасково, ул. Иван Вазов 25, в сградата
на учебна база „Извори“ от 15 ч. при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
с общественополезна дейност „Извори“; 2. избор
на нов управителен съвет и председател на УС на
сдружението; 3. разни. Всички писмени материали,
касаещи сдружение с общественополезна дейност
„Извори“, се намират в сградата на учебна база
„Извори“ в с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково, ул. Иван Вазов 25,
и са на разположение на всички членове и заинтересовани лица.
4099
Добромир Димитров Добринов – ликвидатор на
сдружение „Джуниър ачийвмънт алумни бизнес
клуб България“, в ликвидация по ф.д. № 6952/2007 г.
на СГС, ЕИК по БУЛСТАТ 175288966, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си на
адрес: София, район „Средец“, ул. Загоре 9, ет. 1,
в тримесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4077
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