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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от
ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г.
Издаден в София на 24 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86
и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27
и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г.,
бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от
2012 г. и бр. 15, 68 и 70 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 5, изречение второ думите „В 7-дневен срок“ се заменят с „В срок
7 работни дни“.
§ 2. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. лица, които имат право да предоставят
посреднически услуги по заетостта съгласно
българското законодателство, законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, когато са установени в Република
България и са регистрирани по този закон;“.
2. Създава се т. 3:
„3. лица, които имат право да предоставят
посреднически услуги по заетостта съгласно
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, без да подлежат
на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република
България.“
§ 3. В чл. 27а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „юридически лица“ се добавя „по чл. 27, ал. 2, т. 2“;

б) в т. 4 и т. 5, букви „а“ и „б“ думите „на
чл. 28, ал. 1, 3, 4“ се заменят с „на чл. 28,
ал. 1 и 3“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите на предоставяне на посреднически услуги по заетостта временно или
еднократно в Република България лицата по
чл. 27, ал. 2, т. 3 предварително уведомяват за
това министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно
лице при условията и по реда, определени с
наредбата по чл. 28, ал. 8.“
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „въз основа на“ се заменят със
„след“;
б) създава се изречение второ: „Действието
на регистрацията е безсрочно.“
2. В ал. 2 думите „по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се
заменят с „по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.
3. В ал. 3, т. 2 след думата „търсещи“ се
добавя „да наемат“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на труда и социалната
политика или упълномощено от него длъжностно лице издава на лицата по чл. 27, ал. 2,
т. 2 удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа, което се вписва в регистър.“
6. В ал. 6 т. 3 се отменя.
7. В ал. 7 думите „по чл. 27, ал. 2, т. 2“ се
заменят с „по чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.
8. В ал. 8 се създава т. 5:
„5. условията и реда за временно или
еднократно предоставяне на посреднически
услуги по заетостта в Република България.“
§ 5. В чл. 30б, ал. 1 след думите „Агенцията по заетостта“ се поставя запетая, думите
„чрез териториалното поделение“ се заменят
с „представлявана от нейния изпълнителен
директор или упълномощено от него длъжностно лице“ и се поставя запетая.
§ 6. В чл. 41а ал. 3 се изменя така:
„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа
наетото лице по ал. 1 по съответната професия
или занаят и притежава минимум 5 години
професионален опит по същата професия или
занаят или квалификация, удостоверена с
документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.“
§ 7. В чл. 55г ал. 3 се изменя така:
„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа
наетото лице по ал. 1 по съответната професия
или занаят и притежава минимум 5 години
професионален опит по същата професия или
занаят или квалификация, удостоверена с
документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.“

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В чл. 72, ал. 5 думите „и за работа като
преподавател в средно или висше училище“
се заличават.
§ 9. В чл. 76, ал. 1, т. 1 след думите „извършва работа“ се поставя запетая и думите
„или се упражнява професия“ се заменят с
„упражнява се професия или се извършва
посредническа дейност“.
§ 10. В чл. 79, ал. 2 думите „на лице по
чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „на лице по
чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3“.
§ 11. В чл. 81, ал. 1 след думите „услуги
без регистрация“ се добавя „или без предварително уведомяване“.
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 43:
„43. „Временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта“ е
предоставянето на услугите по чл. 26, т. 1, 2,
4 и 5 от лице, което има право да предоставя
посреднически услуги по заетостта съгласно
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, в която е законно
установено, и предоставя тези услуги еднократно или за период до 6 месеца в рамките
на една календарна година на територията на
Република България, без да се установява.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В тримесечен срок от влизането в
сила на закона Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения
в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане
на работа (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм.,
бр. 52 от 2006 г., бр. 22 от 2010 г.; Решение
№ 12614 на Върховния административен съд
от 2010 г. – бр. 88 от 2010 г.; изм., бр. 50 от
2011 г. и бр. 83 от 2013 г.).
§ 14. Удостоверенията, издадени преди влизането в сила на закона, запазват валидността
си за срока, за който са издадени.
§ 15. Агенцията по заетостта подновява
издадените удостоверения за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа
въз основа на писмено заявление от страна на
регистрираните лица, подадено в срок до три
месеца преди изтичане на тяхната валидност.
§ 16. Започналите процедури за регистрация
се довършват по реда на този закон.
§ 17. Параграф 3, т. 2 и § 11 влизат в сила
в срок три месеца от влизането в сила на
този закон.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 18 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4316
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УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите, приет
от ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г.
Издаден в София на 24 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от
2010 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 20 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6 след думата „национални“ се
поставя запетая и се добавя „регионални и
местни“.
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военноинвалидите с 50 и над 50 на
сто намалена работоспособност имат право
на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра
на здравеопазването, като средствата са за
сметка на държавния бюджет.“
2. В ал. 2 след думите „Военноинвалидите
с намалена работоспособност до 50 на сто“
се добавя „и военнопострадалите по смисъла
на чл. 4, т. 1 и 4“.
3. В ал. 4 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 2“.
4. В ал. 5 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „министъра на финансите
и министъра на труда и социалната политика“.
§ 3. В чл. 16 след думите „15 дни“ се добавя „веднъж годишно“ и думата „веднъж“
се заменя с „общо два пъти“.
§ 4. В чл. 17 се създава ал. 4:
„(4) Придружител на военноинвалид с
увреждане над 90 на сто с определена чужда
помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на
правоимащия, включително и когато не го
придружава.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите ползват правата по чл. 226м от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
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Република България за непосредствено осъществяване на тяхната общественополезна
патриотична дейност.“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за висшето образование
(обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от
1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.;
изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр.,
бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г.,
бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53
от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и
103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и
101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и
102 от 2012 г. и бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г.)
се правят следните допълнения:
1. В чл. 68, ал. 3, т. 3 след думата „военноинвалиди“ се добавя „и военнопострадали“.
2. В чл. 70, ал. 2 след думата „военноинвалиди“ се поставя запетая и се добавя „и
военнопострадали“.
3. В чл. 95, ал. 6, т. 3 след думата „военноинвалиди“ се добавя „и военнопострадали“.
§ 7. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43,
49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9,
60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60 94, 101 и 102
от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г. и
бр. 1, 18 и 35 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 37, ал. 4 думите „пострадали при или
по повод отбраната на страната“ се заличават
и след думата „военноинвалиди“ се поставя
запетая и се добавя „военнопострадали“.
2. В чл. 40, ал. 2 след думата „военноинвалидите“ се поставя запетая и се добавя
„военнопострадалите, които не са здравно
осигурени по друг ред“ и думите „при или
по повод на отбраната на страната, по време
на наборна военна служба“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 18 юни 2014 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4317
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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:
Прек ратя ва п ъ л номощ и я та на С ерг ей
Дмитриевич Станишев като народен представител от 25. многомандатен изборен район – София.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 27 юни 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
4429

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 157
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение на
Закона за защита на конкуренцията, приет от
ХLIІ Народно събрание на 18 юни 2014 г.
Издаден в София на 30 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от Народното събрание на
18 юни 2014 г.
Уважаеми госпожи и господа народни
представители,
Със Закона за изменение и допълнение на
Закона за защита на конкуренцията, приет от
Народното събрание на 18 юни 2014 г., се създава
нов правен институт „Злоупотреба с по-силна
позиция при договаряне“. Законодателят въвежда и специални правила за стопански субекти,
търговци на храни с оборот за предходната
година над 50 милиона лева, като аргументира
тази промяна с необходимостта от преодоляване
на нелоялни търговски практики, установени
в резултат на проучвания в държави – членки
на ЕС, включително и в България.
Заявеният стремеж на народните представители да създадат условия за развитие на
производството, доставката и дистрибуцията
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на стоки и услуги и да предотвратят нелоялни
търговски практики трябва да бъде приветстван.
Не могат обаче да бъдат подминати въпросите
дали приетите промени са еднозначни и безпротиворечиви и дали са в състояние да доведат
до развитие на икономиката на страната ни.
Значителна част от измененията и допълненията
на Закона за защита на конкуренцията не са
надлежно мотивирани и няма оценка на въздействието им, някои от тях преследват неясни
цели, а там, където целите на промените са
общественополезни, методите за постигането
им са несъразмерни и могат да причинят вреда
вместо полза.
Без отговор остава и въпросът какво ще
е въздействието на правната уредба върху
потребителите. Една от причините за това е
отказът да се спазва разпоредбата на чл. 28,
ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА),
предвиждаща, че мотивите към законопроекта
съдържат очакваните резултати от прилагането
на правната уредба. Няма яснота дали новите разпоредби ще предизвикат покачване на
цените на хранителните стоки. Възможното
поскъпване на храните неминуемо ще засегне
крайните потребители. Недопустимо е да не
си даваме сметка как новата регулация ще се
отрази на гражданите и особено на тези от найуязвимите групи – социално слаби, безработни
и пенсионери.
Практиката законопроекти да бъдат с бланкетни мотиви, в които липсва предварителна
оценка на въздействието, не съответства на
принципа на правовата държава. Спазването
на ЗНА е предпоставка за устойчивостта на
законодателните актове. Неговото неизпълнение може да има необратими последици и
да наложи последващи промени в законодателството. Този подход не създава сигурност
и предвидимост за обществените отношения
и възпрепятства инвестициите в страната ни.
За да бъде прецизирана правната уредба,
връщам за ново обсъждане в Народното събрание следните разпоредби: § 4; § 12, т. 1
относно чл. 19, чл. 19а, ал. 1, ал. 2, т. 4, т. 5 в
частта „или са със стойност, несъответстваща
на действително предоставените услуги“, т. 7,
ал. 3; т. 2, относно чл. 20б, буква „б“; т. 3; т. 5
и § 14 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията.
I. Относно § 4, с който се създава „Глава
седма „а“ – Злоупотреба с по-силна позиция
при договаряне
Законът въвежда забрана за всяко действие
или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие с
добросъвестната търговска практика, и уврежда
или може да увреди интересите на по-слабата
страна при договарянето като необоснован
отказ да се доставят или закупят стоки или
услуги, налагане на необосновано тежки или
дискриминационни условия или неоснователно
прекратяване на търговски отношения. Според
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законовата норма по-силна позиция при договаряне е налице, когато търговски партньори
на предприятието са зависими от него с оглед
характеристиките на структурата на съответния
пазар, конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, характера на дейността
им и разликата в нейния мащаб.
Определянето на предприятия с по-силна
позиция при договаряне ще се извършва в съответствие с приета от Комисията за защита
на конкуренцията (КЗК) методика.
Като последица за нарушение на забраната
за злоупотреба с по-силна позиция е предвидено налагането на имуществена санкция
на предприятието в размер до 10 на сто от
реализирания от него оборот от продажбата
на продукта, предмет на нарушението, за предходната година, но не по-малко от 10 000 лв.
Когато няма реализиран оборот, КЗК налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до
50 000 лв.
Конституцията на Република България
предвижда, че икономиката се основава на
свободната стопанска инициатива. Свободата на
стопанска инициатива не изключва принципите
на държавно регулиране и на държавен контрол на стопанската дейност. Основният закон
предоставя на законодателя правото да уреди,
съответно да ограничи, свободата на стопанска
инициатива. Такава е хипотезата на чл. 19,
ал. 2 от Конституцията – предотвратяване на
злоупотребата с монополизма и нелоялната
конкуренция и защитата на потребителя. Въвеждането на държавно регулиране и на държавен
контрол на стопанската дейност обаче трябва
да става при ясни правила. С разпоредбите на
чл. 37а, ал. 1 и 2 не са въведени нито достатъчни, нито ясни критерии кое икономическо
поведение би представлявало злоупотреба, която
да вреди на конкурентната среда. Липсата на
ясни правила относно същността на „злоупотребата с по-силна позиция при договаряне“
не може да изпълни преследвана от ЗЗК цел –
осигуряване на защитата и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната
инициатива в стопанската дейност.
Делегирането на КЗК на правомощието
да разработи критериите в методика не съответства на изискванията на Конституцията и
на ЗНА трайни обществени отношения да се
регулират със закон. Възможността за честа
смяна на критериите в такава методика може
да създаде непредвидимост на условията за
осъществяване на икономическа дейност.
Доколкото Конституцията обявява, че Народното събрание осъществява законодателната
власт (чл. 62, ал. 1 от Конституцията), очевидно
само то разполага с правомощието да приема
закони. Парламентът не може да се отказва от
това си правомощие и да възлага уредбата на
съответна материя на друг държавен орган – в
случая КЗК.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

В правовата държава е недопустимо да
бъде делегирано на друг орган уреждането с
подзаконов нормативен акт на обществените
отношения относно правилата на конкуренцията. Основният закон изисква материята
относно нелоялната конкуренция и защитата
на потребителя да бъде уредена със закон
(чл. 19, ал. 2). Отново с оглед преценката за
разпределението на правната компетентност
самата Конституция не допуска подзаконовите
актове да дават първична правна уредба. Обратно, те имат вторичен характер, в смисъл
че се издават въз основа и в изпълнение на
закона (чл. 114 от Конституцията), т. е. две
кумулативни изисквания, които категорично
определят техния характер. Самата природа
на подзаконовия акт следователно предпоставя наличието на съответни правила в закона,
а не създаване тепърва на тези правила от
подзаконовия акт. Законът е общ нормативен
акт с най-висок ранг в йерархията на нормативните актове, тъй като той урежда първично
или въз основа на Конституцията обществени
отношения, които се поддават на трайна уредба
според предмета или субектите (чл. 3 от Закона
за нормативните актове). Оттук изводът, че
правната уредба, която се съдържа в закона,
трябва да бъде пълна. На същото основание
не е допустимо от подзаконов акт да се очаква
да запълва пропуски в уредбата на закона, да
определя смисъла и съдържанието на споменати в закона понятия или пък когато трябва
да се реши даден въпрос, основанието за решаването му да се търси в подзаконовия акт.
В този смисъл е Решение № 11 от 5 октомври
2010 г. на Конституционния съд на Република
България по к.д. № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 81 от
15 октомври 2010 г.).
II. Относно § 12
1. Разпоредбите на новия чл. 19 от Закона
за храните (ЗХ) предвиждат търговец на храни с общ оборот за предходната година над
50 млн. лв., който купува храни, предназначени
за последваща продажба в обекти за търговия
с храни по чл. 12 от същия закон, да изготвя
проект на типов договор и/или общи условия
за доставка на храни. Типовите договори и/
или общите условия за доставка на храни се
предоставят на Комисията за защита на конкуренцията. В типовия договор и/или общите
условия за периодична доставка на храни се
включват и услугите, и условията, при които
те се предоставят на доставчиците на храни.
Типовият договор и/или общите условия за
периодична доставка на храни се публикуват на
интернет страницата на търговеца в 10-дневен
срок от предоставянето им на КЗК.
Остава неясно как и защо законодателят е
избрал критерия 50 млн. лв. оборот за предходната година. Въвеждането на този формален
критерий създава неравнопоставеност между
стопанските субекти, които осъществяват еднаква дейност. Законът създава задължения
само за търговци на храни, без да става ясно
защо извън регулацията остават производители
и доставчици на храни с такъв оборот.
Задължението за публикуване на типовите
договори/общите условия в интернет създава
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риск от нарушаване на конкуренцията, поради разкриване на търговска тайна между
конкуренти. Изискването в тези договори да
се включва и информация за услугите и условията, които се предоставят на доставчиците
на храни, на практика представлява търговска тайна и разкриването или използването
є би могло да доведе до икономически ползи
за други дружества. Възприетият подход на
общодостъпност на тези условия може да доведе до практическо уеднаквяване на общите
условия и фактически картел. По този начин
посочените правни норми всъщност осуетяват
целите, които си поставя ЗЗК.
Търговската тайна стои в основата на конкуренцията. По тази причина редица актове
на национално и европейско ниво предвиждат
защита на този вид информация. Дори Конституцията на Република България допуска
ограничаване на правото на търсене, получаване и разпространяване на информация,
когато могат да се засегнат чужди права или
защитена от закона тайна. Законът за достъп
до обществена информация създава задължение
за държавните органи да не предоставят или
разпространяват информация, която представлява търговска тайна и чието предоставяне
или разпространяване би довело до нелоялна
конкуренция между търговци, освен в случаите
на надделяващ обществен интерес. Не считам,
че публичното оповестяване на тези договори
е пропорционална мярка за справяне с нелоялните търговски практики. Законодателят
трябва да създава гаранции за опазване на
търговската тайна на стопанските субекти, а
не предпоставки за застрашаване на стопанските интереси.
Съгласно приетата разпоредба на чл. 19,
ал. 2 ЗХ КЗК образува производство за установяване на нарушение по глава дванадесета
от Закона за защита на конкуренцията, когато
установи несъответствие на типовия договор
и/или общите условия за доставка на храни с
правилата за конкуренцията.
Законодателят не предвижда предварително
произнасяне на КЗК за съответствие на предоставените є типови договори и/или общи
условия за доставка на храни с правилата за
конкуренцията. Така по всяко време – при
договаряне, изпълнение или прекратяване на
договори между търговци за доставка на храни,
КЗК по своя инициатива или по сигнал ще може
да образува производство по установяване на
нарушения и налагане на санкции за нелоялна
конкуренция или злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. Този законодателен подход
е неприемлив, тъй като създава непредвидимост
и несигурност за стопанските субекти и може
да доведе до административен произвол. Това
важи с още по-голяма сила поради факта, че
липсва ясна дефиниция на злоупотребата с
по-силна позиция при договаряне.
Приеманите от Народното събрание закони
е необходимо да гарантират правната сигурност
във всяка една област на регулация. Възможността КЗК да се произнесе във всеки един
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момент и да установи, че с типовите договори/
общите условия се нарушават правилата на
конкуренцията, ще има за последица създаването на хаос в отношенията между търговците
и доставчиците на храни. Търговците на храни
могат във всеки един момент да бъдат изправени пред хипотеза да предоговарят всички
сключени договори за периодична доставка.
Считам, че законодателят може да постигне
правна сигурност и заявените цели за предотвратяване на нелоялните търговски практики, като предвиди процедура за изрично или
мълчаливо одобряване на типовите договори/
общите условия от КЗК в разумен срок, както
и механизъм за съдебен контрол върху актовете на КЗК.
2. Член 19а, ал. 1 ЗХ задължава търговците
с оборот над 50 млн. лв. за предходната година
да сключват писмени договори в съответствие
с типовия договор/общите условия.
Текстът е неясен и допуска тълкувания,
които значително биха ограничили и дори
изключили свободата на договаряне. В съответствие с принципа за свободната стопанска
инициатива страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото
то не противоречи на повелителните норми
на закона и на добрите нрави (чл. 9 от Закона
за задълженията и договорите – ЗЗД). Както
Търговският закон (чл. 298, ал. 3 ТЗ), така и
ЗЗД допуска страните да могат да договорят
особени условия, различни от общите. При
несъответствие между уговореното от страните и общите условия има сила уговореното.
Редакцията на разпоредбата на чл. 19а, ал. 1
ЗХ обаче ще породи правна несигурност и спорове дали изобщо страните могат да договарят
индивидуални клаузи, които да се приложат с
предимство пред общите условия. Принципът
на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1
от Основния закон, изисква правните норми
да са ясни и безпротиворечиви, за да регулират
безпроблемно обществените отношения (в този
смисъл са Решение № 9 от 30 септември 1994 г.
по к.д. № 11 от 1994 г., обн., ДВ, бр. 87 от 1994 г.
и Решение № 5 от 26 септември 2002 г. по к.д.
№ 5 от 2002 г., обн., ДВ, бр. 95 от 2002 г.).
Създадената със закона възможност да бъде
възприето тълкуване, че не могат да се договарят индивидуални клаузи вън от забраните
по чл. 19а, ал. 2 ЗХ, означава пряко и напълно
недопустимо администриране на съдържанието
на договорите. Такъв подход не съответства на
принципа на свободната стопанска инициатива,
установен в чл. 19, ал. 1 от Конституцията на
Република България.
Създавайки такава неясна регулация, текстът ще породи и други проблеми, които не са
нито законодателно уредени, нито по тях има
съдебна практика – при колизията между общите условия на търговеца на храни и общите
условия на неговия доставчик. Този неуреден
въпрос ще породи множество търговски споро-
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ве и може да доведе до негативен ефект върху
търговията с храни в страната.
3. Член 19а, ал. 2, т. 4 ЗХ предвижда, че
договорът за периодична доставка, сключен
между търговеца и доставчика на храни, не
може да се изменя едностранно. Разпоредбата
на чл. 19а, ал. 4 предвижда, че уговорки в нарушение на чл. 19а, ал. 2 са нищожни.
Член 20а, ал. 2 ЗЗД изразява общ принцип
за цялото ни договорно право, че договорите
могат да бъдат изменяни освен по взаимно
съгласие (по всяко време), още и едностранно,
но на основания, предвидени в закона. Наличието на клауза за едностранно изменение
на договора при определени условия може да
бъде тълкувана като нищожна при правоприлагане предвид разпоредбата на чл. 19а, ал. 4
ЗХ. Например страните под страх от недействителност няма да могат да уговорят клаузи,
позволяващи едностранното пропорционално
изменение на договора, основано на обективни
критерии – напр. достигнат оборот, променени
борсови цени.
Възприетият законодателен подход може
да доведе до нуждата от презастраховане на
търговците на храни срещу стопански рискове
чрез увеличаване на цените. Това пряко ще
засегне интересите на огромен брой български
граждани.
4. Съгласно чл. 19а, ал. 2, т. 5 договорът не
може да предвижда такси или други плащания,
както и отстъпка от цената на договора за услуги, които не са реално предоставени или са
със стойност, несъответстваща на действително
предоставените услуги.
Законодателят не е предвидил критерии,
по които да се направи преценка дали тези
плащания са със стойност, съответстваща на
действително предоставените услуги. Всяко несъответствие ли ще води до нищожност? Какъв
ще е количественият критерий – минимално
или съществено несъответствие между заплащането и стойността на предоставените услуги?
Липсата на критерии ще създаде затруднения в
търговските взаимоотношения и при прилагане
на нормата. Освен това дали има съответствие
между размера на плащането и предоставената
услуга е фактически въпрос, който се определя
от пазара в конкретен момент и не може да
бъде решаван административно. Поради това
връщам за ново обсъждане разпоредбата в
частта є „или са със стойност, несъответстваща на действително предоставените услуги“.
5. Член 19а, ал. 2, т. 7 ЗХ предвижда, че
страните не могат да договорят срок за плащане по-дълъг от 30 дни от датата на издаване
на фактурата за доставка. Въведеният срок
за плащане е в несъответствие с Директива
2011/7/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата
със забавяне на плащането по търговски сделки. Срокове за плащане по Директивата са
транспонирани в чл. 303а от Търговския закон,
който предвижда, че страните по търговска
сделка могат да договорят срок за изпълнение
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на парично задължение не повече от 60 дни.
Създава се паралелен режим на общата норма
на чл. 303а ТЗ, което ще усложни правната
уредба и създава преференции само за конкретни икономически отношения, за което
няма обосновка.
6. Член 19а, ал. 3, изречение второ от ЗХ
предвижда, когато не е уговорено друго, при
едностранно прекратяване без предизвестие
или при неспазване на уговорено предизвестие
изправната страна има право на обезщетение за
причинените вреди. Текстът е правно неиздържан. Отговорност за вреди поначало има само
при неправомерно поведение. Договорите могат
да се прекратяват или по взаимно съгласие,
или едностранно, но само на договорени или
на установени в закон основания (чл. 20а от
Закона за задълженията и договорите). Иначе
казано, едностранното прекратяване или ще е
позволено и тогава няма да е неправомерно,
или ако не е позволено, няма как да произведе
действие и договорът ще остане в сила.
7. Разпоредбата на чл. 20б, ал. 2 ЗХ забранява прехвърляне на определени търговски
рискове към доставчик на храни. С този текст
практически се забранява сключването на
консигнационен договор. При този договор,
ако една стока е оставена за продажба в даден
търговски обект, но не бъде продадена в определен срок, тя ще бъде върната на собственика
є. Тук рискът от това, че стоката не може да
се продаде, се носи от собственика є, а не от
търговеца на храни. Забраната на този тип договор ще навреди само на малки и стартиращи
предприятия и ще намали разнообразието на
доставчици и продукти на пазара. Така законът не само че не защитава конкуренцията, а
осуетява появата є.
8. С § 12, т. 3 и 5 се разширяват контролните правомощия на компетентните органи
по ЗХ – Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ) и органите на РЗИ към
Министерството на здравеопазването.
ЗХ има за цел да гарантира спазването на
нормативните изисквания за производство и
търговия с храни с оглед защита на здравето
и интересите на потребителите и да осигури
прилагането на законодателството на Европейските общности в областта на храните и
тяхната безопасност на национално ниво.
Със ЗИДЗЗК на контролните органи по
ЗХ се възлагат правомощия да осъществяват
контрол върху сключените договори за периодична доставка на храни, включително спазване на изискванията на чл. 20б, ал.2 относно
прехвърляне на отговорността за определени
стопански рискове. При констатиране на нарушения на чл. 19а, ал. 1 и чл. 20б, ал. 2 на
лицата се налагат глоби. Административнонаказателното право предвижда глоби да се
налагат на физически лица, а имуществена
санкция да се налага на юридическите лица
или на едноличните търговци.
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Не става ясно дали органите по ЗХ ще могат
да осъществяват контрол относно съдържанието
на договорите по чл. 19а, или правомощията
им са ограничени до проверка за наличието
на писмен договор за периодични доставки
между търговеца и доставчика на храни. В
правовата държава функциите и правомощията
на държавните органи трябва да бъдат ясно и
точно определени (Решение № 13 от 2010 г. по
к.д. № 12 от 2010 г.). Нормите е необходимо по
безспорен начин и без възможност за двусмислено тълкуване да дефинират правомощията на
специализираните органи. В противен случай
се създават предпоставки за административен
произвол.
Считам, че народните представители трябва повторно да обсъдят и въпроса дали е
целесъобразно на органите със специалната
компетентност да се възлага контрол върху
съдържанието на договорите. Не подкрепям
законодателното решение контролиращите производство и търговия с храни, с оглед защита
на здравето и интересите на потребителите,
да проверяват и да дават оценки на клаузи в
търговски договори.
III. Относно § 14
С § 14 законодателят задължава търговците
на храни да приведат договорите за доставка
на храни както в съответствие със ЗЗК, така
и в съответствие със ЗХ, в 6-месечен срок от
влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗЗК (по общите правила – три дни
след обнародването му в ДВ). В несъответствие
с принципа за свободната стопанска инициатива
търговците са длъжни да преуредят правоотношения, по които има постигнато съгласие и се
изпълняват договорни задължения. Освен това
предоставеният 6-месечен срок за привеждане на тези договори в съответствие с новите
правила е недостатъчен. Това е така, защото
е предвиден 3-месечен срок за изработване на
методика от КЗК и едномесечен след това за
предоставяне на изготвените типови договори/
общи условия от търговците на храни на КЗК.
Едва след това търговците на храни могат да
пристъпят към привеждане на сключени вече
договори в съответствие с новите разпоредби.
Уважаеми госпожи и господа народни
представители,
Поради изложените мотиви, на основание
чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република
България връщам за ново обсъждане от Народното събрание разпоредбите на § 4; § 12, т. 1
относно чл. 19, чл. 19а, ал. 1, ал. 2, т. 4, т. 5 в
частта „или са със стойност, несъответстваща
на действително предоставените услуги“, т. 7,
ал. 3; т. 2, относно чл. 20б, буква „б“; т. 3; т. 5
и § 14 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за защита на конкуренцията, приет
на 18 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
4472
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 27 ЮНИ 2014 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 25 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 7 750 000 лв. по бюджета на
Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. за финансово осигуряване
на националната туристическа реклама на
България като целогодишна туристическа
дестинация.
(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 устойчивото развитие на ту ризма“,
бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама“ по бюджета на
Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
(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.
Ч л. 3. Минист ърът 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 минист ъра 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
4424
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за определяне на размера на еднократната
целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2014/2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото на
учебната 2014/2015 г. в размер 250 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
За министър-председател:
Цветлин Йовчев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4457

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 10
от 19 юни 2014 г.

за здравните изисквания при изготвяне и
спазване на седмичните учебни разписания
Чл. 1. С тази наредба се определят здравните
изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните
учебни часове в училищата.
Чл. 2. Седмичните учебни разписания трябва
да осигуряват условия за най-добро усвояване
на учебното съдържание при най-малка степен
на умора и опазване здравето на учениците.
Чл. 3. (1) Седмичните учебни разписания
включват дневните разписания за всеки учебен
ден от седмицата.
(2) Учебните предмети в дневното разписание
се подреждат в последователност, осигуряваща
оптимална работоспособност.
(3) В рамките на учебния ден се осигурява
минимум един час за учебните предмети от
културно-образователните области „Изкуства“,
„Бит и технологии“ или „Физическа култура и
спорт“ за учениците в основната образователна
степен. В случай че учениците се обучават по
учебен план, който не предвижда изучаването
на учебни предмети от някоя от посочените
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три културно-образователни области, учебните
предмети от останалите (две или една) от тях се
разпределят в максимално повече учебни дни.
(4) В рамките на учебния ден се допускат до
два предмета от една културно-образователна
област.
Чл. 4. (1) Задължителните учебни часове за
всеки от дните, включени в седмичното учебно
разписание, не може да са повече от:
1. пет учебни часа за учениците от начален етап на основната образователна степен
(I – IV клас);
2. шест учебни часа за учениците от прогимназиален етап на основната образователна
степен (V – VIII клас);
3. седем учебни часа в два дни от седмицата
за учениците от гимназиален етап на средната
образователна степен (IX – XII клас).
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 се отнасят
за гимназиалния етап за всички видове училища, с изключение на училищата, в които
обучението се осъществява по учебни планове,
утвърдени на основание чл. 5 от Наредба № 6
от 2001 г. за разпределение на учебното време
за достигане на общообразователния минимум
по класове, етапи и степени на образование
(ДВ, бр. 54 от 2001 г.).
Чл. 5. При последователно провеждане на
учебни часове по един и същ учебен предмет
в рамките на учебния ден задължително се
осигурява почивка след всеки учебен час.
Чл. 6. (1) При целодневна организация на
учебния ден, когато задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а самоподготовката,
занимания по интереси, спорт и организиран
отдих се провеждат след обяд, в последните два
учебни часа не се провежда самоподготовка.
(2) При целодневна организация на учебния
ден, когато задължителните учебни часове
се провеждат през целия ден и се съчетават
със самоподготовка, занимания по интереси,
спорт и организиран отдих, задължителните
учебни часове след обяд се провеждат до втория учебен час.
(3) При целодневна организация на учебния
ден, включително в училищата по спорт, по
изкуства, по култура и средищните училища,
се осигуряват не по-малко от 30 минути за
обедно хранене на учениците и 30 минути за
организиран отдих преди началото на учебните
занимания след обяд.
(4) Допуска се ал. 1 и 2 да не се прилагат
за средищните училища, които не могат да
отговорят на изискванията им, поради спецификата на организацията на целодневното
обучение в тях, местоположението им, броят
пътуващи ученици от съседни населени места
и други специфични обстоятелства.
Чл. 7. Часът на класа и учебният час по
учебния предмет „Физическо възпитание и
спорт“, който се използва за организиране и
провеждане на спортни дейности и на открито,
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се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните
учебни часове.
Чл. 8. (1) Директорът на всяко училище
назначава със заповед комисия за изготвянето
на седмичните учебни разписания.
(2) В комисията задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет
в училището.
(3) Седмичните учебни разписания за всеки
учебен срок се утвърждават от директора на
училището не по-късно от 3 дни преди започването му.
Чл. 9. (1) Утвърденото от директора на
училището седмично учебно разписание се
представя в съответната регионална здравна
инспекция (РЗИ) до 10 дни след началото на
първия, съответно на втория учебен срок, и
до 5 дни след всяка промяна на седмичното
учебно разписание, като учебните предмети
се посочват с пълното им наименование, без
кодове и без имената на учителите.
(2) В случаите по чл. 6, ал. 4 директорът на
средищното училище прилага към утвърденото
седмично учебно разписание в началото на
всяка учебна година уведомление до РЗИ за
причините, поради които не могат да бъдат
спазени изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2.
Чл. 10. (1) Регионалната здравна инспекция
в срок до 15 дни от представянето на седмично
учебно разписание изготвя протокол за оценка
на седмичното учебно разписание в три екземпляра по образец съгласно приложението.
Първият се предоставя на директора на училището, вторият – на съответния регионален
инспекторат по образование, а третият се
съхранява в РЗИ.
(2) Седмичните учебни разписания на учебните занятия се оценяват за всяко училище на
базата на съответствието им с изискванията
на наредбата.
(3) Оценката на седмичните учебни разписания се извършва чрез оценяване на дневните
разписания на всяка паралелка.
Чл. 11. (1) Седмичните учебни разписания,
които отговарят на изискванията на наредбата, се заверяват с печат на РЗИ и подпис на
оценяващото длъжностно лице.
(2) Заверените седмични учебни разписания
заедно с протокола за оценка на седмичното
учебно разписание се предоставят на директора
на училището.
(3) Седмичните учебни разписания, които
не отговарят на изискванията на наредбата,
се изпращат обратно в училището с протокол
за оценка на седмичното учебно разписание,
в който се посочват несъответствията и препоръките.
(4) Директорите на училищата представят коригираните в съответствие с дадените
препоръки седмични учебни разписания в
съответната РЗИ до 5 дни от получаването на
документите по ал. 3.
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Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на наредбата „културнообразователни области“ са културно-образователните области по смисъла на чл. 10 от
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква „ж“
от допълнителните разпоредби на Закона за
здравето и отменя Наредба № 24 от 2006 г. за
здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните
занятия (ДВ, бр. 78 от 2006 г.).
§ 4. Контролът по спазване на наредбата
се осъществява от регионалните здравни
инспекции.
Министър:
Таня Андреева
Приложение
към чл. 10, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Регионална здравна инспекция гр. ..................
Утвърдил:
(име и подпис,
директор на РЗИ)
ПРОТОКОЛ № ……….. от ………… г.
ЗА ОЦЕНК А НА СЕДМИЧНОТО УЧЕБНО
РАЗПИСАНИЕ
Училище ...............................................................
А дрес ....................................................................
Брой паралелки ..................................................
Брой ученици в училището ...............................
1. Допуснати са следните нарушения:
1.1. по чл. 3 ....................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати
нарушения) ...........................................................
1.2. по чл. 4 ....................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати
нарушения) ...........................................................
1.3. по чл. 5 ....................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати
нарушения) ...........................................................
1.4. по чл. 6 ....................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати
нарушения) ...........................................................
2. Заключение: ....................................................
(седмичното учебно разписание отговаря или не
отговаря на изискванията на Наредба № 10 от
2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и
спазване на седмичните учебни разписания)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

3. Препоръки: .....................................................
(ако е необходимо) ...............................................
Извършил оценката: ..........................................
...............................................................................
(име, длъжност и подпис)
4339

Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите
в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от
2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от
2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 47 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 се създава изречение второ:
„Книгата може да се поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване
на данните от нея за нуждите на държавния
здравен контрол.“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или лична амбулаторна карта (ЛАК) за лицата без избран
личен лекар“;
в) в т. 3 думите „личната амбулаторна
карта (ЛАК)“ се заменят с „епикриза“.
2. В ал. 3 абревиатурата „ЛАК“ се заменя
с „документите по ал. 1“.
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след абревиат у рата „РЗИ“ се
добавя „или изпраща по електронна поща“;
б) в т. 5 думата „седемдневен“ се заменя
с „едномесечен“, а думите „започване на
учебната година“ се заменят с „изготвянето
на талона“.
2. В ал. 2 след абревиатурата „РЗИ“ се
добавя „или изпращат по електронна поща“.
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думата „полиомиелит“ се заличава,
а думата „хемофилус“ се заменя с „инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана
ваксина срещу хемофилус“.
2. Създава се т. 5:
„5. три приема комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус,
коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана
ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б
(ДТКаХепБПиХИБ).“
§ 4. В чл. 20, ал. 2 след думите „отразява
в“ се добавя „епикризата или“, а съюзът „и“
след думата „новороденото“ се заменя с „или“.
§ 5. В чл. 24, т. 1 след абревиатурата „РЗИ“
се добавя „или изпращат по електронна поща“.

С Т Р.
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§ 6. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2

Имунизационен календар на Република България
Навършена
възраст

Имунизация

Ваксина

Начин на
приложение

1

2

3

4

П р е з п ъ р в и т е Им у низаци я против хепа- Рекомбинантна
24 часа след раж- тит Б
хепатит Б ваксина
дането
От 48-ия час след Имунизация против тубер- БЦЖ ваксина
раждането
кулоза
От втори месец

От трети месец

И м у н иза ц и я п р о т и в д ифт ери я, т е та н ус, кок л юш,
хеп ат и т Б, по л ио м ие л и т,
хемофилус инфлуенце тип Б

вътрекожно,
0,1 мл

Комбинирана шесткомпонентна ва кси на с р ещ у д иф т ери я,
тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана
полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус
инфлуенце тип Б
Иму низаци я против пнев- Конюгирана пневмококова вакмококи
сина

мускулно, 0,5 мл

Иму низаци я против пнев- Конюгирана пневмококова вакмококи
сина

мускулно, 0,5 мл

О т ч е т в ъ р т и Имунизация против дифтемесец
рия, тетанус, коклюш,
хеп ат и т Б, по л ио м ие л и т,
хемофилус инфлуенце тип Б

Комбинирана шесткомпонентна ва кси на с р ещ у д иф т ери я,
тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана
полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус
инфлуенце тип Б
Иму низаци я против пнев- Конюгирана пневмококова вакмококи
сина

От шести месец И м у н иза ц и я п р о т и в д ифт ери я, т е та н ус, кок л юш,
хеп ат и т Б, по л ио м ие л и т,
хемофилус инфлуенце тип Б

От седми месец

мускулно, 0,5 мл

Комбинирана шесткомпонентна ва кси на с р ещ у д иф т ери я,
тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана
полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус
инфлуенце тип Б

мускулно, 0,5 мл

мускулно, 0,5 мл

мускулно, 0,5 мл
мускулно, 0,5 мл

Проверка за белег след БЦЖ БЦЖ ваксина
и м у н иза ц и я та. На децата
без белег се п рави п роба
Ма н т у. О т ри цат ел н и т е се
имунизират

вътрекожно,
0,1 мл

О т д в а н а д е с е т Реимунизация против пнев- Конюгирана пневмококова вакмесеца
мококи не по-рано от 6 ме- сина
сеца след III прием

мускулно, 0,5 мл

О т т р и н а д е с е т Имунизация против морби- Комбинирана ваксина морбилимесеца
ли, паротит, рубеола
паротит-рубеола

мускулно, 0,5 мл

От осем на десет
месеца – не по рано от една година след третия
прием

мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус,
коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б

Ком би н и ра н а пе т ком понен т на ваксина срещ у дифтери я,
тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус
инфлуенце тип Б
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Навършена
възраст

Имунизация

1

2

Шест години – в Реимунизация против дифкалендарната го- терия, тетанус, коклюш, подина на навърш- лиомиелит
ване на възрастта

ВЕСТНИК
Ваксина

С Т Р. 1 3
Начин на
приложение

3

4

Комбинирана четирикомпонентна ва кси на с р ещ у д иф т ери я,
тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина

мускулно, 0,5 мл

Седем години – в Реи м у н иза ц и я п ро т и в т у- БЦЖ ваксина
календарната го- беркулоза след отрицателна
дина на навърш- проба Манту
ване на възрастта

вътрекожно,
0,1 мл

Единадесет годи- Реи м у н иза ц и я п ро т и в т у- БЦЖ ваксина
ни – в календар- беркулоза след отрицателна
н ат а г од и н а н а проба Манту
навършване на
възрастта

вътрекожно,
0,1 мл

Дванадесет години – в календарн ат а г од и н а н а
навършване на
възрастта

Реимунизация против мор- Комбинирана ваксина морбилибили, паротит, рубеола
паротит-рубеола

мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против тета- Тд ваксина
нус и дифтерия

мускулно, 0,5 мл

Седемнадесет години – в ка ленд а рн ат а г од и н а
на навършване
на възрастта

Реи м у н иза ц и я п ро т и в т у- БЦЖ ваксина
беркулоза след отрицателна
проба Манту
Реимунизация против тета- Тд ваксина
нус и дифтерия

От 25-ата годи- Реимунизация против
на – в календар- тетанус и дифтерия
н ат а г од и н а н а
навършване на
възраст та през
10 години

Тд ваксина

вътрекожно,
0,1 мл
мускулно, 0,5 мл
мускулно, 0,5 мл

“
§ 7. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2
„Специфични изисквания към биопродуктите, включени в Имунизационния календар
на Република България“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. Биопродуктът за извършване на имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш до
7 навършени години трябва да бъде с пълна
имуногенност на дифтерийната компонента.“
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя
така:
„5. Биопродуктът за извършване на задъл ж ителна планова им у низаци я против
дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б,
полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б
трябва да бъде комбинирана шесткомпонентна
ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с
ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна
ваксина, конюгирана хемофилус инфлуенце
тип Б ваксина (ДТКаХепБПиХИБ).“

4. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 6 и 7.
5. Създава се нова т. 8:
„8. Биопродуктът за извършване на задължителна планова реимунизация против
дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит,
хемофилус инфлуенце тип Б трябва да бъде
комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна
компонента, инактивирана полиомиелитна
ваксина, конюгирана хемофилус инфлуенце
тип Б ваксина (ДТКаПиХИБ).“
6. Досегашната т. 7 става т. 9 и в нея след
думата „съдържание“ се добавя „(Тд)“.
7. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно
т. 10 и 11.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 9, ал. 3
„Специфични изисквания към биопродуктите
за постекспозиционна профилактика и тяхното
приложение“ се правят следните изменения:
1. В т. 1.3 думата „противогазгангренозен“
се заличава.
2. В т. 3.2 думите „газова гангрена“ се
заличават.

С Т Р.
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§ 9. В приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „в т. ч. реимунизирани“ с код 15 се добавят следните редове:

Д иф т ери я, т е т а н ус, кок л юш, хепат и т Б, пол иом иел и т, Х И Б с шес т ком понен т на ва кси на
ДТКаХепБПиХИБ
Получили първи прием

16

Получили втори прием

17

Получили трети прием

18

„

“

2. Ред „Ротавирусни инфекции“ с код 81 и 82 се изменя така:

Имунизация с двудозова схема
Получили първи прием

81А ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили втори прием

81Б ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили първи прием

82А ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили втори прием

82Б ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Получили трети прием

82В ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХХХ

ХХХХХ

Имунизация с тридозова схема

§ 10. В приложение № 7а към чл. 13,
ал. 3 в колона „Вид биопродукт“ след ред
„Петкомпонентна ваксина ДТКаПи Х ИБ“
се създава ред „Шесткомпонентна ваксина
ДТКаХепБПиХИБ“.
§ 11. В приложение № 9 към чл. 17 „Минимални интервали и съвместимости между
биопродуктите“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. І:
а) подточки 1 – 3 се изменят така:
„1. За ваксините, при които основната
иму низаци я вк лючва н яколко последоват ел н и п риема: пе т ком понен т на ва кси на
ДТКаПиХИБ (дифтерия, тетанус, коклюш с
ацелуларна коклюшна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана
ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б),
шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ
(дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна
коклюшна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу
хемофилус инфлуенце тип Б), конюгирана
пневмококова ваксина, конюгирана ваксина
срещу хемофилус инфлуенце тип Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, ваксина
срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, минималният
интервал между отделните приеми е 30 дни.
2. При хепатит Б ваксината минималният
интервал между първия и втория прием е
30 дни, а между втория и третия прием е
5 месеца. В случай че за втори и последващи
приеми се използва рекомбинантна хепатит
Б ваксина, включена в състава на многокомпонентна ваксина, се прилага схемата
на многокомпонентната ваксина.

“
3. При комбинираната петкомпонентна
ваксина ДТКаПиХИБ (дифтерия, тетанус,
коклюш с ацелуларна коклюшна компонента,
инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце
тип Б) минималният интервал между третия
и четвъртия прием е дванадесет месеца.“;
б) създават се нови подточки 4 и 5:
„4. При пневмококовата конюгирана ваксина минималният интервал между третия
и четвъртия прием е 6 месеца. При невъзможност поради наличие на медицински
противопоказания първите три дози пневмококова конюгирана ваксина да се приложат
съгласно Имунизационния календар на 2,
3 и 4 месеца след 6-месечна възраст броят
на дозите ваксина и схемата за имунизация
се определят в зависимост от възрастта на
детето в съответствие с указанията на производителя.
5. При удължаване на посочените в т. 1,
2, 3 и 4 минимални интервали следващите
дози се прилагат при първа възможност, без
да се започва имунизационната схема отново,
т.е. без да се прилагат допълнителни дози
ваксина. При липса на противопоказания
имунизацията против дифтерия, тетанус и
коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце
тип Б, пневмококи и хепатит Б се завършва
най-късно до 12-месечна възраст.“;
в) досегашните подточки 4 и 5 стават
съответно подточки 6 и 7.
2. В точка ІІ подточка 1 се изменя така:
„1. Хепатит Б ваксината, полиомиелитната
ваксина, ваксината дифтерия-тетанус-коклюш с ацелуларна коклюшна компонента,
петкомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента,
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инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце
тип Б), шесткомпонентна ваксина (дифтерия,
тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина,
инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце
тип Б), пневмококовата конюгирана ваксина,
т ри ва кси нат а мор би л и-пар о т и т -ру б е ол а ,
четирикомпонентната ваксина (дифтерия,
тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна
компонента, инактивирана полиомиелитна
ваксина) са съвместими, като се допуска и
прилагането им в различно време, без да се
спазва определен интервал между приемите.
Допуска се едновременното им прилагане
(на различни инжекционни места) при деца,
които подлежат на имунизация и реимунизация с тези ваксини, но не са получили
приемите по реда, посочен в Имунизационния календар.“
§ 12. В приложение № 12 към чл. 27, т. 14,
буква „з“ в колона „Вид биопродукт“ след
ред „Петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ“
се създава ред „Шесткомпонентна ваксина
ДТКаХепБПиХИБ“.
Заключителни разпоредби
§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 14. Комбинираната шесткомпонентна
ва кси на за за д ъ л ж и т ел н и т е и м у н иза ц и и
срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит
тип Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце
тип Б по код 16, 17 и 18 от приложение № 7
по чл. 13, ал. 2 се прилага за лицата, родени
след 1.06.2014 г.
Министър:
Таня Андреева
4464

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване
и контрол на дейностите по предоставяне на
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински
изделия, посочени в списъците по чл. 35а,
ал. 1 от Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2007 г.; доп., бр. 46 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 89 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г.,
бр. 68 от 2012 г.; изм., бр. 27 от 2013 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите
„чл. 35а“ се заменят с „чл. 35г“.
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§ 2. В чл. 1, ал. 2, изречение второ думите
„регистрирани по реда на тази наредба“ се
заменят с „вписани в регистъра по чл. 35
от Закона за интеграция на хората с увреждания“.
§ 3. В чл. 2 ал. 1 се отменя.
§ 4. Раздел II се отменя.
§ 5. В чл. 10в, ал. 1 и 2 думите „по чл. 4“
се заличават.
§ 6. В чл. 10г, ал. 1 т. 4 и 7 се отменят.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, вписано в регистъра по чл. 35 от
Закона за интеграция на хората с увреждания,
е длъжно да води във всеки обект по чл. 35,
ал. 4, т. 4 от Закона за интеграция на хората
с увреждания регистър на предоставените
медицинск и издели я, помощни средства,
приспособления и съоръжения, консумативи
и резервни части за тях съгласно приложение
№ 2 на хартиен носител.“
2. В ал. 3 думите „специализирания регистър“ се заменят с „регистъра“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Регистърът и документите по тази
наредба се съхраняват в обекта на търговеца
в рамките на календарната година.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) След изтичане на срока по ал. 5 регистърът и документите се съхраняват от
търговеца в рамките на експлоатационния
срок на изделието.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице, вписано в регистъра по чл. 35 от
Закона за интеграция на хората с увреждания,
се задължава в 3-месечен срок от датата на
регистрацията да започне осъществяване на
дейностите, за които е регистрирано.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „по чл. 4“ се заличават.
§ 9. В чл. 13, ал. 3 думите „регистрирани по реда на тази наредба“ се заменят с
„вписани в регистъра по чл. 35 от Закона за
интеграция на хората с увреждания“.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. изискуемата доку ментаци я по тази
наредба;“.
2. В ал. 4, т. 2 думите „чл. 2 от тази наредба“ се заменят с „чл. 35г от Закона за
интеграция на хората с увреждания“.
3. В ал. 5 след думите „правоимащи лица“
се добавя „и на лицата, вписани в регистъра
по чл. 35 от Закона за интеграция на хората
с увреждания“.
§ 11. Член 15 се изменя така:
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„Ч л. 15. (1) За извършен и т е п роверк и
длъжностните лица по чл. 14, ал. 1 съставят
констативни протоколи.
(2) При констатирани нарушения длъжностните лица с констативния протокол дават
предписания и срок за отстраняването им.
(3) Констативният протокол се изготвя
в еднообразни екземпляри за всяка една от
страните и се връчва срещу подпис на лицето.
(4) Лицето има право да направи възражение пред изпълнителния директор на
Агенцията за хората с увреждания в 7-дневен
срок от връчване на констативния протокол.
(5) При неизпълнение на дадените предписания по ал. 2 на лицето се налага глоба
или имуществена санкция в размер от 10 000
до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко
административно наказание по специален
закон и деянието не съставлява престъпление.
(6) Нарушенията по ал. 5 се установяват
с акт на служители от Агенцията за хората
с увреждания, а наказателното постановление се издава от изпълнителния директор
на Агенцията за хората с увреждания или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(7) Актовете за установяване на нарушения
и наказателните постановления се съставят и
обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 12. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
отменя.
§ 13. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 2
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
Допълнителна разпоредба
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „чл. 35а“
се заменят с „чл. 35г“.
Министър:
Хасан Адемов
4363

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда
за провеждане на изпит и за признаване на
правоспособност на отговорен актюер, за
признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за
формата на актюерската заверка, формата
и съдържанието на актюерския доклад и
на справките по Кодекса за застраховането,
които отговорният актюер заверява (обн.,
ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 51 от 2008 г. и
бр. 66 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпитът пред комисията се състои от
базов модул и три специализирани модула –
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„Животозастраховане“, „Рискови модели и
общо застраховане“ и „Пенсионно осигуряване“. Изпитните модули могат да бъдат положени поотделно или в комбинация един с
друг – по избор на заявителя, като се допуска
явяване на специализиран модул само заедно
с базовия модул или в случаите по чл. 12а,
ал. 3 или 4.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За допускане до изпит пред комисията се подава заявление по образец, утвърден
от комисията. В заявлението се посочват и
модулите на изпита, които лицето желае да
положи. В случай че не е положен успешно
базов модул, не могат да се посочват само
специализирани модули.“
2. В ал. 2, т. 5 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато заявителят е допускан до изпит
за признаване на правоспособност на отговорен актюер, към заявлението се прилагат
само документите по ал. 2, т. 1 – 4. В този
случай в заявлението се посочват номерът
и датата на решението, с което заявителят е
бил допуснат до изпит.“
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. не са спазени изискванията на чл. 12а,
ал. 3;
7. не е представен някой от документите
по чл. 4, ал. 2 или по чл. 5.“
§ 4. В раздел ІІІ „Признаване на правоспособност на отговорен актюер, положил
успешно изпит пред комисията“ след заглавието на раздела се създава чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) За признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер е необходимо
кандидатът да е издържал успешно четирите
модула на изпита, посочени в чл. 3, ал. 2.
(2) За признаване на частична правоспособност на отговорен актюер е необходимо
кандидатът да е издържал успешно базовия
модул на изпита и поне един от специализираните модули, посочени в чл. 3, ал. 2.
(3) При успешно полагане само на базовия
модул на изпита кандидатът може да се яви
на един или повече от специализираните модули за признаване на частична или пълна
правоспособност не по-късно от следващото
провеждане на изпит по реда на чл. 8, ал. 1.
(4) При призната частична правоспособност лицето, което иска да му бъде призната
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пълна правоспособност на отговорен актюер
или правоспособност и в друга област, може
да се яви на избраните модули при всяко
провеждане на изпит по реда на чл. 8, ал. 1.“
§ 5. В чл. 13в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 6“ се заменят с „чл. 6,
т. 1 – 5“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. не е представен някой от документите
по чл. 13б;“.
§ 6. В чл. 15, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. информация за други данни, условия
или ограничения, свързани с признатата правоспособност, невключени в документа по
т. 2, или декларация, че не са налице такива
данни, условия или ограничения;“.
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 6“ се заменят с „чл. 6,
т. 1 – 5“.
2. Създава се т. 5, както следва:
„5. не е представен някой от документите
по чл. 15, ал. 2 или 3 или по чл. 16.“
§ 8. Наредбата се издава на основание чл. 95,
ал. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 122и,
ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване и е
приета с Решение № 146-Н от 18.06.2014 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
4364
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 615-НС
от 27 юни 2014 г.
На 27 юни 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Сергей
Дмитриевич Станишев, избран от 25. многомандатен изборен район – София, издигнат
от коалиция „Коалиция за България“ в 42-то
Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 25. многомандатен изборен район – София,
Емил Ценов Георгиев от листата на коалиция
„Коалиция за България“ в 42-то Народно
събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
4446
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Ружинци, Решение № 283 от
31.03.2014 г. на Общинския съвет – с. Ружинци,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Видин, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и нау ката, поради
намаляване броя на учениците и оптимизиране
на училищната мрежа в община Ружинци считано от 15.08.2014 г. преобразувам ОУ „Никола
Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, и Професионална
гимназия по селско стопанство „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, в СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, с адрес: ул. Горан Ценов 2,
община Ружинци, област Видин.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на преобразуваните училища
се предоставя за ползване на СОУ „Никола Й.
Вапцаров“ – с. Ружинци.
3. Ученици те от ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, и Професионална гимназия по
селско стопанство „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, да се пренасочат към преобразуваното
СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, при условията на
чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, и Професионална
гимназия по селско стопанство „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци, да се съхранява в преобразуваното СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Ружинци,
община Ружинци, област Видин.
5. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваната професионална гимназия.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4396

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-46
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на зам.-кмета на община Каварна (съгласно Заповед № 264 от 18.05.2012 г. на кмета на община
Каварна), Решение № 64 по протокол № 33 от
13.05.2014 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,

становище от Регионалния инспекторат по образованието – Добрич, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, предвид изискванията на чл. 10, т. 7 от Закона за степента
на образование, общообразователния минимум
и учебния план, според който учебните предмети са групирани в културно-образователни
области, които е целесъобразно да се изучават в
училищата, от които са учениците, считано от
1.09.2014 г. закривам Мeждуучилищния център по
трудово-политехническо обучение – гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Каварна.
3. Учениците от Междуучилищния център по
трудово-политехническо обучение – гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, да бъдат пренасочени към училищата, в които се обучават.
4. Задължителната документация на Междуучилищния център по трудово-политехническо
обучение – гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич, да се съхранява в отдел „Образование,
младежки дейности и спорт“ на Община Каварна.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на обслужващото
звено със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото обслужващо звено да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащото учреждение.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4397

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-47
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Кърджали, Решение № 113
по протокол № 4 от 25.04.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена
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със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради привеждане статута
на училището в съответствие с изискванията
на чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗНП считано от 1.09.2014 г.
преобразувам СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, в
ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Кърджали, община
Кърджали, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Задължителната документация на учениците от гимназиалния етап на СОУ „Св. Кл.
Охридски“ – гр. Кърджали, община Кърджали,
област Кърджали, да се съхранява в СОУ „Йордан Йовков“ – гр. Кърджали, община Кърджали,
област Кърджали.
3. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, в което се обучават учениците.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4398

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-48
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Искър, Решение № 531 по
протокол № 43 от 30.04.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Искър, становище от Регионалния
и нспек т орат по обра зова н ие т о – П левен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците под нормативно определения минимум считано от 15.09.2014 г. закривам ОУ
„Христо Ботев“ – с. Староселци, община Искър,
област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Искър.
3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Староселци, община Искър, област Плевен, да се
насочат за обучение към СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър, община Искър, област Плевен,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и т ел ната док у мен та ц и я на ОУ
„Христо Ботев“ – с. Староселци, община Искър,
област Плевен, да се съхранява в СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър, община Искър,
област Плевен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
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обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.) и да бъдат
предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, които приемат учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4399

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-49
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Лозница, Решение № 246
по протокол № 41 от 14.03.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Лозница, становище от Регионалния
инспек т орат по образованиет о – Разг ра д, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно определения минимум считано от 1.09.2014 г. закривам ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Бели Лом, община
Лозница, област Разград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Лозница.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бели Лом, община Лозница, област
Разград, да се насочат за обучение към ОУ „Иван
Вазов“ – с. Веселина, община Лозница, област
Разград, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Бели Лом, община
Лозница, област Разград, да се съхранява в ОУ
„Иван Вазов“ – с. Веселина, община Лозница,
област Разград.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.) и да бъдат
предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
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до изтичане на определените им срокове в приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, които приемат учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. К лисарова
4400
ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Главиница, Решение № 271
по протокол № 31 от 30.04.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Главиница, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Силистра,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно определения минимум считано от 1.09.2014 г. закривам ОУ „Никола
Й. Вапцаров“ – с. Листец, община Главиница,
област Силистра.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Главиница.
3. Учениц и т е о т ОУ „Никола Й. Ва пцаров“ – с. Листец, община Главиница, област
С и л ис т ра , да с е нас очат за о бу чен ие к ъм
СОУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, община
Главиница, област Силистра, при условията на
чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Листец, община Главиница, област Силистра, да се съхранява в
СОУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, община
Главиница, област Силистра.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.) и да бъдат
предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, които приемат учениците на закритото училище.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
4401
ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община „Тунджа“, Решение № 547
по протокол № 40 от 26.02.2014 г. на Общинския
съвет – „Тунджа“, становище от Регионалния
и нспек т орат по о бра з ова н ие т о – Я м б ол , и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
след VІІІ клас считано от 15.09.2014 г. преобразувам ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Скалица,
община „Тунджа“, област Ямбол, в СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ – с. Скалица, община
„Тунджа“, област Ямбол.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол, да продължат обу чението си в
преобразуваното СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Скалица, община „Тунджа“, област
Ямбол, при условията на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ – с. Скалица, община
„Тунджа“, област Ямбол, да се съхранява в
преобразуваното СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Скалица, община „Тунджа“, област
Ямбол.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, в което се обучават учениците.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
4402

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1578
от 23 юни 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2998
от 23.06.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
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Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, на ул. Добруджа 16А, гр. Силистра,
община Силистра, област Силистра, представляващ: „Кафе-бар“ – част от търговски обект „Рила“,
обособен от следните самостоятелни обекти:
а) самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425.500.3070.7.19 с площ 62 кв. м, разположен на партерен етаж в масивна седеметажна
сграда № 7, построена в ПИ с идентификатор
66425.500.3070, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена;
б) самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425.500.3070.7.20 с площ 154,62 кв. м,
разположен на партерен етаж в масивна седеметажна сграда № 7, построена в ПИ с идентификатор
66425.500.3070, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена;
в) самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425.500.3070.8.18 с площ 113 кв. м, разположен на партерен етаж в масивна седеметажна
сграда № 8, построена в ПИ с идентификатор
66425.500.3070, ведно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху терена.

4371

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 70
от 19 юни 2014 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 14 юли
2014 г., златна възпоменателна монета „Св. Пророк
Илия“ от серията „Българска иконография“ със
следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2014;
номинална стойност – 100 лева;
метал – злато, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 8,64 г;
диаметър – 24 мм;
гурт – гладък;
тираж – 2000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени: емблемата на Българската народна банка с
годината „1879“ върху лентата, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2014“.
Околовръст отгоре е изписано „БЪЛГАРСК А
НАРОДНА БАНКА“.
На обратната страна на монетата е изобразен
Св. Пророк Илия в небесната си колесница, а под
него в полукръг има надпис „СВЕТИ ПРОРОК
ИЛИЯ“.
Автор на художествения проект е Стефан
Иванов.

4306

Управител:
Ив. Искров
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1268
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 № 253 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.07.2014 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 ХIII-924, кв. 129 (ПИ с идентификатор 68134.1114.274), м. Факултета, район
„Красна поляна“, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 191 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 100 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 24.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4353

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1271
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, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 30.07.2014 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 VI, кв. 116-б (ПИ с идентификатор 68134.409.2), ул. Богдан, м. Подуянецентъра, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Оборище“.
2. Начална тръжна цена – 93 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 9300 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 28.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4354

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1272
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, Решение № 248 от 28.04.2014 г.
и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 29.07.2014 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, кв. 23, м. Хиподрума,
ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 702 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 70 200 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 25.07.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

4355

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1284
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 № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 31.07.2014 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 поземлен имот 586, кв. 72, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент 43,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 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 за закупуване на тръжна документация – до 29.07.2014 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 240 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 тръжна документация.

4356

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1469
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-223 от
13.05.2014 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: Полски (селскостопански) път за транспортна връзка между улица с КИ № 06029.502.459
и полски път с КИ № 06029.105.5 по кадастралната
карта на с. Боянци съгласно нанесената линия и
зачертавания с червен цвят.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ заинтересуваните лица могат да го обжалват в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

4307

Председател:
Св. Шуманов
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 969
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение
№ 889/2014 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински нежилищен имот, представляващ обект в сграда – аптека „Невен“, с обща
площ 66,70 кв. м, изба с полезна площ 31 кв. м и
прилежащите части (6,59 кв. м) от общите части
на сградата и правото на строеж, състоящ се от:
търговска зала, склад, санитарен възел, коридор
и стълбище към изба, при граници: от североизток – магазин, от югоизток – междублоково
пространство, от югозапад – стълбище, и от северозапад – бул. Розова долина, разположен на
партерния етаж на масивна сграда – им. № 831 в
УПИ I в кв. 206, административен адрес: бул. Розова долина 14, съгласно ПУП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 63 000 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка, посочена в
проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868
7501 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
Казанлък, BIC KORPBGSF, до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
стая 17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието за актуално състояние на
търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по Търговския закон – заверено копие на
удостоверение за актуално състояние, издадено
до 6 месеца преди датата на търга (не се прилага за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
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в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
10. В сл у чай на липса на кан ди дат и на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4385

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 972
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен т ърг с явно наддаване, на общинск и
нежилищен имот: обект „Бивша автоспирка
с. Средногорово“, представляващ масивна едноетажна сграда, с площ 46 кв. м, построена в
УПИ I в кв. 31, съгласно ПУП и кадастрален план
на с. Средногорово, община Казанлък, одобрени
със Заповед № 12/1986 г.

4386

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 975
от 28 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение
№ 891/2014 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на общински нежилищен имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VII,
с площ 380 кв. м, намиращ се в кв. 35, с. Горно
Изворово, ведно с построената върху него масивна едноетажна сграда с предназначение „фурна“,
със застроена площ 110 кв. м, състояща се от:
търговска зала, работни, складови и санитарни
помещения и коридор, при граници на имота: от
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север и запад – УПИ I-233, от изток и юг – улици,
съгласно ПУП на с. Горно Изворово, одобрен със
Заповед № 1022/1993 г., при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 7050 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
върху 13,8 % от цената се заплащат от спечелилия участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметки, посочени в
проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868
7501 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
гр. Казанлък, BIC KORPBGSF, до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
стая 17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
100 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК, и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в стая 21 в сградата на Община
Казанлък.
10. В сл у чай на липса на кан ди дат и на
21-вия ден от датата на обнародване на решението
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в „Държавен вестник“ търгът да се проведе на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

4387

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 699
от 29 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за трасе и
прилежащ сервитут на водопровод за минерална вода от общата каптажна шахта на сондажи
БУ и сондаж № 5 на находище за минерална
вода „Кюстендил“ през поземлени имоти (ПИ)
№ 41112.41.10 – полски път, и № 41112.41.70 – земеделска земя (общинска собственост), в землището
на гр. Кюстендил от одобрената кадастрална
карта на гр. Кюстендил.

4308

Председател:
И. Андонов

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 811
от 2 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № 9200-3296#1 от 9.04.2014 г., решение по т. 9 от протокол № 10 от заседание на ОЕСУТ, проведено на
2.10.2013 г., становище изх. № 3249 от 15.05.2013 г.
от РИОСВ – Бургас, Здравно заключение изх.
№ 53-07-288 от 4.12.2013 г. на РЗИ – Бургас, и
Решение № КЗЗ-04 от 20.02.2014 г., т. 4, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване на
площадка за гореописания обект Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Реконструкция на ЕП 20 kV „Равда“ – въздушно отклонение за ТП „Ритъм“ от кабелна муфа
на съществуващ кабел 20 kV, стълб 10 до БКТП
„Хендек-2“ в ПИ 61056.100.438, м. Хендек тарла,
землище с. Равда“.
Трасето е с дължина около 88 м, като началото е от кабелна муфа на съществуващ кабел
20 kV в имот 61056.56.101 – за селскостопански,
горски, ведомствен път – собственост на Община Несебър, преминава през него и през имот
61056.100.439 – за друг поземлен имот за движение
и транспорт – частна собственост, и достига до
БКТП „Хендек-2“ в имот 61056.100.438 – за друг курортно-рекреационен обект – частна собственост.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

4309

Председател:
Бл. Филипов

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА УГЪРЧИН
РЕШЕНИЕ № 801
от 27 май 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Угърчин,
одобрява изработените Ел. и ВиК схеми за
захранване на новообособения УПИ-І-47 с електричество и вода за питейни и битови нужди и
изготвения подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за тяхното изпълнение.
Парцеларният план със схемите, приложени към
него, е изложен в стая 106 на Община Угърчин.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Ловеч.

4372

Председател:
В. Игнатова

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 639
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110,
ал. 1, т. 3 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми за водоснабдяване,
канализация и електрозахранване за поземлен
имот № 77195.737.70, м. Казан топра, Хасково.
За поземлен имот № 77195.737.70, м. Казан
топра, Хасково, се определя застрояване „за жилищни нужди“ при следните показатели:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.

4334

Председател:
И. Иванов

РЕШЕНИЕ № 640
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 ПРЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 118, 119 и
123, Хасково. Изменя се улица с осови точки 556,
2778, 2779, 2781 и 2782. Проектира се нова осова
линия, като се изместват осови точки 566, 2779 и
2781. Премахва се осова точка 2780. Поставя се
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нова осова точка 3556 в средата на крива с начало
и край осови точки 2779 и 2781. Новата ширина
на улицата е 12 м с два тротоара по 3 м. На
кръстовището на ул. Гюмюрджина и бул. Освобождение се премахва уширението на улицата и
уличната регулационна линия се проектира по
западната фасада на сградата с идентификатор
77195.740.146.1. Проектира се нова осова линия с
нови осови точки 3557, 3558 и 3559. В квартали
118, 123 и 119 се правят следните изменения:
В квартал 118
УПИ ІІ се отрежда за имот 77195.740.6. Вследствие изменението на уличната регулация се
променят границите и площта на УПИ ІІ-740.6 и
УПИ ІІІ за комплексно жилищно строителство.
В квартал 123
Вътрешните регулационни линии на УПИ ІІІ,
УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ Х
се поставят в съответствие с имотните граници,
вследствие на което се променят границите и
площите им. Заличават се УПИ VІІ и УПИ ІХ.
Образуват се нови урегулирани поземлени имоти,
както следва:
– УПИ ХІІ се отрежда за имот 77195.740.26;
– УПИ ХІІІ се отрежда за имоти 77195.740.27
и 77195.740.9;
– УПИ ХІV се отрежда за имот 77195.740.21;
– УПИ ХV се отрежда за имот 77195.740.20.
Вътрешните регулационни линии на новообразуваните у регулирани поземлени имоти
съответстват на имотните граници, а регулационните граници към улицата следват уличните
регулационни линии.
В квартал 119
Вътрешните регулационни линии на УПИ ІІІ,
УПИ ІV и УПИ V се поставят в съответствие
с имотните граници, вследствие на което се
променят границите и площите им. УПИ І за
жилищно строителство и УПИ ІІ за жилищно
строителство се заличават. Образуват се нови
урегулирани поземлени имоти, както следва:
– УПИ VІ се отрежда за имот 77195.740.156;
– УПИ VІІ се отрежда за имот 77195.740.157;
– УПИ VІІІ се отрежда за имот 77195.740.158;
– УПИ ІХ се отрежда за имот 77195.740.146;
– УПИ Х се отрежда за имот 77195.740.147;
– УПИ ХІ се отрежда за имот 77195.740.148;
– УПИ ХІІ се отрежда за имот 77195.740.149;
– УПИ ХІІІ се отрежда за имот 77195.740.150;
– УПИ ХІV се отрежда за имот 77195.740.151;
– УПИ ХV се отрежда за имот 77195.740.152.
Вътрешните регулационни линии на новообразуваните у регулирани поземлени имоти
съответстват на имотните граници, а регулационните граници към улицата следват уличните
регулационни линии.
Проектните работи са отразени със зелени и
кафяви линии, надписи и щрихи в чертежа „Проект за ПУП – изменение на плана за регулация“.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.

4335

Председател:
И. Иванов
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РЕШЕНИЕ № 641
от 30 май 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 3, чл. 18 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схема за електрозахранване
за поземлен имот № 77195.117.46 по кадастралната
карта на гр. Хасково (м. Дерекьой топра).
За поземлен имот № 77195.117.46 по кадастралната карта на гр. Хасково (м. Дерекьой топра)
се определя устройствена зона „Жм“ – жилищна
зона с ниско застрояване, при следния режим на
застрояване за имота:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
Председател:
И. Иванов

4336

60. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в
площ „Могилата“, разположена в землището на
с. Стефаново, община Радомир, област Перник,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4581126,47

8472813,66

2

4581463,12

8472749,06

3

4581533,49

8472872,70

4

4581569,17

8473156,01

5

4581470,24

8473194,36

6

4581470,05

8473235,46

7

4581197,82

8473382,60

8

4581139,62

8473290,98

9
4581079,76
8472902,50
4417
8. – 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-17 от
19.06.2014 г. на Община Павликени за строеж:
„Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор
и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени“,
обект 1: „Канализационна мрежа и довеждащ
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колектор до ГПСОВ с местонахождение гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново“, обект 2: „ГПСОВ с довеждаща инфраструктура с местонахождение УПИ VІІ, кв. 132,
гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново“. 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.
4373
9. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква
„б“ и чл. 148, ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РзС-19 от 20.06.2014 г. на Община Стара Загора
за обект: „Регионален център за управление на
отпадъците – Стара Загора, в землището на с. Ракитница, община Стара Загора“. 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.
4376
67. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 6/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив, Елена Сергеевна Урумова – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив, се
лишава от право да у пра ж н ява а двокатска
професия за срок от четири месеца.
4377
39. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 51 от 19.05.2014 г. за възлагане на недвижим
имот възлага на купувача Мария Николаева
Иванова с адрес за кореспонденция: гр. Царево,
община Царево, област Бургас, ул. Екзарх Йосиф 4, следния недвижим имот, представляващ:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 11538.4.11.3.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед
№ РД-18-48 от 3.10.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, съгласно схема на самостоятелен
обект в сграда № 31611 от 13.08.2012 г., издадена
от Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, с адрес на имота: гр. Свети Влас,
п.к. 8229, м. Юрта – под пътя, вх. F, ет. 4, ап. F
21, предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,
посочена в документа площ 86 кв. м, прилежащи части: 12,18 кв. м, съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 11538.4.11.3.30,
11538.4.11.3.32, под обекта: 11538.4.11.3.21, над
обекта: няма, самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 11538.4.11, както и 3,43 %
идеални части от общите части на сградата,
които идеални части се равняват на 12,18 кв. м,
намиращ се в жилищна сграда „Аква Дриймс“,
построена в УПИ І-4011, с кадастрален идентификатор 11538.4.11, кв. 26, намиращ се в местността Юрта – под пътя, по плана на гр. Свети
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Влас, община Несебър, област Бургас, целият с
площ 6680 кв. м и съседи на имота: 11538.4.12,
11538.4.79, 11538.4.66, от който са конфискувани
90 % или 90/100 идеални части от правото на
собственост на „Грийн Вижънс“ – ООД, ЕИК
175345292, в полза на Кралство Дания с Решение № SS 3-14492 от 2010 г. на Градския съд в
Копенхаген от 3.12.2010 г., признато с влязло в
сила на 1.02.2012 г. Решение № 2 от 19.01.2012 г.
на Окръжния съд – Бургас, по ч.н.д. № 46 по описа за 2012 г. и при изразено съгласие имотът да
бъде продаден като цяло от съсобственика „Грийн
Вижънс“ – ООД, ЕИК 175345292, притежаващ
10 % или 10/100 идеални части от правото на
собственост върху горепосочения самостоятелен обект. Имотът се продава такъв, какъвто
е към момента на продажбата, и купувачът
не може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
4375
60. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за професор по научна
специалност Строителна механика, съпротивление на материалите (Съпротивление на материалите) към катедра „Техническа механика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
4435
3. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
професори по: 1.1. Теория и управление на образованието (Организация и управление на образованието) – един; 1.3. Педагогика на обучението
по ... (Методика на обучението по математика
в началните класове) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по ... (Методика на технологичното
обучение) – един; 2.1. Филология (Български
език – Диалектология) – един; доцент по 1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика
(Образователни теории и технологии); главни
асистенти по: 1.3. Педагогика на обучението
по ... (Методика на обучението по английски
език) – един; 2.1. Филология (Английски език и
френски език) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Българска народна
култура) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел.: (073) 588 566.
4407
83. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност професор в професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност Алгебра и теория на числата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
София 1373, ул. Суходолска 175, тел. 80 29 160.
4416
64. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна спе-
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циалност Растителна защита (фитопатология),
професионално направление 6.2. Растителна
защита със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
отдел „Човешки ресурси“, тел. (+359) 884 332 444.
4374
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
специализиран подробен устройствен план за
трасе на „Трети метродиаметър“ на „Софийски
метрополитен“ и проект за изменение на плановете за регулация, засегнати от разработката в
обхват: I етап – участък от Депо в територията на
летище „София“ до бул. Ген. Данаил Николаев,
обхващащ трасето на Метрополитена в административните граници на райони „Слатина“ и
„Подуяне“; II етап – участък от бул. Ген. Данаил Николаев до края на тунелен участък след
„Метростанция 14“, включително и терен за
депо, разположен в УПИ III от кв. 2 на м. Славия, в административните граници на райони
„Оборище“, „Средец“, „Триадица“ и „Красно
село“; III етап – участък от предвидения терен
за депо, разположен в УПИ III, кв. 2, от ЗРП на
м. Славия до края, попадащ в административните граници на райони „Кресно село“ и „Овча
купел“, които са изложени в райони „Слатина“,
„Подуяне“, „Оборище“, „Средец“, „Триадица“,
„Красно село“ и „Овча купел“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез райони „Слатина“,
„Подуяне“, „Оборище“, „Средец“, „Триадица“,
„Красно село“ и „Овча купел“.
4378
46. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на обект: „Уличен
водопровод от съществуващ водопровод в имот
с 0507 (полски път – публична общинска собственост) до имот с № 050015 в местността При
спирката, землището на с. Покровник, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация. Проектът се намира в отдел „Архитектура
и проектиране“ при Община Благоевград.
4409
1 2 . – Общ и н а К ю с т ен д и л на о снова н ие
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всичк и
заинтересувани лица, че е изработен проект за
изменение на плана на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ за имоти в местността Грамаге, землище на с. Жиленци, община
Кюстендил, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с
идентификационен № 29386.95.1. С проекта ПИ
29386.95.1 се разделя на ПИ № 29386.95.1 с площ
от 315 кв. м и ПИ 29386.95.3 с площ 345 кв. м
на основание постигната съдебна спогодба по
гр.д. № 889/2013 г. по описа на КРС. В регис-
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търа към ПНИ да се заличи Лалка Борисова
Янева като ползвател на ПИ 29386.95.1, като за
новообразуваните ПИ 29386.95.1 за собственици
се запишат Мирослав Борисов Иванов и Антон
Борисов Иванов, а за ПИ 29386.95.3 да се запише
„неустановен собственик“. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Кюстендил.
4384
8. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на външно ел. захранване, външен
водопровод до имот 124065, м. Дермено, землище
с. Беласица. Трасето и сервитутите, предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, е както
следва: за външно ел. захранване имоти: 111009,
112002, 124018, 124021, 112001; за външно водоснабдяване имоти: 111007, 111008, 112002, 124021,
112001, 124010, 124016, 124017, 124018, 111009,
124071. Проектът се намира в сградата на община
Петрич. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4443
36. – Община Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: ел. захранване
на ПИ с идентификатор 61460.66.22 по одобрена
кадастрална карта на гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора. Плановете са изложени
в общинската администрация Раднево, стая 209.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация гр. Раднево.
4381
77. – Община Русе на основание чл. 128, ал.1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за
външно ел. захранване и външна водопроводна
връзка на имот с № 000274 в землището на
гр. Мартен, ЕК АТТЕ 47336, местност Вехтите
лозя, община Русе. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4380
47. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на електронна оптична съобщителна
мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД, от с. Поленица
до с. Джигурово, община Сандански (етап 1),
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от с. Склаве до с. Ново Делчево, община Сандански (етап 2). Трасето от с. Поленица до
с. Д ж иг у рово преминава през имоти: имот
2 0345.0.22 8 – п ът І V к лас, в зем л и ще т о на
с. Дебрене, имот 03335.0.67 – път ІV клас, в землището на Белевехчево, имот 20780.0.270 – път
ІV клас, в землището на с. Джигурово, община
Сандански. Трасето от с. Склаве до с. Джигурово
преминава през имоти: имот 66785.72.1 – пасище,
66785.0.190 – път ІV клас, имот 66785.175 – път
ІV клас, имот 66785.0.83 – път ІV клас, в землището на с. Склаве, община Сандански, имот
52074.0.73 – път ІV клас, в землището на с. Ново
Делчево. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405. 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.
4379
46. – Община Смядово, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и кадастрален план на с. Александрово, като се
коригира уличната регулация, вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със
съществуващите граници на поземлените имоти,
а имотните граници към улиците – съгласно
уличните регулационни линии. Проектът се намира в сградата на общинската администрация
в гр. Смядово, област Шумен, пл. Княз Борис І
№ 2, ет. 1, стая 3 тел. 05351/2808. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
4410
9. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за трасе на уличен водопровод и водопроводно
отклонение през поземлени имоти № 000284 и
000118 до поземлен имот № 016075 по КВС на
землище с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4382
10. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на подземен ел. кабел НН 1 kV
през поземлени имоти № 018030 и 000118 до поземлен имот № 016075 по КВС на землище с. Роза,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
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на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4383

С ЪД И Л И Щ А
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Българска асансьорна асоциация“
и „Национално сдружение на производителите
и вносителите, инсталиращи асансьори“, София,
на ал. 5 на чл. 7 от Наредбата за безопасната
експлоатация и технически надзор на асансьори,
приета с ПМС № 75 от 1.04.2003 г., по което е
образувано адм. дело № 8295/2014 г. по описа на
Върховния административен съд.
4436
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от „Черноморска технологична компания“ – АД, София, „Рилагаз“ – ЕАД,
София, „Примагаз“ – АД, Варна, всичките представлявани чрез общ пълномощник адв. Анжела Аршинкова; „Овергаз Изток“ – АД, Бургас,
„Овергаз Запад“ – А Д, К юстендил, „Овергаз
Север“ – ЕАД, Русе, всичките представлявани
чрез общ пълномощник адв. Цветан Кателиев;
„Овергаз Юг“ – А Д, Асеновг рад, и „Софи ягаз“ – ЕАД, София, представлявани чрез общ
пълномощник адв. Владислав Николов; „Ситигаз
България“ – ЕАД, София, представлявано от
адв. Владимир Рангелов, срещу разпоредбата на
чл. 3а от Наредба № 2 за регулиране на цените
на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в
сила от 5.04.2013 г.; доп., бр. 17 от 28.02.2014 г.,
в сила от 28.02.2014 г.), по което е образувано
адм.д. № 7996/2014 г. по описа на Върховния
административен съд, четвърто отделение.
4437
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Федерация „Български
пациентски форум“, рег. по ф. д. № 449/2009 г.
на СГС, ЕИК 175742618, представл явано от
председателя на УС Иван Димитров Димитров,
подадена чрез адв. Мая Цветковска, с която са
оспорени разпоредбите на чл. 2, ал. 2, чл. 8,
чл. 10, ал. 5, чл. 11, ал. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13,
ал. 2, чл. 14, чл. 15, ал. 1, 4 и 5, чл. 17, ал. 10
и ал. 13, т. 6, чл. 19, ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 21,
ал. 2, чл. 22, ал. 1, 3, 4 и 5 от приложение № 2Б
към чл. 2 – „Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ“, приета
с Постановление № 94 на МС от 24.04.2014 г.,
както и жалба от Център за защита правата в
здравеопазването, представляван от Стойчо Кацаров – председател на УС, сдружение „Национално
сдружение на частните болници“, представлявано
от Явор Николаев Дренски – председател на УС,
Сдружение на общинските болници в България,
представлявано от Неделчо Радев Тотев – председател на УС, и Национална асоциация на ра-
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ботодателите от здравеопазването в Република
България, представлявана от Димитър Вълчинов
Димитров – председател на УС, срещу чл. 17,
ал. 13, т. 6 от приложение № 2Б към чл. 2 на
ПМС № 94 от 24.04.2014 г., по което е образувано
адм. д. № 7145/2014 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение,
насрочено за 28.10.2014 г. в 11 ч., 3-та зала.
4438
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване
от „Първа инвестиционна банка“ – АД, с ЕИК
831094393, със седалище и адрес на управление
София, бул. Драган Цанков 37, представлявано от
изпълнителните директори Васил Христов Христов и Димитър Костов Костов чрез пълномощника им Димитър Иванов Димитров – управител
на „ПИБ“ – АД, клон Бургас, против Решение
№ 24-21 от 28.05. и 30.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, за одобряване ПУП – ПРЗ за
ПИ с идентификатори 07079.662.9521, 07079.662.37,
07079.662.38 и 07079.662.39, с който се обособяват
УПИ ХІІІ, ХІV, ХV, ХХХV, ХХХVІ, ХХХІХ,
ХLІ, ХLІІ, ХLІІІ в нов кв. 2, УПИ І в нов кв. 3,
УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV в нов кв. 4 и УПИ V, VІ, VІІ,
Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ІХ в нов кв. 5 по плана на ПЗ
„Юг“, идентични с ПИ с проектни идентификатори съответно 07079.622.9568, 9567, 9566, 9565,
9564, 9569, 9570, 9571, 9573, 9574, 956, 9556, 9557,
9558, 9559, 37, 38, 39, 9555, 9562, 9563, 9561, 9572,
с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване в устройствена
зона 23/Смф с градоустройствени показатели, в
съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствената зона и ЗУЧК, описани
в матричен и табличен вид, и се предвиждат
обслужващи улици от о.т. 20 до о.т. 54 съгласно
червените, сините и червените линии и надписи
и условните цветове върху плана. По оспорването
е образувано адм.д. № 1016/2014 г. по описа на
съда, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 3.10.2014 г. от 10,20 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
по чл. 218, ал. 2 ЗУТ до съда.
4415
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
Наредбата за определянето и администрирането
на местни такси и цени на услуги на територията
на община Кърджали в частта є по отношение на
чл. 24, ал. 1 и 2 от наредбата, приета с Решение
№ 94 от протокол № 8 от заседание на Общинския
съвет – гр. Кърджали, проведено на 29.05.2008 г.,
по което е образувано адм. дело № 70/2014 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.09.2014 г. в 10 ч. Оспорваща страна е Димитър
Илиев Димитров от Кърджали.
4412
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по протест на Ивайло Илиев –
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прокурор при Районна прокуратура – гр. Дупница, с който са оспорени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 58, ал. 4 и 5 и § 2 от ДР на
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Дупница, е
образувано адм. дело № 109/2014 г. по описа на
Административния съд – Кюстендил, насрочено
за 26.09.2014 г. от 10 ч.
4413
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от кмета на община Априлци,
област Ловеч, на Решение № 334 от 13.02.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Априлци, в частта
му относно 1.2. По разходите за допълнителното финансиране на делегираните от държавата
дейности със средства от собствени приходи и
изравнителна субсидия и 1.2.3. Разходи за местните дейности, потвърдителното Решение № 350
от 5.03.2014 г. от протокол № 41 от 5.03.2014 г.,
както и Решение № 320 от 13.02.2014 г., потвърдителното Решение № 348 от 5.03.2014 г. от
протокол № 41 и Решение № 321 от 13.02.2014 г.,
потвърдено с Решение № 349 от 5.03.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Априлци. По жалбата е
образувано адм.д. № 82/2014 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.07.2014 г. от 13,30 ч.
4439
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ (изм., ДВ, бр. 87
от 2010 г.) съобщава, че е постъпила жалба от
Людмила Иванова Ковачева от Пловдив, ул. Велико Търново 13, и Мария Иванова Попсавова от
София, ул. Искърски пролом 2, с която се оспорва
Решение № 604 от 27.03.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Троян, обективирано в протокол от
27.03.2014 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.), в частта му,
с която се одобрява ПУП – ПРЗ за ЧИ на ЗРП
за кв. 234 и 254 по плана на гр. Троян в частта,
с която се обособяват и отреждат урегулирани
поземлени имоти, включващи части от поземлен
имот с идентификатор № 73198.501.8590, както и в
частта, с която се възстановява местоположението
на предвидената по предходен план обслужваща
улица (нови о.т. 1166 – 1167 – 1168 – 1169), която
също засяга посочения поземлен имот, както и
в частта, с която се отреждат площи за озеленяване, с които се променя конфигурацията на
имота и се отнемат части от него, и се отрежда
за обществено обслужване, по която е образувано адм.д. № 123/2014 г. на Административния
съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници по адм.д. № 123/2014 г. в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
4440
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба на
Кирил Иванов Станчев срещу Решение № 17
по протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен план за регулация и застрояване на м. Ж.к. Бъкстон-Север по плана на гр. София в частта му относно
одобрения проект на план за застрояване на
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УПИ VIII-503, 520, кв. 255, е образувано адм.д.
№ 6147/2013 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.09.2014 г. от 10 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, 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.
4388
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 4155/2014 г. на ІІ отделение, 30 състав, насрочено за 18.09.2014 г. от 9,30 ч., по прокурорски
протест на Владимир Йорданов – прокурор от
Върховна административна прокуратура, срещу
Заповед № РД-11-257 от 12.03.2014 г., издадена от
инж. Илиана Захариева – член на УС на Агенция
„Пътна инфраструктура“, с която се въвежда временна организация и безопасност на движението
на участъци от републиканската пътна мрежа във
връзка със забрана за движението на моторни
превозни средства, предназначени за превоз на
товари с техническа допустима максимална маса
над 12 тона – категория, включително в състав с
ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и
земеделска техника, трактори и специализирана
строителна техника за определен период от време. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
4411
Бургаският окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 624 и чл. 629, ал. 1
ТЗ обявява, че е постъпила молба за откриване
на производство по несъстоятелност от длъжника
сдружение „Читалище Л.Н. Толстой – 2004“ (в
ликвидация), рег. по ф. д. № 441/2004 г. по описа
на БОС, с вх. № 6697 от 15.04.2014 г., по която
е образувано търговско дело № 189/2014 г. по
описа на съда.
4406
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с разпореждане № 567 от 23.06.2014 г.
по т.д. № 66/2010 г. призовава кредиторите на
„Булгар Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, с ЕИК 200117532, в несъстоятелност по т.д.
№ 66/2010 г. по описа на Пазарджишкия окръжен
съд, за открито съдебно заседание за разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 ТЗ, подадено
от „Минерали Индустриали България“ – ООД,
с ЕИК 107518605, със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. Никола Петков 41а,
ап. 3.3, представлявано от В. Коста – кредитор
в производство по несъстоятелност на „Булгар
Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, с ЕИК
200117532 – за отмяна решението на събрание на
кредиторите, проведено на 30.05.2014 г. Заседа-
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нието ще се проведе на 18.07.2014 г. от 9,30 ч. в
сградата на Съдебната палата – гр. Пазарджик,
ул. Хан Крум 3.
4405

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на сдружение „Армейски спортен клуб Александър Логистикс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
заседание на общото събрание на членовете на
27.08.2014 г. в 11 ч. на адрес: с. Казичене, район
„Панчарево“, ул. Трети март 1, при следния
дневен ред: 1. промяна в седалището и адреса
на управление на сдружението от София, район
„Оборище“, бул. Ситняково 44а, ет. 8, ап. 15,
в с. Казичене, район „Панчарево“, ул. Трети
март 1; 2. приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2013 г.; 3.
приемане програма за дейността и бюджет на
сдружението; 4. освобождаване от отговорност
председателя и членовете на управителния съвет за посочения период; 5. избор на членовете
на управителния съвет с мандат за срок 5 г.; 6.
приемане на промени в устава на сдружението;
7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
се явят.
4403
27. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на българските футболисти“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.09.2014 г. в 13 ч. в София в сградата на
Парк-хотел „Витоша“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
сдружението за 2013 г.; проект за решение – ОС
приема отчет за дейността на сдружението за
2013 г.; 2. приемане на бюджет на сдружението за
2015 г.; проект за решение – ОС приема бюджет
на сдружението за 2015 г.; 3. промени в състава на
управителния съвет на сдружението – освобождаване на досегашния управителен съвет поради
изтичане на мандата му и избор на нови членове
на управителния съвет; проект за решение – ОС
освобождава членовете на досегашния УС поради
изтичане на мандата им и избира нови членове
на УС; 4. избор на нов президент и генерален
секретар на сдружението; проект за решение – ОС
освобождава досегашния президент и генерален
секретар и избира нов президент и генерален
секретар; 5. приемане на промени в устава на
сдружението; проект за решение – ОС приема
промени в устава; 6. избор на контролен съвет
на сдружението; проект за решение – ОС избира
контролен съвет; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4390
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С п о р т е н
к л у б „ Хеиа н“, Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на сдружението на 1.09.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Красна
поляна – 3 част, бл. 341, вх. Г, ап. 89, при следния
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дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
УС; 2. освобождаване членове на УС; 3. приемане
на изменения в устава на сдружението; 4. избор
на управител; 5. приемане на нови членове на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4391
19. – Управителният съвет на сдружение
„Българска браншова асоциация пътна безопасност“ (ББАПБ), София, на основание чл. 24, ал. 1
от устава на сдружението във връзка с чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 3.09.2014 г. в 10,30 ч.
в София, хотел „Централ Хотел Форум“, зала
„Централ“, при следния дневен ред: 1. промяна
в броя и състава на управителния съвет на сдружението, а именно: 1.1. вземане на решение за
промяна на броя на членовете на управителния
съвет от 6 лица – членове на сдружението, на
7 лица – членове на сдружението; 1.2. освобождаване от състава на УС на Иван Янков Иванов
като представител, посочен от фирма „ПСТ холдинг“ – А Д – редовен член на сдру жението;
1.3. избор на Камен Вълков Кичев за нов член
в състава на УС, посочен от фирма „ПСТ холдинг“ – АД, редовен член на сдружението; 1.4.
избор на Иван Янков Иванов за член в състава на
УС като представител, посочен от фирма „Актив
Билдинг Инк“ – ЕООД – редовен член на сдружението; 2. изменение на чл. 31, ал. 3 от устава
на сдружението, като след промяната чл. 31,
ал. 3 от устава да придобие следната редакция:
„Чл. 31. (3) Управителният съвет е в състав от
7 лица – членове на сдружението. Юридическите
лица, които са членове на сдружението, могат
да посочват за членове на управителния съвет
и лица, които не са членове на сдружението.“;
3. овластяване на председателя на управителния
съвет на сдружението или упълномощено от него
лице да подаде всички необходими документи за
вписването на промените в Софийски градски
съд, както и в Централния регистър на ЮЛНЦ
при Министерството на правосъдието; 4. други.
На събранието членовете – юридически лица, се
представляват от законните им представители
или от изрично упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно (без нотариална заверка).
Представителите на членовете се легитимират
с изрично писмено пълномощно и документ за
самоличност. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете в седалището на сдружението в София, ул. Бесарабия 114, и в Регионалния офис
в Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път,
кв. Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
4392
3. – Управителният съвет на Военен спортен клуб „Стрямци-61“, Карлово, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо
събрание на 17.09.2014 г. в 15 ч. пред спортната
зала на военно формирование 34750 – гр. Карлово,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на управителния съвет за периода от
1.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; 2. избиране и освобождаване на членове на управителния съвет; 3.
обсъждане на насоки за развитие на дейността
на ВСК „Стрямци-61“; 4. разни.
4441
1. – Уп р а в и т е л н и я т с ъв е т н а ФК „ Б о тев – 20 02“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на
25.08.2014 г. в 18 ч. в Пловдив, бул. Марица 77,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
на управителния съвет; 2. разглеждане на молби за напускане на членове на сдружението и
констатиране на прекратяване на членство и
поради други причини; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. приемане на промени в
устава на на сдружението; 5. освобождаване на
управителния съвет; 6. избиране на управител
на сдружението; 7. други организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъствалите. Поканени са да
присъстват всички членове на ФК „Ботев – 2002“.
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Писмените материали за общото събрание са
на разположение за запознаване на адреса на
управление на клуба.
4414
85. – Съветът на Адвокатска колегия – Сливен, на основание чл. 83, ал. 3 от Закона за
адвокатурата свиква извънредно общо събрание
на колегията на 12.09.2014 г. в 14 ч. в зала 324 на
Окръжен съд – Сливен, при следния дневен ред:
1. разглеждане на оферти и вземане на решение
за закупуване на имот за административен офис
в идеален център на Сливен; 2. разглеждане на
предложение и вземане на решение за продажба
на имота, собственост на АК – Сливен, в Сливен,
ул. Добри Чинтулов 6, след придобиване на имот
в идеален център на Сливен. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4393
Марияна Боянчова Миланова – ликвидатор
на фондация „Граждански медии“, в ликвидация по ф. д. 11586/2007 г. по описа на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
4394

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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