ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 76

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 12 септември 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на републиката
 Указ № 219 за награждаване на г-н
Кадзуо Кавамура – президент на японската корпорация „Мейджи“, с орден
„Мадарски конник“ първа степен


2

Министерски съвет
 Постановление № 270 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кресна за 2014 г. за преместването на паметника на цар Самуил в
гр. Кресна

2

 Постановление № 271 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.

2

 Постановление № 272 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

3

 Постановление № 273 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

4

 Постановление № 274  от 4 септември
2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

4

 Постановление № 275 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на









стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364
на Министерския съвет от 2011 г.
4
Постановление № 276 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
6
Постановление № 277 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
6
Постановление № 278 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление № 168
на Министерския съвет от 2009 г.
9
Постановление № 279 от 4 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер за бюджета на община Кърджали за 2014 г.
10
Постановление № 280 от 4 септември 2014 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет
10

Патентно ведомство
на Република България
 Устройствен правилник на Патентното ведомство
13
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № 8121з-514 от 4 септември 2014 г. за организацията, реда
и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи
20

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Кадзуо Кавамура – президент на японската корпорация „Мейджи“,
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
големите заслуги за издигане на имиджа на
България и по повод 55-ата годишнина от
възстановяването на дипломатическите отношения между България и Япония.
Издаден в София на 2 септември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер
за бюджета на община Кресна за 2014 г. за
преместването на паметника на цар Самуил
в гр. Кресна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер 9800 лв. за бюджета на община Кресна
за 2014 г. за преместването на паметника на
цар Самуил в гр. Кресна.
Чл. 2. (1) Допълнителният трансфер по
чл. 1 да се осигури за сметка на намалението
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
отбраната за 2014 г. до размера на одобрените
допълнителни разходи по чл. 1, ал. 2 от Постановление № 18 на Министерския съвет от
2014 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за честване на 1000
години от смъртта на цар Самуил Български
(юли – октомври 2014 г.) ( ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
(2) Със сумата по ал. 1 да се намалят
разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма
„Управление на човешките ресурси“ по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на община Кресна с
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите, министъра на отбраната и на кмета на община Кресна.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2014 г. в размер
65 475 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища, разпределени
съгласно приложението.
Чл. 2. Сумата по ал. 1 да се осигури за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. във
връзка с чл. 1 и 2 от Постановление № 93 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
Допълнителни трансфери по бюджета на общините за 2014 г. за изплащане на стипендии на
учениците от общинските училища през първото
шестмесечие на 2014 г.
№

Община

Област

Първото шестмесечие на 2014 г.
брой сти- общо
пендии сума

1.

Карнобат

Бургас

1

810

2.

Варна

Bарна

3

2970

3.

Свищов

Bелико Tърново

1

1350

4.

Враца

Bраца

2

2565

5.

Мизия

Bраца

1

1215

6.

Добрич

Добрич

3

2025

7.

Дупница

Kюстендил

1

1215

8.

Берковица

Mонтана

1

1215

9.

Пазарджик Пазарджик

1

1080

Перник

3

3240

11. Червен бряг Плевен

1

810

12. Пловдив

Пловдив

1

810

13. Разград

Pазград

1

1350

14. Сливен

Cливен

15

18 360

15. С т о л и ч н а София град
община

10

11 610

16. Ихтиман

Софийска
област

1

1080

17. Правец

Софийска
област

1

1350

18. Самоков

Софийска
област

1

945

19. Казанлък

Cтара Загора

1

810

20. С т а р а З а - Cтара Загора
гора

3

3105

21. Търговище

Tърговище

1

945

22. Харманли

Xасково

2

2295

23. Хасково

Xасково

3

3105

24. Шумен

Шумен

1

1215

ОБЩО:

59

65 475

10. Перник
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 200 000 лв., както
следва:
1. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия на
стойност 100 000 лв.;
2. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Босна и Херцеговина на
стойност 100 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за официална помощ за развитие
за 2014 г.
Чл. 2. Организирането, координирането
и реализирането на дейностите по чл. 1 се
възлага на министъра на външните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на активната двустранна и многостранна
дипломаци я“, бюд жетна прог рама „Межд у нар од но с ът ру д н и че с т во“ по бюд же т а
на Министерството на външните работи
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на външните работи да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6028
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 8 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2014 г.,
необходими за осигуряване на дейността в
областта на изпълнение на наказанията.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. по „Политика
в областта на изпълнение на наказанията“,
разпределени, както следва:
1. по бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушители“ – 7 600 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Следствени
арести и пробация“ – 400 000 лв.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши налагащите от чл. 1, ал. 1 промени по
бюджета на Министерството на правосъдието за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 1 889 960 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за
провеждане на мероприятия за ограничаване
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и ликвидиране на констатирани огнища на
болестта син език на територията на двадесет
и две области и за повишена епизоотична
готовност в останалите области на страната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите 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 земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“ по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6030

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона
за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат, приета
с Постановление № 364 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.;
изм., бр. 74 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „изделия“ се добавя
„отговарящи на определени технически изисквания“ и се поставя запетая.
2. В ал. 4, т. 3 след думите „потенциални
инциденти“ се поставя запетая и се добавя
„както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди“.
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§ 2. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Националната здравноосигурителна
каса изготвя спецификация, в която определя
и групира медицинските изделия, прилагани в
условията на извънболничната и болничната
медицинска помощ, по технически изисквания
в срок до 20 ноември на съответната календарна година.“
§ 3. В чл. 22, ал. 5 думите „1 август“ се
заменят с „30 ноември“.
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „10 август на съответната
календарна година“ се заменят с „два работни
дни след изтичане на срока по чл. 22, ал. 5“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. предмет на процедурата – спецификация, изготвена съгласно чл. 21;“
б) точка 2 се отменя;
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 5 думите „определен по реда на
чл. 24“ се заменят с „който не може да е помалък от 20 календарни дни“;
д) точка 6 се отменя.
3. В ал. 3:
а) създава се т. 4а:
„4а. доказателства относно правото на търговеца на едро да дистрибутира конкретните
медицински изделия, посочени в заявлението
(пълномощно или друг документ);“
б) в т. 5 думите „чл. 21“ се заменят със „спецификацията по чл. 21: сертификат за СЕ маркировка от нотифициран орган – нотариално
заверен; декларация за съответствие, издадена
от производителя на медицинското изделие; инструкция за употреба за медицинското изделие
на български език; уведомление за пуснати на
пазара и/или форма за предоставяне на информация за пуснати в действие на територията
на Република България медицински изделия;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. информация, предоставена от ИАЛ,
относно регистрирани данни в ИАЛ и/или
EUDR AMED за инциденти/потенциални инциденти с медицинското изделие, както и за
блокирани или изтеглени от пазара партиди
през последните две години;“
г) създава се т. 8а:
„8а. декларация за наличие на изискванията
по чл. 20, ал. 4, т. 4 с посочване на конкретния
обществен фонд на съответната държава;“.
4. В ал. 4 след думите „буква „а“ се поставя
запетая и се добавя „което се декларира от
заявителя“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Всяко медицинско изделие може да бъде
заявено само за едно техническо изискване.“
§ 5. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Производителите или търговците
на едро с медицински изделия и/или техните
упълномощени представители подават в НЗОК
заявлението и документацията по чл. 23, ал. 3
в срока по чл. 23, ал. 2, т. 5.“
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§ 6. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „25 септември на съответната календарна година“ се заменят с
„20 работни дни след изтичане на срока по
чл. 23, ал. 2, т. 5“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4 думите „приключва своята работа
до 30 септември на съответната календарна
година, като“ се заличават.
§ 7. В чл. 26, ал. 1 след абревиатурата „НЗОК“
се добавя „най-ниската предложена цена за
съответната група медицински изделия, отговарящи на едно и също техническо изискване и“.
§ 8. В чл. 27 думата „двуседмичен“ се заменя с „едноседмичен“.
§ 9. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В протокола по ал. 1 се вписват и
търговците на едро, които са оправомощени
от лицата по чл. 24 да доставят вписаните
в протокола медицински изделия, ако те са
различни от заявителите.“
§ 10. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията представя заключителния
протокол чрез управителя на НЗОК за утвър
ждаване от Надзорния съвет на НЗОК.“
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „До 5 ноември на съответната календарна година“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „До 15 ноември на съответната календарна година“ се заменят с
„В срок 2 работни дни след обявяване на
стойността по ал. 1“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 34, т. 3 след съюза „и“ се поставя наклонена черта и се добавя „или“, а
след думите „през последните две години“
се поставя запетая и се добавя „както и за
блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена
от ИАЛ информация“.
§ 13. Член 36 се отменя.
§ 14. В чл. 39, ал. 2 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „и двама
представители на ИАЛ“.
§ 15. В чл. 43, ал. 1 думите „чл. 35а“ се
заменят с „чл. 35г“.
§ 16. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „1 септември 2014 г.“ се
заменят с „30 март 2015 г.“.
§ 17. В приложение № 2 към чл. 23, ал. 3,
т. 1 в т. 1 след думата „опаковка“ се поставя
запетая и се добавя „производител, пореден
номер от спецификацията, код на изделието
по чл. 5, ал. 2, т. 4, кода на НЗОК за медицинските изделия, заявени в предходна процедура
по договаряне на медицински изделия“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6031
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 3 100 000 лв. по бюджета на Министерството на културата за 2014 г., разпределени,
както следва:
1. за осигуряване на средства за финансиране на дейността на държавните културни
институти, осъществяващи дейност в областта
на сценичните изкуства при спазване разпоредбите на чл. 23а и 23в от Закона за закрила
и развитие на културата – 3 000 000 лв.;
2. за извършване на ремонтни дейности по
сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство – 100 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование по бюджета на Министерството на
културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на културата да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на културата за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6032
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управ
лението на средствата от Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64,
90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7
и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10, 34 и
58 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „заместник министърпредседателят и министър на правосъдието“ и
„заместник министър-председателя и министър на правосъдието“ се заменят съответно
със „заместник министър-председателят по
управление на средствата от Европейския
съюз“ и „заместник министър-председателя
по управление на средствата от Европейския
съюз“.
2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Членове на Съвета са министърът на
вътрешните работи, министърът на финансите,
министърът на икономиката и енергетиката,
министърът на регионалното развитие, министърът на труда и социалната политика,
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, министърът на
околната среда и водите, министърът на земеделието и храните, министърът на образованието
и науката, министърът на здравеопазването,
министърът на културата и министърът на
младежта и спорта.“
§ 2. В Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Репуб
лика България за управление на средствата
от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмния период
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 44 и
52 от 2014 г.) навсякъде думите „заместник
министър-председателят и министър на правосъдието“ и „заместник министър-председателя
и министър на правосъдието“ се заменят съответно със „заместник министър-председателят
по управление на средствата от Европейския
съюз“ и „заместник министър-председателя
по управление на средствата от Европейския
съюз“.
§ 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз за
програмния период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
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бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и
95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31,
44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г.,
бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10,
42, 58 и 60 от 2014 г.) навсякъде думите „заместник министър-председателят и министър
на правосъдието“ и „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“ се
заменят съответно със „заместник министърпредседателят по управление на средствата от
Европейския съюз“ и „заместник министърпредседателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление
и наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.,
бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62
и 65 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.) навсякъде
думите „заместник министър-председателя и
министър на правосъдието“ се заменят със
„заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“.
§ 5. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 108 от 2008 г., бр. 19 от 2009 г.,
бр. 31, 97 и 102 от 2010 г., бр. 21 от 2011 г.,
бр. 103 от 2012 г. и бр. 65 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 1 думите „по Закона за
държавния служител и за брутни възнаграждения по Кодекса на труда“ се заменят с „и
възнаграждения“.
2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“
се заменят със „заместник министър-председателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 6. В Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда
за определяне на изпълнител от страна на
бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм (ДВ, бр. 44
от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9:
а) алинея 2 се отменя;
б) досегашната ал. 3 става ал. 2.
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2. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“
се заменят със „заместник министър-председателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 7. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60
и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г.,
бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90
от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от
2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 60 от 2014 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думите „заместник министър-председателят и министър на правосъдието“ се заменят със „заместник министърпредседателят по управление на средствата
от Европейския съюз“.
2. Навсякъде думите „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“
се заменят със „заместник министър-председателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
§ 8. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети
за наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структу рните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90
от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и
103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31,
44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г.,
бр. 65 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.) навсякъде
думите „заместник министър-председателят
и министър на правосъдието“ и „заместник
министър-председателя и министър на правосъдието“ се заменят съответно със „заместник
министър-председателят по управление на
средствата от Европейския съюз“ и „заместник министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 9. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите
по оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз, за финансовата рамка
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 21
и 98 от 2011 г. и бр. 65 от 2013 г.) думите „заместник министър-председателя и министър
на правосъдието“ се заменят със „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“.
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§ 10. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2
от Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г.,
бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65
от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62,
65 и 80 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.), на ред
„Работна група № 19“, в колона 2 думите „заместник министър-председателят и министър
на правосъдието“ се заменят със „заместник
министър-председателят по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 11. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен
информационен портал за обща информация
за управлението на Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз
в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от
2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62
и 65 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.) навсякъде
думите „заместник министър-председателя и
министър на правосъдието“ се заменят със
„заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“.
§ 12. В § 4 от заключителните разпоредби
на Постановление № 179 на Министерския
съвет от 2010 г. за определяне на механизма за
верифициране на разходите и изплащане на безвъзмездна финансова помощ по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2010 г. и бр. 62 и 65 от 2013 г.)
думите „заместник министър-председателя и
министър на правосъдието“ се заменят със
„заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“.
§. 13. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Споразумението
за партньорство на Република България и на
програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2014 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.) навсякъде
думите „заместник министър-председателят
и министър на правосъдието“ и „заместник
министър-председателя и министър на правосъдието“ се заменят съответно със „заместник
министър-председателят по управление на
средствата от Европейския съюз“ и „заместник министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“.
§ 14. В Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

фонд на Европейския съюз и Европейския
фонд за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 42 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите „заместник министърпредседателят и министър на правосъдието“
се заменят със „заместник министър-председателят по управление на средствата от
Европейския съюз“.
2. В чл. 5, ал. 7 след думите „Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз“ се добавя „към помощта de minimis“.
3. В чл. 6, ал. 2 думите „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“ се заменят със „заместник министърпредседателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
4. В чл. 7, ал. 2 думите „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“ се заменят със „заместник министърпредседателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
5. В чл. 13, ал. 3 думите „утвърден със
заповед на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието“ се заменят със
„утвърден от заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“.
6. В чл. 30, ал. 1, т. 2 думите „утвърден със
заповед на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието“ се заменят със
„утвърден от заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“.
7. В чл. 33, ал. 6 думите „заместник министър-председателя и министър на правосъдието“ се заменят със „заместник министърпредседателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
8. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „заместник министърпредседателя и министър на правосъдието“
се заменят със „заместник министър-председателя по управление на средствата от
Европейския съюз“.
9. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Централният информационен офис“ се заменят с „дирекция „Системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет“.
10. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „Централния информационен офис“ се заменят с „дирекция „Системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет“.
§ 15. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2014 г. за приемане
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на национални правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от
Европейския фонд за морско дело и рибарство,
за финансовата рамка 2014 – 2020 г. (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2014 г.; доп., бр. 52 от 2014 г.)
думите „заместник министър-председателя и
министър на правосъдието“ се заменят със
„заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз“.
§ 16. В чл. 75 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15,
25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43,
54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г.,
бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г. и
бр. 8, 49, 58 и 67 от 2014 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 9 буква „г“ се изменя така:
„г) у част ва във форми рането и следи
процесите в развитието на политиката по
програмите за трансгранично сътрудничество – вътрешни граници;“
б) създава се т. 16:
„16. изпълнява функциите на секретариат
на Комитета за наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г.
и на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България
2014 – 2020 г.;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 8, т. 9, букви „б“, „в“ и „г“
и т. 11, 12, 13, 14 и 16 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, назначени
за срок до приключване на съответната програма, финансирана с европейски средства,
когато това е предвидено в длъжностното
разписание.“
§ 17. В чл. 5 от Постановление № 76 на
Министерския съвет от 2014 г. за създаване
на Национален координационен механизъм за
преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „Транспорт“ по
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа думите „заместник министър-председателя и министър
на правосъдието“ се заменят със „заместник
министър-председателя по управление на
средствата от Европейския съюз“.
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Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 1 и § 14, т. 4 – 6, които
влизат в сила от 18 август 2014 г.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6033

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Военномедицинската академия, приет с Постановление
№ 168 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 51 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2011 г., бр. 43 и 54 от 2012 г., бр. 5 от 2013 г.
и бр. 2 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думата „първи“ се заличава.
§ 2. В чл. 9 в основния текст думите „Първият заместник-началник“ се заменят със
„Заместник-началникът“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І, т. 1.2 „Медицински специалности“:
а) създават се т. 51 и 52:
„51. Ангиология;
52. Медицина на бедствените ситуации
(катастрофите).“;
б) в забележката:
аа) досегашният текст става т. 2;
бб) създава се т. 1:
„1. Лечебните дейности по медицинска
специалност „Медицинска паразитология“ се
осигуряват от Научно-приложния център по
военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ)
в структурата на Военномедицинската академия.“
2. В раздел ІІІ, т. 3.2 „Медицински специалности“ се създават т. 25 и 26:
„25. Инфекциозни болести;
26. Лицево-челюстна хирургия.“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3,
т. 4, в раздел ІІІ, подраздел А „Клиники и/
или отделения с легла“ се създават т. 7 и 8:
„7. Отделение по инфекциозни болести,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“.
8. Отделение по лицево-челюстна хирургия,
отговарящо на ІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.“
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Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6034

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер за
бюджета на община Кърджали за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в
размер 80 000 лв. за бюджета на община Кърджали за 2014 г. за археологически разкопки
на комплекс Перперикон – обект „Акропола
на Скален град Перперикон“.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1
да се осигури за сметка на предвидените
средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоотношения на община Кърджали с
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Кърджали.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 333 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за
развитие на въоръжените сили на Република
България (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм. и

ВЕСТНИК
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доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 24 от 2013 г. и бр. 8 и 20 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
а) в раздел ІІ, т. 2, подточка 2.6 „Структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната – военни формирования, които не
са самостоятелни юридически лица“ накрая
се създава нов абзац:
„– Български център за осигуряване на
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия
(CMDR COE).
Българският център за осигуряване на
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия
(CMDR COE) е военно формирование – структура на пряко подчинение на министъра на
отбраната, за:
а) организиране на Центъра за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия (CMDR COE) и неговата акредитация от НАТО като международна военна
организация в Република България;
б) осигуряване изпълнението на ангажиментите на Министерството на отбраната във
връзка с българското участие в Центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE)
с експерти и обслужващ персонал;
в) организиране на изпълнението на задълженията на българската страна като домакин
и участник в Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на
НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия (CMDR COE), произтичащи
от Меморандума за разбирателство между
Министерството на отбраната на Република
България, Министерството на националната
отбрана на Гръцката република и министъра
на националната отбрана на Република Полша
относно изграждането, администрирането и
функционирането на Център за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия, Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на
националната отбрана на Гръцката република, министъра на националната отбрана на
Република Полша и Щаба на Върховния командващ на Съюзното командване на НАТО
по трансформацията (HQ SACT) относно функционалните връзки по отношение на Център
за изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедствия;
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г) координация с други министерства,
ведомства и други държавни органи и юридически лица във връзка с дейностите по букви
„а“, „б“ и „в“.“;
б) в раздел ІV „Численост на въоръжените
сили и разпределение на личния състав по
структури на силите“ се правят следните
изменения:
аа) в абзац 2:
ааа) думите „не по-малко от 37 100“ се
заменят с „не по-малко от 39 560“;
ббб) думите „до 3400 резервисти“ се заменят с „до 3000 резервисти“;
ввв) думите „не по-малко от 29 000“ се
заменят с „не по-малко от 30 610“;
ггг) думите „до 8100“ се заменят с „до 8950“;
ддд) думите „до 3400“ се заменят с „до 3000“;
бб) в абзац 3:
ааа) думите „7000 души“ се заменят с
„4540 души“;
ббб) думите „до 5700“ се заменят с „до 4090“;
ввв) думите „не по-малко от 1300“ се заменят с „не по-малко от 450“;
вв) в абзац 4 думите „Министерството на
отбраната се реорганизира през 2011 г., като
личният състав се намалява от 980 до 750
души“ се заличават;
гг) в абзац 5:
ааа) думите „до 10 250 души“ се заменят
с „до 10 520 души“;
ббб) думите „до 250“ се заменят с „до 150“;
ввв) думите „не по-малко от 4970“ се заменят с „не по-малко от 4920“;
ггг) думите „до 5280“ се заменят с „до 5600“;
дд) в абзац 7:
ааа) думите „не по-малко от 26 100“ се
заменят с „не по-малко от 28 140“;
ббб) думите „до 3150 резервисти“ се заменят
с „до 2850 резервисти“;
ввв) думите „не по-малко от 23 720“ се
заменят с „не по-малко от 25 360“;
ггг) думите „до 2380“ се заменят с „до 2780“;
ддд) думите „до 3150“ се заменят с „до 2850“;
в) в раздел XIII „Етапи за реорганизиране
на въоръжените сили на Република България
до 2014 г.“, в абзац 4 думите „като складовете
и базите за съхранение на въоръжение, техника и материални средства се консолидират
в единна структура“ и запетаята пред тях се
заличават.
2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
§ 2. В Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
отбраната и за определяне на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39
и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г. и бр. 8
и 55 от 2014 г.), в приложение № 6 към чл. 8
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 9 думите „332 щатни бройки“ се
заменят с „305 щатни бройки“.
2. Създава се т. 18:
„18. Български център за осигуряване на
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия
(CMDR COE) – 40 щатни бройки.“
§ 3. В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2011 г., бр. 36 и 99 от
2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 8 и 12 от 2014 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А1“ се правят следните допълнения:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I РАНГ)“ се създават редове 44 – 46:
„
44. Началник на Българския център за осигуряване на Центъра
за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способ- 2151 7044 к1
ности на НАТО за управление
на кризи и реагиране при
бедствия (CMDR COE)
45. Началник на отдел в Българския център за осигуряване
на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване
2152 7045 к1
на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR
COE)
46. Началник на сектор в Българския център за осигуряване
на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване
2153 7046 к1
на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR
COE)

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“
се създава ред 28:
„
28. Главен експерт в Българския център за осигуряване
на Центъра за изследване,
изграждане и усъвършенст2141 6028 к1
ва не на способнос т и на
Н АТО за у правление на
кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE)
“
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в) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
МАЙОР (К АПИТАН IІІ РАНГ)“ се създават
редове 16 и 17:
„
16. Старши експерт в Българския
цен т ър за оси г у ря ва не на
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване
2131 6016 к1
на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR
COE)
17. Старши експерт в Българския
цен т ър за оси г у ря ва не на
Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване
2131 5017 к5
на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR
COE)

“
г) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
К АПИТАН (К АПИТАН- ЛЕЙТЕНАНТ)“ се
правят следните изменения и допълнения:
аа) на ред 6, в колона 3 код „2123 4006“ се
заменя с „2121 4006“;
бб) създава се ред 15:
„
15.

Специалист по физическа под2121 4015
готовка и спорт

“
д) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ) СТАРШИНА (МИЧМАН)“ се
създава ред 17:
„
17. Старши специалист в Българския център за осигуряване
на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване
2341 3017 п4
на способности на НАТО за
управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR
COE)

“
е) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ) СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създават редове 15 и 16:
„
15. А дминистратор в Българския център за осигуряване на Центъра за
изследване, изграждане
и ус ъвършенс т ва не на 2331 2015 п3, п4
способност и на Н АТО
за управление на кризи
и реагиране при бедствия
(CMDR COE)
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16. Логистик на Българския
цент ър за осиг у ряване
на Цент ъра за изследване, изграждане и усъп2, п3,
вършенс т ва не на спо - 2331 2016
п4
собнос т и на Н АТО за
управление на кризи и
реагиране при бедствия
(CMDR COE)

“
2. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А2“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I РАНГ)“, на ред
13, в колона 3 код „3151 9013“ се заменя с
„3151 8013“;
б) в точка „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН IІ РАНГ)“, на
ред 8, в колона 2 след думата „база“ се добавя
„(полева болница)“;
в) в точка „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
МАЙОР (К АПИТАН IІІ РАНГ)“:
аа) на ред 11, в колона 2 след думата „база“
се добавя „(полева болница)“;
бб) на ред 31, в колона 2 след думата „модул“ се добавя „(полева болница)“;
г) в точка „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
К АПИТАН (К АПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“:
аа) на ред 6, в колона 2 след думата „пункт“
се добавя „(полева болница)“;
бб) на ред 28, в колона 2 след думата „модул“ се добавя „(полева болница)“;
д) в точка „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ) СТАРШИНА (МИЧМАН)“,
на ред 24, в колона 2 след думата „пункт“ се
добавя „(полева болница)“;
е) в точка „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ) СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“, на ред 5, в колона 2 след
думата „модул“ се добавя „(полева болница)“.
3. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I РАНГ)“ ред 29
се заличава;
б) в точка „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ
ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“
се правят следните изменения и допълнения:
аа) на ред 83, в колона 2 думите „на авиационен оперативен център“ се заменят с „в
база за командване, управление и наблюдение“;
бб) създава се ред 128:
„
128.

Началник на метеорологичен
5142 5128 к5
център на ВВС

“
§ 4. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първо
степенния и второстепенните разпоредители
с бюджет в Министерството на отбраната
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(обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 39
от 2011 г., бр. 92 от 2012 г. и бр. 8 от 2014 г.)
в член единствен се създава т. 23:
„23. Началникът на Българския център за
осигуряване на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия (CMDR COE).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Дейността, архивът, както и правата
и задълженията по договорите, сключени от
Военна академия „Г. С. Раковски“ във връзка с дейността на Центъра за изследване,
изграждане и развитие на способности на
НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия, се поемат от Министерството
на отбраната.
(2) Предоставя на Министерството на отбраната движимото имущество, ползвано от
реорганизираната структура на Военна академия „Г. С. Раковски“, което е необходимо за
изпълнение функциите на Българския център
за осигуряване на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности
на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия (CMDR COE).
§ 6. (1) Трудовите правоотношения на работниците и служителите от реорганизираната
структура на Военна академия „Г. С. Раковски“ се уреждат в съответствие с чл. 123 от
Кодекса на труда, а в случаите на намаляване
числеността на персонала – в съответствие с
чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Правоотношенията с военнослужещите
от реорганизираната структура на Военна
ака деми я „Г. С. Раковск и“ се у реж дат в
съответствие с разпоредбите на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.
§ 7. За осигуряване на комплексен подход
при изпълнение на функциите на Българския център за осигуряване на Центъра за
изследване, изграждане и усъвършенстване
на способности на НАТО за управление на
кризи и реагиране при бедстви я (CMDR
COE) могат да бъдат привличани за участие
експерти от други структури на държавната
администрация, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда
на действащото законодателство, както и
чуждестранни експерти.
§ 8. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6035
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Патентното ведомство
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с организацията,
дей нос т та, фу н к ц и и т е и ч исленос т та на
рабо т ещ и т е в Пат ен т но т о ведомс т во на
Република България, наричано по-нататък
„ведомството“, и на неговите основни административни звена.
Чл. 2. (1) Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за
правна закрила на обектите на индустриална
собственост.
(2) Патентното ведомство на Република
България е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище гр. София, бул. Д-р
Г. М. Димитров 52Б.
(3) Патентното ведомство на Република
България е организирано в дирекции, които
подпомагат председателя на ведомството при
осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват
дейности по административното обслужване
на юридическите лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Председателят на Патентното
ведомство, наричан по-нататък „председател“,
е орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира
осъществяването на държавната политика
в областта на закрилата на индустриалната
собственост.
(2) Председателят ръководи и представлява
Патентното ведомство.
Чл. 4. (1) При изпълнение на правомощията
си председателят се подпомага от заместникпредседател.
(2) Председателят на ведомството делегира
със заповед правомощия на заместник-председателя и определя неговите функции.
(3) Функциите на председателя в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
заместник-председателя.
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Раздел II
Правомощия на председателя

Раздел II
Главен секретар

Чл. 5. Председателят на Патентното ведомство:
1. провежда държавната политика в област та на ин д уст риа лната собст веност и
определя стратегическите цели в развитието
на ведомството;
2. ръководи, координира и контролира работата по изпълнение на основните функции по
предоставяне на правна закрила на обектите
на индустриална собственост и информационното обезпечаване на обществеността;
3. обезпечава необходимите ресу рси и
условия за изпълнение на дейностите на ведомството;
4. взема решения по въпроси от неговата
изключителна компетентност;
5. представлява ведомството в международните организации и съюзи;
6. сключва двустранни и регионални договори с чуждестранни патентни ведомства,
осъществява сътрудничество с ръководствата
на организациите с идеална цел в областта
на индустриалната собственост;
7. утвърждава устройствен правилник на
ведомството;
8. определя и утвърждава структурата и
длъжностното разписание на ведомството;
9. назначава и упражнява служебен контрол
върху персонала;
10. подписва финансовите и платежните
документи на ведомството;
11. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
12. при осъществяване на дейността си
издава правилници, наредби, инструкции и
заповеди и др.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Чл. 8. Главният секретар се назначава от
председателя и осъществява административното ръководство на администрацията на
ведомството в изпълнение на нормативните
актове и разпорежданията на председателя,
като:
1. ръководи, координира и контролира
дейността на административните звена;
2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на ведомството;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената във ведомството;
5. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за работата с
документите и за съхраняването им;
7. осъществява контрол върху входящата
и изходящата кореспонденция;
8. утвърждава вътрешни правила за административното обслужване на физически
и юридически лица и осъществява контрол
върху изпълнението им;
9. координира оперативното взаимодействие
на администрацията на Патентното ведомство
с администрацията на Министерския съвет
и другите органи на изпълнителната власт;
10. организира изготвянето на проект на
бюджет на Патентното ведомство в частта
му относно средствата, необходими за административното осигуряване на дейността му;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите, ръководи и контролира
цялостната организация на оценяване на изпълнението на длъжността на служителите
във ведомството;
12. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя със заповед.

Раздел I
Общи положения

Раздел III
Обща администрация

Чл. 6. (1) Патентното ведомство е структурирано в четири дирекции.
(2) Общата численост на работещите е 115
щатни бройки, в т.ч. председател, заместникпредседател и главен секретар.
(3) Числеността на основните административни звена е посочена в приложението.
Чл. 7. Председателят утвърждава структурата на основните административни звена и
длъжностното разписание по предложение на
главния секретар. Председателят със заповед
създава, преобразува и закрива дирекции,
отдели и сектори в рамките на утвърдената
щатна численост на ведомството.

Чл. 9. Общата админист раци я е организирана в дирекция „А дминистративноправно обслужване, финансови и стопански
дейности“, която:
1. осигурява общото административноправно обслужване на ведомството;
2. изготвя анализи, справки и отчети за
дейността на ведомството, свързани с функциите на дирекцията;
3. води и поддържа Регистър за предложенията и сигналите;
4. осъществява дейността по управление на
човешките ресурси, обучение и професионална квалификация на кадрите, оценяване на

Г л а в а

т р е т а
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изпълнението на длъжността на служителите,
подготовка и провеждане на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители;
5. изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на ведомството и
съответните документи по назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите
съгласно действащото законодателство, образува, води и съхранява служебните и трудовите
дела на служителите от ведомството;
6. организира и участва в разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики;
7. осъществява процесуалното представителство по въпросите, свързани със служебните
и трудовите правоотношения, управление на
собствеността и обществените поръчки, достъп
до обществена информация и др.;
8. дава становища, консултации и съвети
по правни проблеми на всички дирекции и
служители на ведомството;
9. дава становища по искания за възстановяване на срок или за възобновяване на
производството;
10. дава становища по искания за вписвания на промени в правния статус на обекти
по индустриална собственост;
11. извършва финансово-счетоводната дейност на ведомството – планиране, отчитане
и анализиране на финансовите и икономическите показатели;
12. осъществява предварителен, текущ и
последващ вътрешен финансов контрол;
13. организира деловодството и осигурява
обслужването на ведомството и поддръжката
на техническите средства;
14. планира и доставя необходимите технологични материали;
15. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразно и
ефективно ползване, управление и опазване
на недвижимите имоти и движими вещи,
предоставени на ведомството;
16. подпомага ръководството на ведомството за опазване на собствеността и за
предотвратяване на разхищения и злоупотреби
с парични средства и стоково-материални
ценности;
17. обезпечава финансово поддръжката и
ремонта на предоставените на ведомството
недвижими имоти и движими вещи;
18. инициира, организира и у частва в
провеждането на процедури по възлагане на
обществени поръчки съобразно разпоредбите
на Закона за обществените поръчки, правилника за прилагането му и вътрешноадминистративната уредба;
19. организира и провежда мероприятия
по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд; осъществява дейности по
управление на кризи, аварийни и бедствени
ситуации;
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20. организира дейността по предоставяне
на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществената информация;
21. осъществява протоколното обслужване
и връзките с обществеността;
22. организира дейностите по популяризирането на закрилата на индустриалната
собственост чрез провеждане на семинари,
симпозиуми и срещи с представители на
обществеността и специалисти в областта на
индустриалната собственост в страната;
23. организира и съдейства за популяризирането на закрилата на индустриална собственост във висши и средни учебни заведения,
организации, занимаващи се с научноизследователска дейност, и БАН;
24. организира подготовката на кадри в
областта на индустриалната собственост;
25. осигурява участието на ведомството във
връзка с представителството на страната в
междудържавни организации по индустриална
собственост и по международното сътрудничество в тази област.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 10. Специализираната администрация
е организирана в три дирекции.
Чл. 11. Дирекция „Изобретения, промишлени дизайни и информационно обезпечаване“:
1. извършва експер т иза за форма лната редовност на заявките за: издаване на
патенти за изобретения и регистрация на
полезни модели; издаване на сертификати
за нови сортове растения и породи животни; регистрация на промишлени дизайни;
регистрация на топологии на интегралните
схеми; издаване на сертификати за допълнителна закрила;
2. извършва експертиза и взема решения
по заявки за: патенти за изобретения, за регистрация на полезни модели и промишлени
дизайни и за издаване на сертификат за допълнителна закрила;
3. извършва предварителна експертиза
за съответствие на наименованието на нови
сортове растения и породи животни със законовите изисквания;
4. взема решения за регистрация на топологии на интегралните схеми;
5. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Договора за патентно коопериране (PCT) и за подаване на заявки за
патенти от заявители с адрес или седалище
на територията на Република България;
6. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Европейската патентна конвенция за подаване на заявки за патенти;
7. изпълнява задълженията на Патентното
ведомство по Хагската спогодба за подаване
на заявки за международна регистрация на
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промишлени дизайни от заявители с адрес
или седалище на територията на Република
България;
8. подготвя и извършва за публикациите
по заявки за патенти, постъпили по национален ред, и европейски заявки, заявки
за регистраци я на промишлени дизайни,
за я вк и за сер т ифи кат и за доп ъ л н и т ел на
закрила, заявки за сертификат за сорт или
порода животни, заявки за топологии на
интегрални схеми;
9. издава защитни документи за изобретения, полезни модели, промишлени дизайни,
нови сортове растения и породи животни,
топологии на интегрални схеми и сертификати
за допълнителна закрила;
10. води държавни регистри за патентите, за полезните модели, за промишлените
дизайни, за сертификатите за допълнителна
закрила, за топологиите на интегрални схеми,
както и Регистър на заявките за европейски
патент и европейските патенти, Регистър на
сертификатите за сортове растения и породи
животни;
11. вписва промени в правния статус на
обектите на индустриална собственост;
12. администрира годишните такси за поддържане действието на патенти и сертификати;
13. дава становища и извършва експертизи
във връзка с прилагане на чл. 65 от Закона
за промишления дизайн;
14. предоставя информационни услуги в
областта на изобретенията, полезните модели, промишлените дизайни, сертификатите
за допълнителна закрила, новите сортове
растения и породи животни, топологии на
интегрални схеми;
15. осъществява международен обмен на
информация, участва в разработката, съгласуването и поддържането на стандарти и
класификации в областта на индустриалната
собственост;
16. подготвя доклади, предложения, становища, статистики, отчети и др. в областта на
информацията за обектите на индустриалната
собственост;
17. отговаря за дейността по изпълнението
на международни програми, споразумения и
европейската интеграция в областта на изобретенията, полезните модели, промишлените
дизайни, новите сортове растения и породи
животни, топологии на интегрални схеми;
организира и координира международното и
двустранното сътрудничество на ведомството,
подготвя и провежда позицията за участие в
преговори по сключването на споразумения
в областта на тези обекти;
18. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република
България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Европейската патентна организаци я, Ве-
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домството по хармонизация на вътрешния
пазар, Световната търговска организация и
други правителствени и неправителствени
организации в областта на индустриалната
собственост;
19. подготвя, издава и разпространява Официалния бюлетин на Патентното ведомство;
20. комплектува, поддържа, съхранява и
предоставя за ползване досиетата на обектите
на индустриалната собственост;
21. комплектува, поддържа и предоставя
за ползване документацията за индустриалната собственост – досиетата на обектите на
индустриалната собственост, колекциите от
патентни документи на различни носители
(Централен патентен фонд), класификации
за различните обекти на индустриалната собственост и теоретична литература в областта
на индустриалната собственост;
22. оказва методическа помощ при ползването на специализираната (патентната) литература за целите на различни проучвания;
23. участва в разработването на анализи за
състоянието на информационните технологии
във ведомството и изготвя план за управление
на информационните проекти;
24. участва в планирането на финансовото
осигуряване на информационната дейност на
ведомството;
25. участва в организирането на изграждането, внедряването и текущата поддръжка
на всички специализирани информационни
системи, свързани с дейността на отделните
структурни звена на ведомството;
26. осъществява методическо ръководство
върху дейността на експертите по използването на специализираните информационни
системи и изготвя план за необходимото
обучение и поддържане квалификацията на
потребителите на информационни технологии
във ведомството;
27. осигурява информационните връзки и
обмен между специализираните информационни системи на ведомството със системи и
регистри на други ведомства и международни
организации;
28. координира разработването, внедряването и поддържането на приложен софтуер,
като следи за спазване на изискванията за
интеграция;
29. координира изграждането, функционирането и поддържането на информационна
и телекомуникационна инфраструктура на
ведомството;
30. участва в осигуряване на защитата на
информационните технологии на ведомството
чрез адекватни процедури за надеждно съхранение на данни;
31. участва в изпълнението на двустранни
и меж д у народни п рог рами и споразу мени я по внедряване на нови технологии и
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проду кти в област та на информационните
технологии;
32. подпомага ръководството на Патентното ведомство при изготвяне на позиция и
стратегия при подписване на международни
договори за обмен на информация и информационни технологии.
Чл. 12. Дирекция „Марки и географски
означения“:
1. извършва експертиза за формалната
редовност на заявките за марки и географски
означения, подадени по национален ред;
2. извършва експертиза по чл. 11 на Закона
за марки и географски означения (ЗМГО) на
заявки за регистрация на марки, подадени по
национален ред;
3. извършва експертиза по чл. 11 ЗМГО на
международни регистрации на марки по реда
на Мадридската спогодба и протокола към нея;
4. извършва експертиза на заявки за регистрация на географски означения, заявени
по национален ред, и на международни регистрации на наименования за произход по
реда на Лисабонската спогодба;
5. изпълнява задълженията на Патентното ведомство по Мадридската спогодба и
протокола към нея за подаване на заявки за
международна регистрация на марки от заявители с адрес или седалище на територията
на Република България;
6. издава защитни документи, поддържа
държавни регистри и вписва промените в
правния статус на марките и географските
означения;
7. въвеж да и администрира постъпили
възражения на основание чл. 38а и опозиции
на основание чл. 38б ЗМГО в базата данни;
8. извършва проверка за допустимост и
формална редовност на постъпилите възражения и опозиции;
9. разглежда по същество постъпили възражения на основание чл. 38а ЗМГО;
10. разглежда по същество постъпили опозиции на основание чл. 38б ЗМГО;
11. постановява решения по възражения
и опозиции;
12. изпраща в Международното бюро на
Световната организация за интелектуална
собс т веност (СОИС) вси чк и решени я за
отказ и окончателни решения по международни марки и наименования за произход
за вписване в международния регистър и
публикация;
13. при необходимост дава становища и
извършва експертизи във връзка с прилагане
на чл. 81 ЗМГО;
14. предоставя информационни услуги на
обществеността в областта на марките и географските означения;
15. отговаря за дейността по изпълнението
на международни програми и споразумения и
европейската интеграция в областта на мар-
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ките и географските означения; организира и
координира международното и двустранното
сътрудничество на ведомството, подготвя и
провежда позицията за участие в преговори
по сключването на споразумения в областта
на тези обекти;
16. разработва материали и становища във
връзка със сътрудничеството между Република
България и Европейския съюз, Световната
организация за интелектуална собственост,
Световната търговска организация, Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар
и други правителствени и неправителствени
организации в областта на индустриалната
собственост.
Чл. 13. Дирекция „Правоприлагане, административнонаказателна отговорност и
спорове“:
1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на председателя;
2. разработва проекти на нормативни актове, свързани със закрила на обектите на
индустриална собственост, и дава становища
по проекти на нормативни актове;
3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции
по спорове, свързани с обектите на индустриалната собственост и издадените наказателни
постановления;
4. организира и осъществява дейността по
разглеждане на искания за налагане на санкции за нарушени права върху регистрирани
марки, географски означения и промишлени
дизайни;
5. проучва резултатите от прилагането на
нормативните актове (включително анализира съдебните решения) и при необходимост
прави предложение пред председателя за усъвършенстването им или за вземане на мерки
за правилното им прилагане;
6. разглежда и изготвя становища по жалби срещу решения по заявки за патенти за
изобретения, по заявки за регистрация на
полезни модели, промишлени дизайни, марки
и географски означения;
7. разглежда и изготвя становища по искания за обявяване на пълна или частична
недействителност на издадени патенти за
изобретения, по искания за заличаване регистрацията на полезни модели, както и по
искания за предоставяне и прекратяване на
принудителна лицензия;
8. разглежда и изготвя становища по искания за заличаване и за отменяне на регистрацията на марки и становища по искания
за заличаване на географски означения;
9. разглежда и изготвя становища по искания за заличаване на регистрацията на
промишлени дизайни;
10. осъществява контрол на качеството на
извършваната експертиза по всички обекти на
индустриалната собственост и организира ме-
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тодическата дейност, свързана с прилагането
на действащите закони за закрила на всички
обекти на индустриалната собственост;
11. води регистри на решенията, взети или
утвърдени от председателя или заместникпредседателя;
12. съхранява административните преписки
по висящи производства на отдел „Спорове“
и предоставя на страните достъп до тях;
13. реализира дейността по осъществяване
на инициативи и мероприятия за постигане
на правна съвместимост между националната
нормативна база с изискванията на правото
на Европейския съюз;
14. следи тенденциите на развитие на международните европейски актове в областта
на индустриалната собственост, по които
България е страна, промените в тях с цел
актуализиране на позициите;
15. предлага решени я и становища по
правни проблеми, свързани с нормативното
обезпечаване на международната дейност на
ведомството; изготвя анализи по правните
аспек т и на изп ъ л нен ие т о на п рис ъщ и т е
на ведомст во т о за дачи, п роизт и чащ и о т
членството на ст раната в меж д у народни
организации за закрила на индустриалната
собственост;
16. подпомага председателя при определяне
на националните приоритети в областта на
индустриалната собственост и при оформяне на
позицията на България като страна – членка
на Европейския съюз.
Раздел V
Организация на работа в Патентното
ведомство
Чл. 14. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат дейността на ръководените
от тях структури и отговарят за финансовото
им управление и контрол.
Чл. 15. Освен определените с правилника
функции дирекциите могат да изпълняват и
други задачи, възложени им от председателя.
Чл. 16. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение във
ведомството, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно
длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) За изпълнение на задачи, свързани с основните дейности на ведомството, могат
да бъдат привличани нещатни сътрудници.
(2) Правата и задълженията на лицата по
предходната алинея се определят в сключения
с тях договор от председателя.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
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(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 13 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя със заповед на председателя
на ведомството, при отчитане спецификата
на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа
дневно.
(4) Работното време на административното
звено – фронт офис, където се осъществява
административното обслужване на гражданите, е от 8,30 до 17 ч.
Чл. 19. (1) Сл у ж ителите могат да получават допълнително възнаграж дение за
постигнати резултати по ред и начин, регламентирани в Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация,
приета с ПМС № 129 от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; посл. изм., бр. 27 от 2013 г.),
и във вътрешни правила за заплатите на
слу ж ителите в Патентното ведомство на
Република България.
(2) Средствата по ал. 1 се изплащат от
бюджета на ведомството.
Чл. 20. (1) Ежегодно със заповед на председателя на ведомството на служителите
се изплащат средства за представително и
работно облекло.
(2) За служителите, работещи по трудово
правоотношение, работните места, размерът
на средствата, видът на облеклото, срокът
за износване и други условия за ползване се
определят след предварителни консултации
с представителите на синдикалните организации, с комитета по условия на труд и
служителите, избрани за представители на
работещите по трудово правоотношение по
реда на чл. 7, ал. 2 КТ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
Раздел І
Общи положения
Чл. 21. (1) Предложенията и сигналите
могат да бъдат писмени или устни, да бъдат
подадени лично или чрез упълномощен представител. Предложенията и сигналите могат
да се подават до Патентното ведомство.
(2) Устни предложения и сигнали могат
да се правят на телефон, обявен на сайта на
Патентното ведомство, или пред директора
на дирекция „АПОФСД“ в приемното време
на Патентното ведомство: всеки вторник и
четвъртък от 14 до 16 ч.
(3) Когато е необходимо предложението
или сигналът да се подаде писмено или да
отговаря на определени изисквания, на подателя се дават съответни разяснения.
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(4) Писменото предложение или сигналът
трябва да съдържа:
1. пълното име/наименование и адрес на
подателя, както и телефон, факс или електронна поща, ако разполага с такива;
2. фактите и обстоятелствата, на които се
основава;
3. дата и подпис;
4. доказателства, когато е необходимо.
(5) Не се образуват производства по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(6) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в регистратурата на
ведомството.
Чл. 22. Предложенията и сигналите се
вписват в специален регистър за предложенията и сигналите, като се отбелязва видът,
в който те са подадени. Регистърът се води
от дирекция „АПОФСД“.
Чл. 23. Решение по предложението или
сигнала се взема от председателя на Патентното ведомство.
Раздел ІІ
Производство по предложенията
Чл. 24. Предложенията за усъвършенстване
на организацията и осъществяване дейността
на Патентното ведомство или за решаване на
други въпроси в рамките на компетентността
му се правят до председателя на Патентното
ведомство.
Чл. 25. (1) Разглеждането на предложенията се възлага на постоянна специализирана
Комисия по сигналите и предложенията,
назначена със заповед на председателя на
Патентното ведомство.
(2) Комисията се състои от заместник-председателя, директорите на дирекциите съгласно
чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция „АПОФСД“.
Председател на комисията е заместник-председателят на Патентното ведомство.
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(3) В 7-дневен срок от възлагането комисията извършва проверка за допустимост
относно спазване на изискванията на чл. 21.
(4) Когато се установи, че предложението е
допустимо, се преценява основателността му.
(5) За изясняването на случая може да се
изисква от подателя на предложението да
предостави в 14-дневен срок необходимите
документи, сведения или обяснения.
(6) Когато случаят е изяснен от фактическа и
правна страна, комисията подготвя становище
до председателя с предложение за решение.
Чл. 26. (1) Решението се постановява от
председателя в сроковете, определени в чл. 118,
ал. 1 и 2 АПК, и трябва да съдържа данни
за подателя, естеството на предложението,
фактическата обстановка по случая, решение
на случая и мотивите за това.
(2) Когато предложението е основателно и
се приеме, в решението се определят начинът
и срокът за изпълнението му.
(3) Когато предложението е незаконосъобразно или неоснователно или не може да
бъде удовлетворено по обективни причини,
се взема решение за отхвърлянето му, като
се посочват мотивите за това.
(4) За решението се уведомява подателя
на предложението и всяко трето лице, чиито
права или законни интереси могат да бъдат
засегнати от решението, в срока по чл. 118,
ал. 1 АПК.
Раздел ІІІ
Производство по сигналите
Чл. 27. Сигналите за злоупотреби с власт
и корупция, лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
и л и нецелес ъобра зн и дейс т ви я и л и бездействия на длъжностни лица, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
се подават до председателя на Патентното
ведомство.
Чл. 28. (1) Разглеждането на сигнала се
възлага на постоянна специализирана Комисия по сигналите, назначена със заповед на
председателя на Патентното ведомство.
(2) Комисията се състои от заместник-председателя, директорите на дирекциите съгласно
чл. 6, ал. 1 и юрист от дирекция „АПОФСД“.
Председател на комисията е заместник-председателят на Патентното ведомство.
(3) Комисията извършва проверка за допустимост на сигнала относно спазване на
изискванията на чл. 21 в 7-дневен срок от
възлагането.
(4) За изясняване на сигнала от фактическа
страна комисията изслушва обясненията и
възраженията на всички заинтересовани лица.
(5) Когато са изяснени всички факти и
обстоятелства по случая, комисията подготвя
становище до председателя с предложение за
решение по сигнала.
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Чл. 29. Решението се постановява от председателя в сроковете по чл. 121 АПК и се
съобщава на подателя на сигнала и на лицата,
чиито права или законни интереси се засягат,
в сроковете по чл. 123 АПК.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Устройствният правилник се издава на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за
патентите и регист раци ята на полезните
модел и и о т мен я изц я ло Ус т ройс т вен и я
правилник, у твърден на 21.01.2014 г. (ДВ,
бр. 9 от 2014 г.).
§ 2. Устройственият правилник е утвърден
със Заповед № 352 от 22.08.2014 г. на председателя на Патентното ведомство на Репуб
лика България и влиза в сила от 1.09.2014 г.
Председател:
Таня Найденова
Приложение
към чл. 6, ал. 3
Ръководство
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.
дирекция „Административноправно
обслужване, финансови и стопански
дейности“
Специализирана администрация
в т.ч.
дирекция „Изобретения, промишлени
дизайни и информационно обезпечаване“
дирекция „Марки и географски
означения“
дирекция „Правоприлагане, административнонаказателна отговорност
и спорове“

2
1
26

86
32
33

21

5990

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-514
от 4 септември 2014 г.

за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства
на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията, редът и условията за използването
на въздухоплавателните средства на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“
(СОВН) към Главна дирекция „Гранична
полиция“ (ГДГП) на Министерството на вътрешните работи (МВР).
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Чл. 2. (1) Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ е звено на ГДГП – МВР
за осъществяване на въздушно наблюдение
на границите и за изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи изпълнението
на дейностите на ГДГП.
(2) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ се ръководи от началник.
Раздел II
Задачи и дейности на Специализирания отряд
„Въздушно наблюдение“
Чл. 3. (1) Основна задача на СОВН е осъществяване на въздушното наблюдение на
държавната граница и подпомагане изпълнението на дейностите на ГДГП.
(2) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ може да изпълнява и други
летателни задачи за оказване съдействие на
други структури на МВР и на други държавни
органи.
Чл. 4. (1) За изпълнение на задачата по
чл. 3, ал. 1 СОВН извършва дейности по:
1. въздушно наблюдение в зоните и обектите
по чл. 39, ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи;
2. предотвратяване и пресичане на престъп
ления или нарушения на граничния режим и
други закононарушения в зоната за отговорност на ГДГП;
3. специално издирване на лица и предмети
в граничната ивица и граничната зона;
4. транспортиране на държавни служители
от ГДГП;
5. транспортиране на товари за осигуряване
на силите на ГДГП;
6. медицинска евакуация на държавни
служители от МВР;
7. аеро-фотозаснемане за осигуряване на
геодезическо-картографската дейност в ГДГП.
(2) За изпълнение на задачите по чл. 3,
ал. 2 СОВН извършва дейности по:
1. транспортиране на ръководството на
МВР и на други структури на МВР;
2. транспортиране на официални делегации;
3. транспортиране на товари за осигуряване
на оперативни задачи и действия на структурите на МВР;
4. осигуряване на операции и дейности на
Специализирания отряд за борба с тероризма
и на други структури на МВР;
5. наблюдение и контрол на масови мероприятия от обществен характер;
6. контрол на пътния трафик;
7. определяне и локализиране на промишлени аварии, природни бедствия и пожари;
8. участие в операции по търсене и спасяване;
9. тренировъчни, учебни, демонстративни
и други мероприятия;
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10. осигуряване на населението при спешни
медицински случаи до летища и площадки за
транспортиране (евакуация).
(3) Дейностите по ал. 2, т. 4 – 10 се извършват съвместно със служители на съответните
структури на МВР или други държавни органи,
на които се оказва съдействие.
Чл. 5. Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ осъществява дейностите по
чл. 4, ал. 1 чрез:
1. изпълнение на полети за въздушно наблюдение по утвърден от директора на ГДГП
седмичен план-график със заявени маршрути,
зони, райони, времеви диапазон и брой полети
в зоните на отговорност на ГДГП;
2. изпълнение на полети за въздушно наблюдение при неотложни случаи;
3. взаимодействие и обмен на информация с
граничнополицейските наряди и оперативните
дежурни части (ОДЧ) в реално време чрез
радиосредства или други технически средства;
4. използване на хеликоптерите на СОВН
като въздушен команден пункт за управление
и контрол на наземните сили и средства на
ГДГП при изпълнение на специализирани
полицейски операции.
Раздел III
Управление на силите и средствата на Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“
и ред за тяхното използване
Чл. 6. (1) Управлението на силите и средствата на СОВН се осъществява чрез ежегодно
планиране и разпределение на авиационния
ресурс от летателни часове по типове авиационна техника за следващата календарна
година.
(2) Планирането на летателната дейност
се осъществява на базата на наличния и
прогнозируем човешки и моторесурс и въз
основа на утвърдения бюджет за:
1. авиационно гориво и смазочни материали, сгъстени газове и други;
2. резервни части, консумативи и услуги,
осигуряващи летателната дейност;
3. остатъчен моторесурс на авиационната
техника.
(3) Планирането по ал. 2 включва следните
направления:
1. планиране на летателна дейност за поддържане и повишаване на професионалната
квалификация на летателния състав;
2. планиране на летателна дейност за
изпълнение на основните задачи на СОВН.
(4) При планирането по ал. 3, т. 1 началникът на СОВН разпределя разполагаемия
авиационен ресурс според необходимостта
от изпълнението на летателни задачи за поддържане и повишаване на професионалната
квалификация на летателния състав.
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(5) При планирането по ал. 3, т. 2 разполагаемият авиационен ресурс се разпределя
от директора на ГДГП според приоритетите и
нуждите на регионалните дирекции „Гранична
полиция“ (РДГП) и съобразно заявките за
въздушно патрулиране в зоните на отговорност на РДГП.
Чл. 7. (1) Използването на силите и средствата на СОВН за изпълнение на дейностите
по чл. 4, ал. 1 се разрешава с писмена заповед
на директора на ГДГП за всеки отделен случай.
(2) За изпълнение на планирани полети се
изготвя седмичен план-график на база седмична заявка за планови полети (приложение
№ 1) на директорите на РДГП. План-графикът
се съгласува с началника на СОВН съобразно моментното състояние и подготовката на
силите и средствата от състава на СОВН и се
утвърждава от директора на ГДГП.
(3) За изпълнение на полети при неотложни
случаи заповедта по ал. 1 се издава в срок до
24 часа след подаване на искането за полет
чрез ОДЧ на граничните полицейски управления (ГПУ) и База „Гранично-полицейски
кораби“, ОДЦ на РДГП и Националния координационен център – ГДГП.
(4) За изпълнението на всеки полет за въздушно наблюдение по чл. 3, ал. 1 съобразно
оперативната обстановка директорът на ГДГП
със заповед може да определи тактически
водач на борда на хеликоптера.
Чл. 8. (1) Използването на силите и средствата на СОВН за изпълнение на дейностите
по чл. 3, ал. 2 за оказване на съдействие на
други структури на МВР се осъществява въз
основа на писмено искане (приложение № 2)
от директорите на основните структури по
чл. 37, ал. 1 ЗМВР до главния секретар на
МВР след предварително съгласуване с директора на ГДГП за възможностите съобразно състоянието и подготовката на силите и
средствата на СОВН.
(2) Извършването на полети за нуждите на
други министерства и ведомства се осъществява със заповед на главния секретар на МВР
въз основа на писмено искане.
(3) В неотложни случаи исканията по ал. 1
и 2 могат да бъдат направени и устно. В тези
случаи те се представят в писмена форма не
по-късно от 24 часа.
Чл. 9. (1) Дейностите по чл. 4 се осъществяват при гарантиране на безопасността на
полетите, опазване на здравето и живота на
екипажите, пътниците и недопускане експлотацията на неизправна авиационна техника
във въздуха и на земята.
(2) Полети над море, полети нощем, полети с използване на очила за нощно виждане,
полети с използване на лебедка и полети
за аварийно-спасителни дейности се изпълняват задължително от екипаж в състав от
двама пилоти и необходимия квалифициран
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персонал според вида на полета (оператор
на обзорно-сензорна система, оператор на
лебедка, спасител).
(3) За да се гарантира безопасността на
полета и предотвратяване на аварийни ситуации, решенията и указанията на командира
на екипажа не могат да бъдат обсъждани или
отменяни от пътник на борда независимо от
неговия ранг или заемана длъжност.
(4) Полетите се извършват в светлата и
тъмната част на денонощието и при метеорологични условия, съответстващи на подготовката
на екипажа и техническите възможности на
хеликоптерите и оборудването на летището
(площадката) за излитане и кацане.
(5) Ек ипа жът следи метеорологичната
обстановка и при влошаването є командирът
на екипажа взема решение за по-нататъшно
изпълнение на летателната задача.
(6) Полетите се извършват на височина не
по-малка от тази, при която при възникване
на аварийна ситуация ще осигури продължаване на полета или кацане, без да се застраши
животът на екипажа и пътниците.
(7) Минималната височина за прелитане
над населени места извън случаите на задачи по оперативно-издирвателна дейност и
изпълнение на заход за излитане и кацане е
300 метра.
(8) Преди изпълнение на задачата командирът на екипажа е длъжен:
1. да попълни полетен лист;
2. да провери наличието на борда и правилното попълване на всички необходими
документи, оборудване, индивидуални и групови средства за спасяване;
3. да извърши предполетен преглед на хеликоптера съгласно ръководството за летателна
експлоатация на производителя;
4. да организира провеждане на инструктаж
на пътниците за мерки за безопасност преди
качването на борда;
5. в случай на отлагане или прекратяване
на задачата да предприеме всички действия
за безопасното напускане на хеликоптера от
страна на пътниците и за препланиране на
задачата.
(9) Командирът на екипаж пилотира хеликоптера съгласно изискванията и ограниченията на ръководството за летателна
експлотация на производителя и в случай
на аварийна ситуация предприема всички
възможни действия за успешното завършване
на полета.
(10) Пътниците и товарите се разполагат
на борда на авиационната техника в съответствие с ръководството за летателна експлоатация на производителя под ръководството
на бордния инженер/техник и контрол от
страна на командира на екипажа. Преди
полет бордният инженер/техник инструк-
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тира пътниците за действие при аварийна
си т уац и я и кон т роли ра използванет о на
предпазни колани.
(11) Помещенията за летателния и инженерно-техническия състав, както и хангарите за
хеликоптерите трябва да осигуряват безопасна
експлоатация на авиационната техника.
(12) Командирът на екипажа е длъжен
след полет да контролира безопасното установяване и дозареждането на хеликоптера
и да не допуска установяването на хеликоптера на неохраняеми летища или площадки
през нощта. Когато подобни ситуации са
неизбежни, командирът предприема всички
възможни мерки за защита на хеликоптера.
Чл. 10. Авиационната техника допълнително се оборудва със:
1. оборудване за изпълнение на полети
със специално предназначение – в зависимост от поставената задача (лебедки, фарове,
въжета и др.);
2. средства за спасяване (аварийни поплавъци, спасителни жилетки, лодки) – при
полети над море, според броя на членовете
на екипажа и пътниците.
Чл. 11. Авиационната техника се обслужва
в съответствие със Стандартна оперативна процедура за техническо обслужване и
поддържане на постоянна летателна годност на възду хоплавателните средства от
СОВН – ГДГП.
Чл. 12. (1) Служителите от СОВН се осигуряват с индивидуално специално работно
облекло, като:
1. летателният състав изпълнява задълженията си в летателно облекло;
2. техническият състав изпълнява задълженията си в техническо облекло.
(2) При изпълнение на оперативни задачи
и тренировъчни полети по оперативно и специално използване екипажите се осигуряват
с допълнително защитно оборудване (бронежилетки, каски и др.) и оръжие.
(3) При полети над море летателният състав се оборудва с индивидуални спасителни
средства (спасителна жилетка, тактическа
жилетка и сух костюм през есенно-зимния
сезон).
Чл. 13. (1) Оръжие от борда на хеликоптера
от полицейски служители се използва при
условията и по реда на чл. 87 ЗМВР.
(2) При изпълнение на оперативна задача
със снайперисти на борда оръжието се използва само по заповед на главния секретар
на МВР.
(3) Специални разузнавателни средства от
борда на хеликоптера се използват съгласно
изискванията на Закона за използване на
специални разузнавателни средства.
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Раздел IV
Организация на подготовката на силите и
средствата от Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“
Чл. 14. (1) Подготовката на летателния и
авиационния инженерно-технически състав на
СОВН се състои от теоретична и практическа
подготовка и цели поддържане и повишаване
на професионалната квалификация.
(2) Началникът на СОВН отговаря за подготовката на състава.
Чл. 15. (1) Теоретичната подготовка се
провежда под формата на курсове, лекции,
семинари и самоподготовка.
(2) Конт ролът за състоянието на теоре т и ч ната под г о т овк а се ос ъщес т вя ва в
низходящ йерархичен ред чрез тестове или
писмен изпит.
Чл. 16. (1) Практическата подготовка има
за цел поддържане и повишаване на професионалната квалификация и се състои в провеждане на учебно-тренировъчна летателна
дейност съгласно План-график за летателна
подготовка и включва:
1. учебни полети;
2. контролни полети;
3. тренировъчни полети;
4. полети за възстановяване на летателната
подготовка след продължително прекъсване.
(2) Летателният състав се оценява от инструктори-оценители чрез периодични проверки съгласно План-график за проверки по
видове летателна подготовка.
Чл. 17. Минималната оценка за допускане
на летателен и авиационен инженерно-технически състав до експлоатация на авиационната
техника е „добър“ по шестобалната система.
По-ниски резултати не удовлетворяват изискването за безопасност на полетите, което
налага отстраняване от експлоатация на авиационната техника и допълнително обучение
и проверка на знанията.
Чл. 18. (1) Служителите от СОВН повишават професионалната си квалификация и
специализация чрез преминаване на курсове за обучение в лицензирани авиационни
учебни центрове в страната и в чужбина
или в СОВН.
(2) Курсовете за обучение в СОВН се провеждат по изготвени от началника на СОВН
програми за обучение, които са утвърдени от
директора на ГДГП.
(3) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ може да извършва обучение на
летателен и инженерно-технически състав
за собствени нужди, посредством провеждане на курсове за повишаване на професионалната квалификация и професионална
специализация.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Чл. 19. Допускането на летателния и инженерно-техническия състав до експлоатация
на авиационната техника се осъществява със
заповед на директора на ГДГП на базата на
успешно преминати курсове за обучение.
Чл. 20. (1) При провеждане на полети с
цел поддържане и повишаване на професионалната квалификация и полети по график,
за изпълнение на полицейски мисии, предварителната подготовка за полети на състава
се организира и ръководи от началниците
на сектори.
(2) Преди всек и полет командирът на
екипажа провежда инструктаж на членовете
на екипажа за уточняване детайлите на изпълнението на полета.
(3) За полети при неотложни случаи екипажът се подготвя непосредствено преди
излитане в необходимия обем под ръководството на командира на екипажа съобразно
поставената му задача.
(4) Преди изпълняване на летателна задача
командирът на екипажа попълва полетен лист
(приложение № 3).
(5) След изпълнението на летателна задача
командирът на екипажа попълва доклад за
изпълнение на задачата (приложение № 4).
Чл. 21. Основните документи, регламент и ращ и дейност та на летателни я състав
(пилоти), са:
1. Ръководство за провеждане на полети
на СОВН;
2. Програма за подготовка, тренировка
и проверка на летателния състав от СОВН;
3. Аеронавигационна информация и публикация на Република България;
4. документи, издавани от Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ и Държавно предприятие „Ръководство въздушно
движение“, регламентиращи използването на
единното въздушно пространство на Република България.
Чл. 22. Основните документи, регламентиращи дейността на авиационния инженерно-технически състав (бордни и наземни
инженери и техници), са:
1. Стандартна оперативна процедура за
техническо обслужване и поддържане на
постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства от СОВН – ГДГП;
2. Ръководство за провеждане на полети
на СОВН;
3. Програма за подготовка, тренировка
и проверка на летателния състав от СОВН;
4. док у менти, издавани от Главна дир ек ц и я „Г ра ж да нск а в ъ зд у хоп ла ват е л на
админист раци я“ към Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
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Чл. 23. Основните документи за планиране, провеждане и отчитане подготовката на
състава са:
1. план-график за летателна подготовка на
пилотския състав;
2. план-график за проверки по видовете
летателна подготовка;
3. тематичен план за теоретична подготовка
на личния състав на СОВН за учебната година;
4. заповед за определяне на инструктори
и инструктори-оценители от пилотския и
авиационно-инженерния състав;
5. заповед за определяне на летателен състав за техническо облитане на авиационна
техника;
6. заповед за назначаване на квалификационна комисия.
Чл. 24. (1) Документите по чл. 21, т. 1 и 2,
чл. 22, т. 1 и чл. 23, т. 1, 2 и 3 се утвърждават
от директора на ГДГП.
(2) Заповедите по чл. 23, т. 4, 5 и 6 се издават от директора на ГДГП.
Чл. 25. Въз основа на утвърдените документи по чл. 23, т. 1 и 2, извън задачите,
регламентирани в чл. 3, директорът на ГДГП
може да оправомощава началника на СОВН
със своя заповед да организира провеждането
на полети по чл. 16, ал. 1 и полети за облитане
на авиационна техника.
Раздел V
Изпълнение на специални тактически задачи
Чл. 26. (1) До полети за изпълнение на
основните и допълнителните задачи се допускат екипажи от СОВН, преминали обучение
и допуснати до полети по видове подготовки
и съответните метеорологични условия за
изпълнение.
(2) При изпълнение на специални тактически задачи управлението на полета се осигурява от органите на Държавно предприятие
„Ръководство въздушно движение“ или на
Военновъздушните сили съгласно законовата уредба за въздухоплаването в Република
България.
(3) Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ извършва полети от/до всички
летища и площадки – граждански и военни,
на територията на Република България.
Раздел VI
Медицинско и социално осигуряване
Чл. 27. (1) Летателният състав задължително преминава на годишни и полугодишни
медицински прегледи от оторизирана авио
медицинска комисия, която удостоверява
неговата годност за изпълнение на летателна
дейност.
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(2) Преди всеки полет командирът на екипажа преценява здравословното състояние на
членовете на екипажа и готовността им за
изпълнение на летателната задача.
(3) В слу чай на влошаване на здравословното състояние на член на ек ипа жа
или на пътник на борда по време на полет
командирът на ек ипа жа взема решение за
т ранспортиране на лицето до най-близкото
възмож но за кацане летище за оказване на
медицинска помощ.
(4) Член на летателен екипаж без авиомедицински преглед или с просрочен такъв се
счита в летателна забрана и няма право да
изпълнява летателна дейност.
Чл. 28. (1) Служителите на СОВН от летателния състав, които не са ползвали платен
годишен отпуск повече от 6 месеца, се отстраняват от полети и ползват по разпореждане
не по-малко от 10 дни отпуск.
(2) Служителите на СОВН от авиационния инженерно-технически състав, които не
са ползвали платен годишен отпуск повече
от 8 месеца, се отстраняват от обслужване
и техническа експлоатация на авиационната
техника и ползват по разпореждане не помалко от 10 дни отпуск.
Чл. 29. По предложение на авиомедиц инската комиси я цен т ра лната лекарска
ком иси я п ри Мед и ц и нск и я и нс т и т у т на
МВР осиг у рява карти на слу ж ителите от
летателни я състав за лечение в балнеосанаториу мите на МВР.
Чл. 30. С цел осигуряване на летателна
годност, подобряване на работоспособността и безопасността на полета ежегодно се
организира възстановителен спортен лагершкола в базите за отдих на МВР или други
ведомства:
1. за служителите на СОВН от летателния
състав – за срок от две седмици;
2. за служителите на СОВН от наземния
авиационен инженерно-технически състав – за
срок от една седмица.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание
чл. 102, ал. 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция
№ Iз-1527 от 10 юни 2011 г. за организацията и дейност та на Специализирания отряд
„Въздушно наблюдение“ в Главна дирекция
„Гранична полиция“ – МВР (ДВ, бр. 49 от
2011 г.).
Министър:
Йордан Бакалов
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Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
рег. № ................ екз. № .....
................................... 20..... г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГД „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
........................................................................
(име и фамилия)
З А Я В К А
ОТНОСНО: Използване на хеликоптер за осъществяване на ........................................ (описва се необхо
димата дейност по чл. 4, ал. 1) от
РДГП .................... за периода от ....... до .........20.... г.,
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с възникнала необходимост от осъществяване на ...............................................(описва се
необходимата дейност по чл. 4, ал. 1) в района на ........ РДГП/ГПУ .................. и на основание ...............
......................... и Ваша заповед рег. № ................. г. заявявам планиране на полети за периода от .......
до .........20.... г., както следва:
Дата и часови
диапазон за
изпълнение на
полета

................................................. 20..... г.
от ..... ч. до ..... ч.

Резервни дати и часове
1. ...............................;
2. ................................

Полет по маршрут ................................................................................. Алтернативен маршрут с координати
с координати
Изброяват се точките от маршрута с коорди (изписва се, ако е възможно, от алтерна
нати и характерни имена, описание. Минимал тивен маршрут да се изпълнят същите
ната дистанция между два завойни ориентира задачи)
да бъде 8 км. Изписва се общата дължина на
маршрута.
Полет в зона

.................................................................................. Алтернативна зона
Заявяват се граници на зоната със съответни (изписва се, ако е възможно, от алнерна
населени пунктове и характерни ориентири, тивна зона да се изпълнят същите задачи)
изписани с имена (описание) и координати.

Височина на полета От точка .................... до точка .............................. Забележки
.....................................................................
на височина ................ метра
От точка ..................... до точка ...............................
на височина ................ метра
Посочва се препоръчителна височина. При
полета височината на летене над терена се
определя от екипажа на хеликоптера за всяка
отделна отсечка на маршрута, съобразено
с посочената препоръчителна височина от
РДГП и с безопасността на полета. За ВН,
извършвано без допълнителни технически
средства, оптималната височина е от 50 до
300 метра над терена.
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К а ц а н е н а п л о  1. ................................................................................
щадки
2. .............................................................................
В случай че полетът съдържа кацане на площадка и
престой, се заявяват площадките по координати
и времето за престой на тях. При избор на
площадка се съобразява теренът да е твърд,
устойчив и максимално равен, да не е с повече
от 5 градуса наклон и да е с размери минимум
25 ´ 25 метра. Посочва се надморската височина
и характерните особености на терена, наличие
на естествени и изкуствени препятствия в
отдалечения с радиус 500 метра от площадката,
както и тяхната височина. Изписва се време за
престой, ако се предвижда такъв. Ще бъде ли
осигурен (отцепен) районът на площадките, или не.
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Алтернативни площадки
(попълва се в случаи на налични ал
тернативни площадки, подходящи за
използване в конкретния случай)

С екипажа ще лети ................................................................................. Резервен служител
Посочва се звание, име, презиме, фамилия, .......... (изписва се задължително) ..........
заемана длъжност, тегло .................................... ....................................................................
Качване на борда на хеликоптера от площадка
................................................. (име, координати)
С п е ц и а л н о ................................................................................. Забележки
о б о р у д в а н е и .............................................................................. .....................................................................
въоръжение
Посочва се всяко допълнително оборудване, което
ще се използва за целите на ВН (радиостанции,
ОНВ, бинокли и други), както и евентуалното
въоръжение. Средствата се посочват с тяхното
тегло (в случаи, че общото им тегло надвишава
50 кг) и се описват основните им тактикотехнически характеристики, ако имат отношение
към полета и осъществяването на ВН.
Полетът се налага поради следните причини: .............................................................................................................
(описват се кратко и конкретно)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
По време на полета ще бъдат изпълнени следните задачи:
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Полет № ...... (ако такъв е необходим, повтаря се същата информация както за полет № 1).

Изг./нап.: ..............................
Дата .......................................
Насел. място .......................

ДИРЕКТОР НА
РДГП ..................................................
..............................................................

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
рег. № ................ екз. № .....
................................... 20..... г.

ДО
ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МВР
.............................................................
(име и фамилия)

И С К А Н Е
ОТНОСНО: Използване на хеликоптер за осъществяване на .........................................................................
........................................................................................ от .............................................................................................
ГОСПОДИН ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,
Във връзка с ....................... и на основание ..................................................... заявявам планиране на полети
за периода от 01. ... до 31. ... 20 .... г., както следва:
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полета

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7
Резервни дати и часове
1. ...............................;
2. ................................

................................................. 20 ..... г.
от ..... ч. до..... ч.

Цел на летателната ............................................................................................
задача
Кратко описание на съдържанието и вида на задачата,
район на изпълнение на задачата. Патрулиране
............................ Превоз на пътници, товари .................
Наблюдение ......................
Извършване на търсене и спасяване .................................
С екипажа ще лети ............................................................................................. Резервен служител
Посочва се име, презиме, фамилия, заемана длъжност, ....... (изписва се задължително) ....
тегло.
...............................................................
..............................................................................................
Качване на борда на хеликоптера от площадка ...
............................................................. (име, координати)
С п е ц и а л н о ............................................................................................... Забележки
о б о р у д в а н е и ............................................................................................... ..........................................................
Посочва се всяко допълнително оборудване, както и ...........................................................
въоръжение
евентуалното въоръжение. Средствата се посочват
с тяхното тегло (в случаи, че общото им тегло
надвишава 50 кг).
Полетът се налага поради следните причини: ....................................................................................................
(описват се кратко и конкретно)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ДИРЕКТОР:
...............................................................

Изг./нап.: .................
Дата ..........................
Насел. място ...........

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 4
Заповед №: ..................................................
П О Л Е Т Е Н

ГД „Гранична полиция“ – МВР
Л И С Т

Екипаж в състав:
Командир (инструктор/проверяващ) .......................................................................................................................
втори пилот (обучаем/проверяван) ..........................................................................................................................
борден инженер (техник) ...........................................................................................................................................
други членове на екипажа …………………………......................................................………………………………………………...…
пътници ..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
хеликоптер ................................... борден № ............................................ дата .............................. 20 ............. г.
задача (№ на упр., съдържанието на полета от ПЛП, маршрут и разчетна продължителност на полета):
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Условия за изпълнение на задачата:
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Време на
денонощието
Денем
Нощем

ДЪРЖАВЕН
Метеорологични
условия на полета
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Долна граница
на облаците (м)
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Видимост на
ориентирите при заход
за кацане (км)

Скорост на вятъра
при земята (м/сек)

Визуални
Приборни
Визуални
Приборни

...................... 20 ...... г.

Командир на екипаж:
..............................................................
(подпис, фамилия)

Приложение № 4
към чл. 20, ал. 5
Доклад за изпълнение на задачата
Дата

Вре- Летища Фак № на № на Време КолиНальот
Макме на (площадтивер- упр.
честсималденоки) за
чески тоот
во на
на/
ноизлита- усло- лета ПЛП из- ка- поле- общ по
минипо
с
над
в
щие- не и ка- вия на
ли- ца- тите на- ПВП ПИП ОНВ море ПМУ мална
то
цане
полета
висотане не
льот
чина
на полета

Използване на системи за
кацане
назва- захо- в това число
ние на ди за при ПМУ
систе- кацамата
не изли- кацатания ния

общо:
в
ден
това
чис- нощ
ло

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Командир на екипаж: ..................... (.............................)

6049

Запознах се:
Началник на СОВН .......................................... (.............................)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1295
от 22 август 2014 г.
На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под
стража, чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и подписан приемателно-предавателен
протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели между Столичната община
и Министерството на образованието и науката
във връзка с преминаване на финансирането
на Основно училище с Професионално трудово
училище при Затворническо общежитие „Казичене“ от бюджета на Столичната община към
бюджета на Министерството на образованието и
науката считано от 1.09.2014 г. определям Основно
училище с Професионално трудово училище при
Затворническо общежитие „Казичене“ – гр. София, Столична община, със статут на държавно
училище по смисъла на чл. 10, ал. 2 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Р. Коларова
6000
ЗАПОВЕД № РД-14-74
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от
25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален
колеж „Хармония“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-56 от 4.06.2010 г. (ДВ, бр. 48 от 2010 г.),
изм. и допълнена със Заповед № РД-14-133 от
25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-14-33 от 11.04.2012 г.
(ДВ, бр. 33 от 2012 г.), както следва:  
Изречението „Колежът се управлява и представлява от Николай Александров Кошаревски“ се
изменя с „Колежът се управлява и представлява
от Румяна Йорданова Петрова“.
Министър:
Р. Коларова
6001

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1481
от 10 септември 2014 г.
На основание чл. 5, т. 15 от Устройствения
правилник на Министерството на правосъдието
в съответствие с чл. 21, т. 1 и във връзка с чл. 22
от Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи, Резолюция 1200 (1999) на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
(ПАСЕ), Препоръки № 1429 (1999) и 1649 (2004)
на ПАСЕ и Резолюции 1426 (2005) и 1646 (2009)
на ПАСЕ нареждам:
1. Определям критериите, на които трябва да
отговарят кандидатите за съдия в Европейския
съд по правата на човека, наричан по-нататък
„съдът“, както следва:
а) да притежават високи морални професионални качества според съответните правила за
професионална етика;
б) да имат българско гражданство;
в) да притежават висше образование по специалността „Право“;
г) да имат познания за националната правна
система и по международно публично право в
областта на правата на човека;
д) да имат най-малко 12 години юридически
стаж съгласно Закона за съдебната власт или
да са юристи с 12-годишен опит и призната
компетентност по международно публично право
в областта на правата на човека;
е) да владеят във висока степен един от официалните езици на Съвета на Европа (английски или френски) и да имат достатъчно добри
познания по другия език, които да позволяват
пълноценното им участие в работата на Съда;
ж) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
з) да не са навършили 65 години към датата
на встъпване в длъжност като съдия в Съда;
и) да са в здравословно състояние, което
да позволява пълноценното осъществяване на
правомощията на съдия.
2. Кандидатите подават заявление, в което се
съдържа и изричното им желание за участие в
избора. Към заявлението се прилагат:
а) автобиография по образец, утвърден с Резолюция 1646 (2009) на ПАСЕ съгласно приложението; автобиографията се представя на български
език, както и на един от двата официални езика
на Съвета на Европа – английски или френски;
б) копие от диплома за висше образование
по специалността „Право“; за кандидатите, завършили пълен курс на юридическо образование
извън България, придобитата образователноквалификационна степен трябва да съответства
на „магистър по право“;
в) копия от документи, удостоверяващи юридическия стаж;
г) копия от документи, доказващи юридическия стаж или признатата компетентност и
професионалния опит в областите по т. 1, буква
„д“; за професионален опит се зачита и работата
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в областта на правата на човека в международни организации или чуждестранни институции,
както и преподавателска или научна дейност;
д) копия от документи, удостоверяващи владеенето на английски или френски език, ако има
такива; за висока степен на владеене се счита
представянето на един от следните документи:
диплома за завършена образователно-квалификационна степен по съответния език от висше
учебно заведение (ВУЗ), диплома за завършена образователно-квалификационна степен в
чуждестранен ВУЗ, когато обучението е било
на френски или английски език, сертификат за
владеене на съответния език на ниво минимум
С2 на Европейската езикова рамка, сертификат
Diplôme approfondi de langue française (DALF),
Certificate of Proficiency in English (CPE); за достатъчно владеене на втория чужд език се счита
представянето на един от следните документи:
диплома за завършено средно образование от
гимназия с преподаване на съответния език,
сертификат за владеене на съответния език на
ниво минимум В2 на Европейската езикова рамка,
сертификат Diplôme d‘études en langue française
(DELF), Cambridge Advanced English (CAE);
е) мотивационно писмо на български език;
ж) декларация, че лицето е български гражданин;
з) свидетелство за съдимост, че лицето не е
осъждано на лишаване от свобода за умишлено
престъпление, независимо от реабилитацията;
и) медицинско свидетелство;
к) документи, удостоверяващи познания по
международно публично право в областта на
правата на човека, както и за други релевантни
обстоятелства по преценка на кандидатите.
3. Изборът се провежда на етапи, както следва:
а) допускане по документи на кандидатите,
които отговарят на критериите по т. 1;
б) писмен тест на английски и френски език
за удостоверяване на степента на владеене на
съответния език; кандидатите, доказали висока
или достатъчна степен на владеене на съответния
език чрез посочените в т. 2, буква „д“ документи,
не се явяват на писмен тест за съответното ниво;
в) публично събеседване с издържалите теста кандидати и с кандидатите, освободени от
полагане на тест, включително на английски и
френски език;
г) оценяване, класиране и обявяване на одобрените кандидати.
4. Комисията по провеждане на избора се
състои от експерти по международното публично
право в областта на правата на човека и с доказани познания по английски и френски език,
както и преподаватели по съответните езици.
В състава на комисията се включват най-малко
един съдия, хабилитиран преподавател по правни
науки, експерт от дирекция „Права на човека“
в Министерството на външните работи, един
адвокат и представител на юридическо лице
с нестопанска цел, осъществяващо дейност в
областта на правата на човека.
След изтичане на срока за подаване на заявления за участие в избора министърът на правосъдието определя поименния състав на комисията,
в т. ч. нейния председател и резервни членове.
Членовете на комисията попълват декларация
за липса на частен интерес по образец.
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Комисията заседава в пълен състав и приема
решения с обикновено мнозинство. Решенията се
оформят в протоколи, подписани от членовете
на комисията.
5. Комисията по провеждане на избора:
а) разглежда заявленията, постъпили по реда
и в сроковете, определени в заповедта, и допуска
по документи до тест кандидатите, които отговарят на критериите по т. 1, за което съставя
протокол; въз основа на този протокол комисията
изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите
кандидати, които се подписват от председателя; в
списъка на недопуснатите кандидати се посочват
причините за недопускането им, за които те биват
незабавно уведомени; на недопуснатите кандидати се предоставя 3-дневен срок да отстранят
нередностите; след произнасяне от страна на
комисията по новопостъпилите допълнителни
документи списъците стават окончателни и се
обявяват по реда на т. 12;
б) провежда тест за проверка на езиковите
знания на кандидатите по английски и френски
език; комисията оценява явилите се кандидати
с „издържал“ или „неиздържал“;
в) провежда събеседване с допуснатите до него
кандидати на български и съответно на английски и френски език; на събеседването се канят
висши магистрати, представители на Конституционния съд, омбудсмана, академичните среди,
неправителствени организации, медии и други
заинтересовани лица; председателят кани всеки
от кандидатите да направи кратко изложение за
ролята на съдията в Европейския съд по правата
на човека; на кандидата се задават въпроси по
същество от председателя и от членовете на комисията; поканените да присъстват лица могат
да задават въпроси на кандидатите само чрез
председателя на комисията; след изслушване на
всички явили се от допуснатите до събеседване с
комисията кандидати председателят на комисията
обявява събеседването за приключило и комисията пристъпва към оценяване на кандидатите;
г) оценява представянето на кандидата на
събеседването по шестобалната система с точност до 0,5 единици; всеки член на комисията
нанася в протокола своята оценка срещу името
на явилия се кандидат; окончателната оценка
на всеки кандидат е средноаритметичното число от сбора на оценките на всички членове на
комисията от устното събеседване;
д) класира кандидатите в низходящ ред въз
основа на окончателната оценка от устното събеседване на всеки кандидат;
е) одобрява първите трима класирани кандидати, измежду които има представители и на двата
пола; когато има кандидати с равен окончателен
резултат, комисията, след обсъждане, мотивирано
одобрява с гласуване трима от кандидатите, като
спазва принципа за баланс на половете;
ж) изготвя протокол за крайния резултат и
обявява одобрените от нея кандидати по азбучен
ред по реда на т. 12;
з) изпраща незабавно екземпляр от протокола заедно с цялата документация по изборната
процедура на министъра на правосъдието.
6. Във връзка с т. 3, буква „б“ и т. 5, буква
„б“ комисията изготвя три различни варианта
на езикови тестове с въпроси с един възможен
верен отговор. След обявяване на началото за
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провеждане на теста един от кандидатите изтегля
чрез жребий един от вариантите на тест и го
обявява на останалите явили се кандидати. За
удостоверяване на наличието на различни варианти на тестовете пред кандидатите се отварят
и останалите два варианта. Изтегленият тест
се раздава на кандидатите на листове, върху
които е поставен печатът на Министерството
на правосъдието.
7. Кандидатът поставя попълнения от него
езиков тест в голям плик, а в малък плик запечатва формуляр с трите си имена и единния
граждански номер. Запечатаният малък плик се
поставя в големия плик, който също се запечатва
от кандидата и се предава на комисията.
8. Комисията отваря големия плик, поставя
оценка на попълнения тест, след което отваря
малкия плик и отбелязва оценката в списъка
срещу името на кандидата.
9. Процедурата за избор на съдия в Европейския съд по правата на човека да започне в
9.00 ч. на 7.10.2014 г. с езиковия тест.
Събеседването с допуснатите кандидати да
се проведе на 8.10.2014 г. с начален час 9.00 ч.
Мястото за провеждането на езиковия тест и
на събеседването ще бъде обявено на 30.09.2014 г.
по реда на т. 12.
10. Обявлението за провеждане на конкурсната
процедура се публикува на официалната интернет
страница на Министерството на правосъдието
(http://mjs.bg), в „Държавен вестник“, в поне
един национален всекидневник и в поне една
специализирана интернет страница.
11. След публикуване на посоченото по-горе обявление кандидатите подават лично или
чрез пълномощник заявлението по т. 2 заедно
с приложенията към него в срок до 17.00 ч. на
29.09.2014 г. в деловодството на Министерството
на правосъдието – София, ул. Славянска 1. Когато
кандидатурата е издигната от неправителствена
организация, към заявлението кандидатите прилагат акта, с който са предложени.
12. Копие от заповедта с приложението към
нея (образец на автобиография на български,
английски и френски език), списъците на кандидатите, списъците на допуснатите и недопуснатите
кандидати, протоколите на комисията, списъците
с класираните кандидати и всички съобщения във
връзка с избора се поставят на таблото за обяви
в Министерството на правосъдието – София, ул.
Славянска 1, и се публикуват на официалната
Език
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интернет страница на министерството. Поставянето на таблото и публикуването на интернет
страницата се счита за официално уведомяване
на кандидатите.
Министър:
Хр. Иванов
Приложение
Образец на автобиография на български, английски и френски език, отговарящ на изискванията
на Резолюция 1646 (2009) на ПАСЕ

I. Лични данни
Име, фамилия
Пол
Дата и място на раждане
Гражданство/ва
II����������������������������������������������
. Образование и академична степен и други ква�
лификации
III. Приложими професионални дейности
а. Описание на дейността в съдебната система
b. Описание на извънсъдебни правни дейности
с. Описание на неюридически професионални
дейности
(Моля, подчертайте длъжността (-ите), заемани
в момента)
IV. Дейности и опит в областта на човешките права
V. Обществени дейности
а. Държавна служба
b. Изборни позиции
с. Длъжност, заемана в политическа партия или
движение
(Моля, подчертайте длъжността (-ите), заемани
в момента)
VI. Други дейности
а. Поле на дейност
b. Продължителност
c. Функции
(Моля, подчертайте настоящите си дейности)
VII. Публикации и други произведения
(Може да се посочи общият брой на публикувани
книги и статии, но напишете само най-важните
заглавия (максимум 10)
VIII. Езици
(Изискване: задълбочено владеене на един от офи�
циалните езици на Съвета на Европа и добри познания
на другия)

Четене
добро

слабо

много
добро

¨

¨

¨

¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

много
добро
a. Първи език
.................................................
(Моля, посочете)
b. Официални езици:
– английски език
– френски език
с. Други езици:
.................................................
.................................................
.................................................
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Писане
добро

Говорене
добро

слабо

¨

¨

¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

слабо

много
добро

¨

¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨
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IX. В случай че не отговаряте на изискването за ниво
на владеене на официалния език, необходимо за поста
на съдия, моля да заявите намерението си да следвате
интензивни езикови курсове по съответния език преди
и ако е необходимо, при започване на изпълнение на Ва�
шите задължения, ако бъдете избран за съдия в Съда.
X. Друга важна информация
XI. Моля, потвърдете, че ще пребивавате за посто�
янно в гр. Страсбург, ако бъдете избран за съдия в Съда.
Model curriculum vitae for candidates seeking
election to the European Court of Human Rights
In order to ensure that the members of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe have comparable
information at their disposal when electing judges to the
European Court of Human Rights, candidates are invited
to submit a short curriculum vitae on the following lines:
I. Personal details
Name, forename
Sex
Date and place of birth
Nationality/ies
II. Education and academic and other qualifications
III. Relevant professional activities
a. Description of judicial activities
Language
a. First language:
...............................................
(Please specify)
b. Official languages:
– English
– French
c. Other languages:
...............................................
...............................................
...............................................

Reading
very good
good

fair
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b. Description of non-judicial legal activities
c. Description of non-legal professional activities
(Please underline the post(s) held at present)
IV. Activities and experience in the field of human rights
V. Public activities
a. Public office
b. Elected posts
c. Posts held in a political party or movement
(Please underline the post(s) held at present)
VI. Other activities
a. Field
b. Duration
c. Functions
(Please underline your current activities)
VII. Publications and other works
(You may indicate the total number of books and
articles published, but mention only the most important
titles (maximum 10)
VIII. Languages
(Requirement: an active knowledge of one of the
official languages of the Council of Europe and a passive
knowledge of the other)
Writing
very good
good

fair

Speaking
very good
good

fair

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

IX. In the event that you do not meet the level of
language proficiency required for the post of judge in an
official language, please confirm your intention to follow
intensive language classes of the language concerned prior
to, and if need be also at the beginning of, your term of
duty if elected a judge on the Court.
X. Other relevant information
XI. Please confirm that you will take up permanent
residence in Strasbourg if elected a judge on the Court.
Modèle de curriculum vitae destiné aux candidats
à l’élection de juge à la Cour européenne des droits
de l’homme
Afin de permettre aux membres de l’Assemblée parle
mentaire du Conseil de l’Europe appelés à élire les juges à la
Cour européenne des droits de l’homme de disposer d’informations comparables, les candidats sont invités à présenter
un court curriculum vitae répondant au modèle suivant:
I. Etat civil
Nom, prénom
Sexe
Date et lieu de naissance
Nationalité(s)
II. Etudes et diplômes, et autres qualifications
III. Activités professionnelles pertinentes
a. Description des activités judiciaires

b. Description des activités juridiques non judiciaires
c. Description des activités professionnelles non
juridiques
(Veuillez souligner le(s) poste(s) occupé(s) actuellement)
IV. Activités et expérience dans le domaine des droits
de l’homme
V. Activités publiques
a. Postes dans la fonction publique
b. Mandats électifs
c. Fonctions exercées au sein d’un parti ou d’un mouvement politique
(Veuillez souligner le(s) poste(s) occupé(s) actuellement)
VI. Autres activités
1. Domaine
2. Durée
3. Fonctions
(Veuillez souligner les activités menées actuellement)
VII. Travaux et publications
(Vous pouvez indiquer le nombre total d’ouvrages
et d’articles publiés, mais ne citez que les titres les plus
importants – 10 au maximum)
VIII. Langues
(Condition: connaissance active de l’une des langues
officielles du Conseil de l’Europe et connaissance passive
de l’autre)
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Langues
très bien
a. Première langue:
...............................................
(Spécifiez s.v.p.)
b. Langues officielles:
– Anglais
– Français
c. Autres langues:
...............................................
...............................................
...............................................

Lire
bien

faible

très bien

Ecrire
bien
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faible

très bien

Parler
bien

faible

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

IX. Au cas où vous n’auriez pas le niveau de com�
pétence linguistique requis pour exercer la fonction de
juge dans une langue officielle, veuillez confirmer votre
intention, si vous êtes élu(e) juge à la Cour, de suivre des
cours de langue intensifs dans la langue concernée avant
de prendre vos fonctions ainsi que, si besoin est, au début
de votre mandat.
X. Autres éléments pertinents
XI. Veuillez confirmer que vous vous installeriez de
manière permanente à Strasbourg au cas vous seriez
élu(e) juge à la Cour.
6127

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-18
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Черенча, с. Струино, с. Лозево и с. Белокопитово, община Шумен, област Шумен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ИГЕО“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен, и в съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5994
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Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-19
от 28 август 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на Сви-

ленград и с. Капитан Андреево (без територията
на жп линията Пловдив – Свиленград, за която
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със Заповед № 300-5-62 от 1.09.2004 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастър), община Свиленград, област Хасково.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „ГЕОСАД“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-92 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Хасково, и в съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5995

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 395
от 26 юни 2014 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-П-75 от 20.12.2010 г. от Петър
Веселинов Аврамов с искане за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план –  изменение на план за регулация и план за
застрояване за ПИ № 003057, 003058 и 003077, до
кв. 118а, местност С. Лозен, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 106,
том BII, рег. № 3669, дело № 292 от 22.12.2004 г.,
нотариален акт № 40, том BI, рег. № 742, дело
№ 037 от 15.03.2006 г., нотариален акт № 153,
том BI, рег. № 1801, дело № 145 от 27.06.2006 г.,
нотариален акт № 184, том BI, рег. № 2024, дело
№ 172 от 16.08.2006 г., нотариален акт № 140, том
BI, рег. № 1671, дело № 132 от 19.06.2006 г., нотариален акт № 32, том BI, рег. № 774, дело № 25
от 29.03.2010 г., нотариален акт № 67, том BI, рег.
№ 1279, дело № 57 от 4.05.2010 г., скици от ОСЗ
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за поземлени имоти № 003057, 003058, 003077 по
КВС, землище на с. Горни Лозен, мотивирано
предложение с обяснителна записка, пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-34 от 19.04.2011 г., т. 25, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-989 от 13.07.2011 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация за УПИ
XVII-3161 (ПИ № 003057 по КВС), кв. 118а, поземлени имоти № 003058 и 003077 по КВС, землище
на с. Горни Лозен, и прилежащата улица и план
за застрояване за новообразувани УПИ.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо с изх.
№ ГР-94-П-75 от 15.07.2011 г.
Със заявление с вх. № ГР-94-П-75 от 7.10.2011 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за
УПИ III-1285, 2936, IV-2936, 2964, 2794, XVII-3161,
отреждане на УПИ XIX-3254, ХХ-3254, XXI-2936,
X XII-2936, X XIII-4814, X XIV-4814, X XV-3161,
3254, за ЖС и траф., кв. 118а, откриване на задънена улица от о.т. 100а – 100б – 100в – 100г до
о.т. 100д и план за застрояване за новосъздадени
УПИ XIX-3254, ХХ-3254, XXI-2936, XXII-2936,
XXIII-4814, XXIV-4814, XXV-3161, 3254, за ЖС и
траф., кв. 118а, с обяснителна записка и извадка
от действащия ПУП.
Със заявление с вх. № ГР-94-П-75 от 27.10.2011 г.
са представени изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, с № ТУ-4140 от 7.10.2011 г., съгласуван
проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 19.10.2011 г.
Със заявление с вх. № ГР-94-П-75 от 22.11.2011 г.
е внесена експертна оценка и заснемане на съществуваща висока дървесна растителност, заверени от
дирекция „Зелена система“ – СО, на 11.11.2011 г.
Със заявление с вх. № ГР-94-П-75 от 3.01.2012 г.
е внесен преработен проект върху одобрената със
Заповед № РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК и влязла в сила кадастрална карта на с. Лозен. Представени са скици
от СГКК за поземлени имоти с идентификатори
44063.6221.2936, 44063.6221.3161, 44063.6221.3254 и
44063.6221.4814.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с рег. № 6602-4/4 от
28.09.2012 г. и № 6602-4/10 от 12.09.2013 г. на
главния архитект на район „Панчарево“ няма
постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-30 от
29.04.2014 г., т. 20, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-989 от 13.07.2011 г. на главния
архитект на СО е преди влизане в сила на ЗИД
на ЗУТ, обнародван в ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

поради което на основание § 124 ПЗР към ЗИД
на ЗУТ производството следва да се довърши по
реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
план за застрояване е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 ЗУТ, като собственик на поземлени имоти
№ 003057, 003058 и 003077 по КВС – предмет на
плана, а именно Петър Веселинов Аврамов, съгласно нотариален акт № 106, том ВII, рег. № 3669,
дело № 292 от 22.12.2004 г., нотариален акт № 40,
том BI, рег. № 742, дело № 037 от 15.03.2006 г.,
нотариален акт № 153, том BI, рег. № 1801, дело
№ 145 от 27.06.2006 г., нотариален акт № 184,
том BI, рег. № 2024, дело № 172 от 16.08.2006 г.,
нотариален акт № 140, том BI, рег. № 1671, дело
№ 132 от 19.06.2006 г., нотариален акт № 32, том
BI, рег. № 774, дело № 25 от 29.03.2010 г., нотариален акт № 67, том BI, рег. № 1279, дело № 57
от 4.05.2010 г. Въз основа на същите документи
за собственост лицето е вписано като такова в
приложените скици от СГКК за поземлени имоти
с идентификатори 44063.6221.2936, 44063.6221.3161,
44063.6221.3254 и 44063.6221.4814.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се изменят
границите на УПИ ХVII-3161, като същият се
урегулира с част от поземлен имот с идентификатор 44063.6221.3254. Изменението в регулационния план е в съответствие с разпоредбата на
чл. 15, ал. 3 ЗУТ, съгласно която границите на
урегулираните поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на
собствениците им, което безспорно е налице, тъй
като собственик на урегулирания поземлен имот,
чиито граници се променят, и на поземления
имот, който се урегулира със същия, е едно и
също лице, изразило съгласието си в този смисъл
чрез иницииране на настоящото административно
производство.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПРЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПР на УПИ III-1285, 2936, УПИ
IV-2936, 2964, 2794 и УПИ XVII-3161 – предмет на
изменението, е одобрен със заповеди № РД-09-051
от 14.01.1991 г., № РД-09-50-326 от 16.06.1997 г. и
№ РД-09-453 от 12.12.2007 г. и Решение № 459 по
протокол № 70 от 22.07.2010 г., а кадастралната
карта за територията е одобрена със Заповед
№ РД-18-46 от 18.08.2011 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
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върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изработения проект се предвижда урегулиране на поземлен имот с идентификатор
44063.6221.4814, който попада в границите на УПИ
III-1285, 2936 и УПИ IV-2936, 2964, 2794, което
води до изменение на западните им регулационни граници. Останалите регулационни граници
на тези УПИ не се изменят и не се поставят в
съответствие с имотните граници на имотите,
както и същите не се отреждат за имотите по
кадастралната карта.
Поз ем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат ори
44063.6221.2936 и 44063.6221.3254 се урегулират
за първи път, като регулационните граници са
поставени в съответствие с имотните граници
на имотите по кадастралната карта и за същите
се образуват УПИ ХIХ-3254, УПИ ХХ-3254, УПИ
ХХI-2936 и УПИ XXII-2936 в съответствие с чл. 17,
ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на плана за регулация се състои
и в изменение на улична регулация между о.т. 94с
и о.т. 99и, заличаване на улица между о.т. 99д и
о.т. 99г и между о.т. 99и и о.т. 99д, с оглед откриване на задънена улица от о.т. 99д – 100а – 100б –  
100в – 100г до о.т. 100д, с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразуваните УПИ в
съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина и се предвижда
уширение за обръщане на автомобилите в обратна посока, като лицето на УПИ отговаря на
размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
в природна среда“ (Жм1). Предвиденото застрояване на жилищни сгради е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
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С оглед на горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,  ч л. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 15 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6,
чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3,
чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ, т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г.,
т. 20, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план
за улична регулация между о.т. 94с и о.т. 99и,
заличаване на улица между о.т. 99д и о.т. 99г и
между о.т. 99и и о.т. 99д, откриване на задънена
улица от о.т. 99д – 100а – 100б – 100в – 100г до
о.т. 100д, изменение на границите на УПИ III1285, 2936, IV-2936, 2964, 2794, създаване на нови
УПИ ХIХ-3254, ХХ-3254, ХХI-2936, ХХII-2936,
XXIII-4814, XXIV-4814, XXV-3161, 3254, за ЖС и
траф., кв. 118а, местност С. Лозен, по кафявите
линии, цифри, букви и зачертавания и зелените
линии и цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
новообразувани УПИ XIX-3254, ХХ-3254, XXI2936, XXII-2936, XXIII-4814, XXIV-4814, XXV-3161,
3254, за ЖС и траф., кв. 118а, местност С. Лозен,
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 38-17
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9, изр. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява актуализация на план-схема на преместваемите обекти по чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ
на „Приморски парк“, гр. Бургас.

6009

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 38-18
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 и 2, чл. 135, ал. 5 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор
07079.10.1004 по КК на гр. Бургас, с което се предвижда промяна на границата между устройствена
зона 07079/84 и 07079/83, като ПИ с идентификатор 07079.10.1004 по КК на гр. Бургас се включи
в устройствена зона 07079/83, с показатели за
застрояване в съответствие с чл. 10, ал. 3, т. 1
ЗУЧК, както следва: плътност – от 20 % до 80 %;
Кинт. – до 0,5; височина – до 7,50 м, и озеленяване – от 20 % до 70 %, за изграждане на рибарско
пристанище в обособена подзона 07079/83а.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

6018

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 38-19
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5,
чл. 135, ал. 5 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ОУП на гр. Бургас в
обхват на кв. 7 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, с който се предвижда част от територията
на кв. 7 по плана на кв. Ветрен, сигнирана
с „Т1“, да се придаде към устройствена зона
1/Жм, представляваща жилищна устройствена
зона, с преобладаващо застрояване с малка
височина в съответствие с предвижданията на
проекта за изменение на ПУП – ПРЗ, одобрен
със Заповед № 2152 от 2.08.2010 г. на зам.-кмета
на Община Бургас.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

6019

Председател:
К. Луков
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РЕШЕНИЕ № 38-20
от 22 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 62, ал. 9 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,  реши:
Одобрява проект – изменение на ПРЗ за УПИ I,
кв. 2, по плана на парк „Езеро“, гр. Бургас, с който
се обособяват нови самостоятелни УПИ – УПИ I
с отреждане – „за озеленяване и спорт“, и УПИ
VIII с отреждане – „за канал, инфраструктура и
озеленяване“, в съответствие с границите на ПИ
с идентификатор 07079.622.12 и ПИ с идентификатор 07079.622.14 по КК на гр. Бургас съгласно
приложения проект.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

6008

Председател:
К. Луков

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-02
от 3 септември 2014 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 33 от
22.04.2010 г., № 20 от 19 и 21.02.2013 г., № 24 от 28
и 30.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и свои решения-протоколи № 5 от 5.08.2014 г. и
№ 6 от 2.09.2014 г. КППЧП реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
– ателие К на ет. III в сграда в УПИ Х, кв. 5 по
плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, ЗП 27,01 кв. м,
с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на
наддаване – 260 лв., депозит – 2550 лв.;
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна
сграда с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на
гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Стефан
Стамболов 122, с право на строеж върху общинска
земя, както следва: а) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м – избен етаж; б) самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м – първи
етаж; в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м – втори етаж,
ведно със 106,11 кв. м прилежащи части от
подпокривно пространство, с начална тръжна
цена 432 000 лв., стъпка на наддаване – 4320 лв.,
депозит за участие – 43 200 лв.;
– офис, ж.к. Изгрев, бл. 53, между вх. 8 и 9,
гр. Бургас, ЗП 61,45 кв. м, с начална тръжна цена
54 800 лв., стъпка на наддаване – 550 лв., депозит
за участие – 5480 лв.;
– офис, ж.к. Братя Миладинови, ул. Сан Стефано 86, гр. Бургас, ЗП 60,28 кв. м, с начална тръжна
цена 78 900 лв., стъпка на наддаване – 790 лв.,
депозит – 7890 лв.;
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– самостоятелен обект в сграда, ЗП 49,56 кв. м,
ул. Гладстон 53, партер, гр. Бургас, с начална тръжна цена 58 600 лв., стъпка на наддаване – 590 лв.,
депозит – 5860 лв.
2. Тръжните документации за всеки обект се
получават в офиса на Комисията по приватизация
и ПЧП (КППЧП), ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, стая 25, срещу документ за платена такса
в размер 200 лв. по IBAN сметка на Община
Бургас № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, код
на плащане – 44 70 00, BIC на „Общинска банка“ – АД – Бургас – SOMBBGSF, всеки работен
ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Физическите лица закупуват
лично или с нотариално заверено пълномощно.
Юридическите лица представят удостоверение за
актуално състояние и документ за самоличност в
КППЧП, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което
да е нотариално заверено, ако закупува чрез
пълномощник.
3. Депозитите за участие за всеки обект да се
внесат по банков път до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по IBAN сметка на Община Бургас № BG
89 SOMB 9130 3323 9965 01, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок пет работни дни след изтичането на срока
за обжалване на решението на КППЧП за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация в КППЧП.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търговете – в офиса на КППЧП, ул.
Конт Андрованти 1 – 3, гр. Бургас, всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
Председател:
П. Жечков

6058

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 790
от 29 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 192 от 26.06.2012 г. (ДВ, бр. 61 от 2012 г.) и
Решение № 635 от 28.01.2014 г. Общинския съвет – гр. Враца, реши:
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І. Приема правните анализи на юриста и
коригира надолу началните тръжни цени на
изброените обекти с до 12 % спрямо докладите
на експерт-оценителя за нов срок от 6 месеца.
Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 7 изброени по-долу обекта, включени
в Програмата за приватизация за 2014 г., при
следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.19 по кадастралната
карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, а по подробен устройствен план (план
за регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 50,80 кв. м,
със съответните ид. части от общите части на
сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес: бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна, № 1497 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчна оценка на
обекта към 14.05.2014 г. – 13 795,70 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 14 500 лв., и стъпка на
наддаване – 300 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.18 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 15,90 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж. Обектът е на адрес: бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна, № 1500 от 18.03.2009 г.
Актуализирана данъчната оценка на обекта към
14.05.2014 г. – 4318 лв. Начална тръжна цена на
обекта – 4530 лв., и стъпка на наддаване – 100 лв.
Върху крайната цена не се начислява ДДС.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.17 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 32,60 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж. Обектът е на адрес: бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна № 1501 от 18.03.2009 г.
Актуализирана данъчна оценка на обекта към
14.05.2014 г. – 8853,20 лв. Начална тръжна цена на
обекта – 9300 лв., и стъпка на наддаване – 200 лв.
Върху крайната цена не се начислява ДДС.
1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.16 по кадастралната
карта на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор
на АК, а по подробен устройствен план (план
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за регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца, съставляващ офис – 59,40 кв. м,
със съответните ид. части от общите части на
сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес: бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1502 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчна оценка на
обекта към 14.05.2014 г. – 16 131,20 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 17 000 лв., и стъпка на
наддаване – 300 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.15 по кадастралната карта на гр. Враца, одобрена със Заповед
№ РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния
директор на АК, а по подробен устройствен
план (план за регулация) на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ офис 37,50 кв. м,
със съответните ид. части от общите части на
сградата и правото на строеж. Обектът е на
адрес: бул. Хр. Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ
на гр. Враца, описан в АОС – частна № 1503 от
18.03.2009 г. Актуализирана данъчна оценка на
обекта към 14.05.2014 г. – 10 183,90 лв. Начална
тръжна цена на обекта – 10 700 лв., и стъпка на
наддаване – 200 лв. Върху крайната цена не се
начислява ДДС.
1.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.14 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 11,50 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж. Обектът е на адрес: бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна № 1504 от 18.03.2009 г.
Актуализирана данъчна оценка на обекта към
14.05.2014 г. – 3123 лв. Начална тръжна цена на
обекта – 3300 лв., и стъпка на наддаване – 100 лв.
Върху крайната цена не се начислява ДДС.
1.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.244.1.13 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на
АК, а по подробен устройствен план (план за
регулация) на гр. Враца, одобрен с Решение № 959
от 19.04.2011 г. на Общинския съвет – гр. Враца,
съставляващ офис – 28,60 кв. м, със съответните ид. части от общите части на сградата и
правото на строеж. Обектът е на адрес: бул. Хр.
Ботeв 18, сграда № 1, ет. 5, ЦГЧ на гр. Враца,
описан в АОС – частна № 1505 от 18.03.2009 г.
Актуализирана данъчна оценка на обекта към
14.05.2014 г. – 7766,90 лв. Начална тръжна цена на
обекта – 8200 лв., и стъпка за наддаване – 200 лв.
Върху крайната цена не се начислява ДДС.
ІІ. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася в БДСК – Враца, по сметка на Община
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Враца с IBAN: BG36STSA93003300146537, код
BIC: STSABGSF, в краен срок до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
ІІІ. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. за всеки един обект (с включен
ДДС) на касата в Центъра за административно
обслужване в сградата на Община Враца, ет. 1.
ІV. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – до 17 ч. на 14-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
V. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на 16-ия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Враца до 17 ч. на 16-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
VІІ. Търгът ще се проведе на 17-ия ден от
датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 14 ч. в Община Враца, ет. 3,
стая № 80.
VІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
определя тръжна комисия.
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжни документации за провеждане
на търг с явно наддаване, която съдържа следното:
1. решение на Общинския съвет – гр. Враца,
за обявяване на публичен търг с явно наддаване
за продажба;
2. фотокопие на решението за явен търг, обнародвано в „Държавен вестник“;
3. условия за провеждане на търга;
4. документи за участие в търга;
5. указания за участие в търга;
6. декларация за оглед на обекта;
7. декларация по чл. 7, ал. 3 ЗПСК, обр. 1, за
произхода и основание на платежните средства,
с които се участва в приватизацията;
8. декларация, че юридическото лице е с помалко от 50 % държавно или общинско участие;
9. проектодоговор за продажба;
10. характеристика на обекта;
11. скица на обекта;
12. АОС – частна.
Х. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имотите или изтичане
на срока по т. І ще се провеждат през 21 дни,
като всички цитирани срокове ще се удължават
също с по 21 дни.
ХІ. Възлага на кмета на община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани
с организацията и провеждането на търга, и да
сключи договори със спечелилите търга участници.
Председател:
М. Николова
6051
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ОБЩИНА С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 69
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА във връзка със
заявление за одобряване на проект за изменение
на подробен устройствен план – ПЗ и ПР за кв.
76 – УПИ I, кв. 78 – УПИ VII и УПИ Х, кв.
67 – УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, по плана
на с. Никола Козлево, община Никола Козлево,
входящ № 10-00-33 от 21.07.2014 г. Общинският
съвет – с. Никола Козлево, одобрява проект за
изменение на подробен устройствен план – ПЗ и
ПР за кв. 76 – УПИ I – „Пътен кантон“, кв. 78 –  
УПИ VII – „Озеленяване“, и УПИ Х – „Бетонов
възел“, кв. 67 – УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ
VII, по плана на с. Никола Козлево, община
Никола Козлево.

6057

Председател:
Ф. Алиев

82. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 29 август 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6194783
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2456725
Инвестиции в ценни книжа
21332366
Всичко активи:
29983874
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10642656
Задължения към банки
5883129
Задължения към правителството
и бюджетни организации
6484786
Задължения към други депозанти
1717968
Депозит на управление „Банково“
5255335
Всичко пасиви:
29983874
Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Л. Лозанова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 29 август 2014 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34743
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1470073
Дълготрайни материални и
нематериални активи
151324
Други активи
11086
Депозит в управление „Емисионно“
5255335
Всичко активи:
6922561
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2740464
Други пасиви
28811
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Всичко задължения
2769275
Основен капитал
20000
Резерви
4089721
Неразпределена печалба
43565
Всичко собствен капитал:
4153286
Всичко пасиви:
6922561
Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Л. Лозанова
5993
82. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и 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. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Табакова чешма“, разположена в землището на с. Железино, община Ивайловград, област
Хасково, и описана със следните координати в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4527355

9460835

2.

4526728

9460759

3.

4526921

9460332

4.

4526933

9460277

5.

4526975

9460080

6.

4526946

9460050

7.

4527000

9459905

8.

4527008

9459827

9.

4527105

9459570

10.

4527105

9458990

11.

4527230

9459040

12.

4527150

9459250

13.

4527468

9459350

14.

4527700

9459300

15.
4527700
9459780
5976
8. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с § 52,
ал. 3 и 4 ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и чл. 148, ал. 3
(в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) и 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-54 от 25.08.2014 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, за
обект „ВЛ 110 kV подстанция „Марек“ – подстанция „Самоков“ – участък от стълб № 70 (≡76) до
стълб № 123“, линеен строеж, преминаващ през
землищата на с. Клисура и с. Белчин, община
Самоков, Софийска област. На основание чл. 60,
ал. 1 АПК за защита на особено важни държавни
и обществени интереси е допуснато предварително
изпълнение на разрешението за строеж. Предварителното изпълнение може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му в „Държавен вестник“
чрез МРР. Разрешението за строеж може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез МРР.
5996
32. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-55 от 25.08.2014 г. на
„Контур Глобал Марица-изток 3“ – АД, за обект
„Въгледробилка ІІ степен. Преработка и частичен
демонтаж на греди на кота +151.20“, с местонахождение – въгледробилен корпус на основната
площадка на ТЕЦ „Контур Глобал Марица-изток
3“, с. Медникарово, община Гълъбово, област
Стара Загора. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез МРР.
5997
31. – Министърът на регионалното развитие на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-56 от 25.08.2014 г. на
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
за строеж „Сеизмично укрепване на сградата на
Спецкорпус-2 на АЕЦ „Козлодуй“ на територията
на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен
имот № 218 в землището на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца, по проект „Доставка
и монтаж на проектни изменения и сеизмично
укрепване на сградата на Спецкорпус-2 на АЕЦ
„Козлодуй“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересованите лица пред Административния
съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие.
5998
36. – Министърът на регионалното развитие
обявява, че на основание § 52, ал. 5 от преходните
и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 148, ал. 3 и 4 (в редакцията преди изм. и доп.
на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) във връзка с чл. 143,
чл. 144, ал. 1 – 4 и чл. 145, ал. 2 (в редакцията им
преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и
чл. 152, ал. 2 ЗУТ и при условията на чл. 60, ал. 1
АПК е издал на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Разрешение за строеж № РС-57 от 25.08.2014 г. за
строеж: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград“.
Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции
в Симеоновград и Свиленград и разширение на
съществуваща тягова подстанция в Димитровград.
Тягова подстанция Симеоновград. Етап 1. Реконструкция на електропровод 20 kV и трафопост за
захранване на тягова подстанция Симеоновград,
намиращ се на територията на община Симеоновград, област Хасково. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния
съд – Хасково, в 3-дневен срок от съобщаването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Административния
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съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие.
5999
98. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за приемане на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2014 – 2015 г. съгласно Решение № 293
на Министерския съвет от 13.05.2014 г. по следните научни специалности (докторски програми):
Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

Форми на
обучение
редовна задочна

1. Педагогически науки, 1.2. Педагогика
Специална педагогика (Социална работа) – МФ

1

Теория на възпитанието и
дидактика – ПФ

1

1

Специална педагогика – ПФ

1

1

3. С оц иа л н и, с т опа нск и и п ра вн и нау к и,
3.8. Икономика
Икономика и управление (по
отрасли) – СФ

2

3. С оц иа л н и, с т опа нск и и п ра вн и нау к и,
3.4. Социални дейности
Организация и управление
извън сферата на материалното производство (Социални
дейности) – МФ
Медицинска психология – МФ

1

2

4. Природни науки, математика и информатика,
4.3. Биологически науки
Микробиология – МФ

1

Имунология – МФ

1

Екология и опазване на екосистемите – АФ

2

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
6.4. Ветеринарна медицина
Акушерство и гинекология
на животните и болести на
новородени животни – ВМФ

2

Хирургия, рентгенология и
физиотерапия на животните –
ВМФ

1

Патология на животните –
ВМФ

1

Епизоотология, инфекциозни
болести и профилактика на
заразните забол явани я по
животните – ВМФ
Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ

1
1

1

1

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
6.3. Животновъдство
Зоохигиена и организация на
ветеринарното обслужване
(Здравеопазване) – АФ

1
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7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина
Обща хирургия – МФ

1

Патологоанатомия и цитопатология – МФ

1

Ендокринология – МФ

2

Кардиология – МФ

1

Имунопатология и алергология – МФ

1

Детска хирургия – МФ

1

Професиона лни забол явания – МФ

1

Физиотерапия, курортология
и рехабилитация – МФ

1

Неонатология – МФ

1

Инфекциозни болести – МФ

1

Хигиена – МФ

1

Обща медицина – МФ

2

7. Здравеопазване и спорт, 7.4. Обществено здраве
Уп ра влен ие на зд ра вн и т е
грижи – МФ

1

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до декана по образец (от
сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено
в деловодството на факултета; 2. автобиография – европейски формат; 3. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие)
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ или академична справка за
завършено обучение (оригинал или нотариално
заверено копие); 4. когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за
периоди на обучение, завършени в чуждестранни
висши училища, признати по законодателството
на съответната държава, кандидатът прилага и
решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийския университет на придобита
в чужбина степен на висше образование“; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията им в съответната научна област; 6.
документ за платена такса. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени
в сайта на ТрУ. Подаване на документи във:
Медицински факултет – деканат, ул. Армейска
11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – деканат,
Студентски град, тел. 042/699300; Ветеринарномедицински факултет – деканат, Студентски град,
тел. 042/699506; Педагогически факултет – деканат, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански
факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699
430 или 042/699 409.
6042
11. – Институтът по земеделие – Карнобат,
към Селскостопанската академия, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:
професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция
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и семепроизводство на културните растения“;
доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция и
семепроизводство на културните растения“, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: в Института по
земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.
5981
43. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
с. Езерово, община Белослав, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна. В
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за
частите от кадастралната карта и кадастралните
регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1
ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите,
ползвани при създаването им.
5975
28. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
„ПУП – ПП за трасето на ВЕЛ 20 kV за захранване на МВЕЦ „Места-1“ в ПИ № 53059.26.44
по КВС на с. Обидим, община Банско, област
Благоевград. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в
стая 309 в сградата на общинската администрация,
Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6038
8. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация на обслужваща улица от о.т. 1 до о.т. 14
за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори
07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446,
07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665 и 07079.2.66 по
КК на гр. Бургас, местност Вълчи връх (бивша
местност Курт тепе) и местност Дванадесетте
(бивша местност Оникилика) в землището на
гр. Бургас, в границите на с.о. „Бизнес парк
Бургас-1“. Проектът е изложен за разглеждане
в ЦАУ „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
6006
43. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен частичен подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 00583.41.9
в землището на с. Арбанаси, местност Новите
лозя, за определяне на ново конкретно предназначение на имота „За общественообслужващи
дейности и атракции“ с малка височина – 10 м;
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парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура; схема за електрификация
към подробния устройствен план към план за
застрояване за поземлен имот с идентификатор
00583.41.9 в землището на с. Арбанаси, местност
Новите лозя. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Велико Търново
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6039
11. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура за определяне на
трасе на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване на МВЕЦ „Дяково“ към електрораз
пределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, през поземлени имоти № 200024;
№ 200013; № 202001; № 161048; № 000981; № 000980;
№ 083001 и № 000820, земл ище с. Дяково, община
Дупница – общинска собственост. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ занитересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6007
42. – Община Златарица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, становище на главния архитект № 7-ЧИПУП-ПР-2014 от 29.04.2014 г., Заповед за разрешаване № 275 от 29.04.2014 г., Решение № 552 от
22.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Златарица,
и в изпълнение разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 1
и 2, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 208 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за частично изменение
на действащия подробен устройствен план на
гр. Златарица, община Златарица. Във връзка с
констатирана грешка в действащата кадастрална
карта на гр. Златарица, бъдещи инвестиционни
проекти на община Златарица и обособяване на
поземлен имот за трафопост в кв. 131 по плана
на гр. Златарица е изготвен проект за частично
изменение на ПУП – ПР за част от кв. 131, 131а,
132, 133 по представената скица-предложение,
както следва: разделяне на строителен квартал
131 на два нови строителни квартала – кв. 131 и
кв. 131а, с цел нанасяне на улица с о.т. 484-482,
която съществува намясто, но не е нанесена в КК
на гр. Златарица, същата представлява пътят за
гр. Елена; обособяване на УПИ І – За парк, кв.
131; обособяване на УПИ ІІ – За трафопост, кв.
131, и отклонение за достъп на имота; обособяване на УПИ І – За детска площадка, кв. 131а;
премахване на улица с о.т. 484-485 и обединяване
на кв. 128 и кв. 132 поради това, че улицата не е
прокарана, а в този си вид засяга изключително
частни имоти с масивни сгради, като същите
имоти имат лице, отговарящо на чл. 19 ЗУТ
към друга улица; обособяване на предаваемо
място към УПИ ІІІ-1707, кв. 133, във връзка с
инвестиционните намерения на собственика. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
собственици на недвижимите имоти могат да
направят мотивирани писмени възражениия до
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кмета на общината в 14-дневен срок от получаване
на обявлението. Проектът е на разположение в
стая № 4 в сградата на Община Златарица.
5985
75. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР), засягащ УПИ ІV и УПИ VІ в кв.
336, УПИ VІІ в кв. 329 и улица в участъка от
ОТ 1230 до ОТ 1231 по регулационния план на
гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
със същия и да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската
администрация, Каварна.
5986
12. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план на
квартал 591 по плана на Казанлък, както следва:
1. отреждане на улична регулация между осови
точки: 7617-9570-9571-9572-7620; 2. изменение на
план за регулация на урегулиран поземлен имот
(УПИ) III-175 с отреждане „За спорт и атракции“
в квартал 591, като същият се разделя на УПИ:
2.1. в новообразувания квартал 658: – I-8902, II8903, III-8904, IV-8905, V-8906, VI-8907, VII-8908,
VIII-8909, всички с отреждане „За спорт и атракции“; 2.2. в квартал 591 УПИ: III-285, XXIV-8899,
XXV-8900 и XXVI-8901; 3. план за застрояване за
новообразуваните УПИ със следните показатели:
свободно застрояване – до 5 етажа, до 15 м височина, 1,5 коефициент на интензивност, и 30 %
площ за озеленяване. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
6040
3. – Община Лом на основание чл. 128, ал. 2
ЗУ Т съобщава, че с п ротокол № 6, т. 7 от
21.08.2014 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията – гр. Лом, е приет
проект за попълване на кадастрален план и
план за регулация на с. Ковачица, община Лом,
област Монтана, който се намира в кметство
с. Ковачица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица в едномесечен срок от
обнародване в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за попълване на кадастрален план и план за регулация на с. Ковачица до
общинската администрация.
6010
41. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – плансхема на обект: „Изграждане на нова канална мрежа
на „Рокада – Инвест“ – ООД, от бул. България до
ул. Дилянка, ул. Иван Рилски, бул. Победа и ул.
В. Левски по бул. 6 септември, по бул. Марицаюг, ул. Владая и карето между бул. 6 септември,
ул. П. Р. Славейков, бул. Кн. М.-Луиза и бул.
Източен и изтегляне на оптичен кабел и HDPE
тръба в съществуваща тръбна канална мрежа на
БТК. План-схемата е изложена за запознаване в
сградата на Община Пловдив на пл. Централен
1, стая 6, ет. 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародване на обявлението,
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Пловдив.
6041
45. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
изграждане на обект: „Изграждане на участък за
движение на противопожарна техника в местността
Стриков рът към Арнаутски дол, намиращ се в ПИ
096052, землище с. Бяла, община Сливен“. Проектът е изложен в общината, стая 35. 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.
6011

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Професионална
гимназия „Константин Драганов Кумановски“ с
адрес гр. Девня, бул. Съединение 122, област Вар
на, представлявана от директора Йовка Здравкова
Бачовска, с която се оспорва Заповед № РД-09-475
от 28.03.2014 г. на министъра на образованието и
науката в частта є – прием за 2014/2015 г. след
завършен осми клас в Средно общообразователно
училище „Васил Левски“ – гр. Девня, по което
е образувано адм.д. № 9710/2014 г. по описа на
Върховния административен съд.
6024
Административният съд – Варна, ХХХІІІ състав, съобщава за направено от Светлана Славчева Тончева и Мони Видмилов Тончев частично
оспорване на Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одоб
рен ПУП – ПУР за улици и поземлени имоти,
публична собственост, на с.о. „Ментеше“, в т.ч.
и схеми: схема за водоснабдяване и канализация, за газоснабдяване, вертикално планиране и
транспортно-комуникационна схема, в частта за
ПИ 708 в кв. 53. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм.д. № 1947/2014 г. в едномесечен
срок от деня на обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на обжалвания акт, както и за присъединяване
към подадената от Светлана Славчева Тончева
и Мони Видмилов Тончев жалба.
5957
Административният съд – Варна, първо отделение, ІІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Маринка Димитрова Иванова – кмет на Община
Дългопол, срещу Решение № 56-9 от 27.06.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Дългопол, и разпоредбата на чл. 34, ал. 10 от Наредба № 11 за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Дългопол. По оспорването е образувано адм.д.
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№ 2536/2014 г. по описа на Административния
съд – Варна, първо отделение, ІІІ състав, насрочено за 23.10.2014 г. от 13,30 ч.
5984
Административният съд – Варна, ХХ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 1941/2014 г. по оспорване, предявено от Иван Стоянов Тодоров и Никола Иванов
Стоянов, против Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на
ПУП – ПУР на СО „Ментеше“, гр. Варна, в частта
на ПИ № 1219, кв. 43, между осови точки: 361 – 362 –
363 – 364 – 365 – 368 – 367. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Иван Стоянов Тодоров
и Никола Иванов Стоянов.
6012
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава за
направено оспорване от Цветан Иванов Попов
от Варна на Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – ПУР на СО „Ментеше“, гр. Варна, и съответните схеми, в частта на предвижданията,
засягащи ПИ 10135.4501.1356. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление до АС – Вар
на, за конституирането им като ответници по
адм. дело № 1938/2014 г. в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, което да съдържа реквизитите
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството им
на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
обжалвания административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
6043
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 ГПК съобщава за направено
оспорване от кмета на община Дългопол на
Решение № 56-9 от 27.06.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Дългопол, с което е променена разпоредбата на чл. 34, ал. 10 от Наредба № 11 за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Дългопол. По оспорването е образувано адм.д.
№ 2449/2014 г. по описа на Административния
съд – Варна, ХІХ състав, ІІ отделение.
6044
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Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 1882 от 28.08.2014 г. от Борислав
Йорданов Шишков от Добрич, ул. Ильо войвода
11, срещу Решение № 543 по протокол № 45 от
заседание на Общинския съвет – гр. Шабла, проведено на 26.06.2014 г., с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 108, ал. 5, чл. 129, ал. 1,
чл. 134, ал. 1 и ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 208 ЗУТ
и докладна записка с вх. № К-116 от 13.06.2014 г.
Общинският съвет – гр. Шабла, одобрява изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І,
УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ ІХ и УПИ Х,
всичките в кв. 37, и УПИ ІІ в кв. 38 по плана на
с. Крапец, община Шабла, и план за застрояване
на УПИ ІІ-746, УПИ ІІІ-747 и УПИ Х-748 в кв. 37,
които да бъдат отредени за „територия за жилищно
застрояване с малка височина“, както и правото
на заинтересованите страни да се конституират
като ответници по АД № 507/2014 г. по описа на
Административния съд – Добрич, чрез подаване на
заявление в изискуемата форма съгласно чл. 218,
ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“. По оспорването е
образувано адм. дело № 507/2014 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
24.10.2014 г. от 10 ч.
6013
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че Решение № 520 по протокол № 42
от 27.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Тутракан, в частта му по т. 1, с която е утвърдена
общинска транспортна схема на община Тутракан за осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси съгласно приложение № 1, е
оспорена от ЕТ „Хари – 3 – Харалан Хараланов“
и по жалбата е образувано адм.д. № 113/2014 г.
на Административния съд – Силистра, насрочено
за 15.10.2014 г. от 11 ч.
5983
Варненският районен съд, ХVІІІ състав, призовава Хидаят Хаджи Абдула, роден на 1.07.1977 г.,
гражданин на Ирак, с неизвестен адрес, като
ответник по гр. д. № 9026/2014 г. по описа на
Варненския районен съд, ХVІІІ състав, да се яви
в съда, в канцеларията на ХVІІІ състав, в срок
до 10.11.2014 г., за да получи книжата по делото,
заведено от Росица Величкова Ефтимова, за иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 СК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6022
Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Кристин Мишел Спайсър, гражданка на
САЩ, родена на 10.11.1982 г., с неизвестен адрес
в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, III гражданско отделение, 91
състав, София, ул. Съборна 9, да получи препис
от искова молба и приложенията, подадена от
Димитър Николов Терзиев, с правно основание
чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще є
назначи особен представител.
6023
Районният съд – гр. Средец, призовава Андрей
Геннадьевич Перетятко, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
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гр.д. № 259/2014 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5982
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 3645/2012 г.
по пред явен от Комиси ята за отнемане на
незаконно придобито имущество (КОНПИ) с
БУЛСТАТ 131463734 чрез Антоанета Стоянова
Цонкова, в качеството є на зам.-председател, с
адрес за призоваване София, бул. Княз Александър Дондуков 9, ет. 5, срещу: 1. Атанас Ташков
Атанасов с постоянен и настоящ адрес: Варна,
район „Вл. Варненчик“, ж.к. Вл. Варненчик 210,
вх. 3, ет. 4, ап. 55; 2. Антонио Атанасов Атанасов
с постоянен адрес: Варна, район „Приморски“,
ул. Прилеп 52А, и настоящ адрес: Варна, район
„Одесос“, ул. Любен Каравелов 3, ет. 5, ап. 10,
чрез законните му представители Атанас Ташков
Атанасов и Даниела Иванова Нанчева, с постоянен адрес: Варна, район „Приморски“, ул. Прилеп
52А, и настоящ адрес: Варна, район „Одесос“, ул.
Любен Каравелов 3, ет. 5, ап. 10; 3. Нели Петрова
Георгиева с постоянен и настоящ адрес: Варна,
район „Младост“, ж.к. Трошево, бл. 57, вх. А,
ет. 2, ап. 10; 4. „Стефко – 2002“, ЕИК 103740188,
със седалище и адрес на управление Варна,
ж.к. Вл. Варненчик 210, вх. 3, ет. 4, ап. 55, чрез
управител и представител Атанас Ташков Атанасов; 5. „Виктори менаджмент“ – ЕООД, ЕИК
200429980, със седалище и адрес на управление:
област Благоевград, община Банско, гр. Банско,
ж.к. М. Грамадето, апартаментен хотел, чрез управител и представител Атанас Ташков Атанасов;
6. Деспа Ненова Пейчева с постоянен и настоящ
адрес: Варна, район „Вл. Варненчик“, ж.к. Вл.
Варненчик 210, вх. 3, ет. 4, ап. 55; 7. Ташо Атанасов Пейчев с постоянен и настоящ адрес: Варна,
район „Вл. Варненчик“, ж.к. Вл. Варненчик 210,
вх. 3, ет. 4, ап. 55; 8. Александър Лефтеров Попов с постоянен и настоящ адрес: Варна, район
„Приморски“, ул. Генерал Цимерман 35, ет. 3,
ап. 24; и 9. Елена Тодорова Попова с постоянен
и настоящ адрес: Варна, район „Приморски“,
ул. Генерал Цимерман 35, ет. 3, ап. 24, с правно
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ за отнемане в полза на държавата следното имущество на обща
стойност 1 333 709 лв., а именно:
От ответника Атанас Ташков Атанасов на
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
2/6 и д е а л н и ч а с т и о т п о з е м л е н и м о т
№ 10135.2551.142, целият с площ 600 кв. м, съгласно
документ за собственост и 649 кв. м по кадастрална карта, намиращ се във Варна, м. Пчелина
(стара м. Кованлъка), с № по предходен план:
парцел № 103 по кад. план, заедно с построената
в същия производствена сграда с площ 120 кв. м
и РЗП 240 кв. м, представляваща и състояща се
от: сграда с идентификатор № 10135.2551.142.1 със
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застроена площ 113 кв. м, на два етажа, с предназначение друг вид производствена, складове,
инфраструктурна сграда и сграда с идентификатор
№ 10135.2551.142.2 със застроена площ 24 кв. м с
предназначение селскостопанска сграда съгласно
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, придобит с
нотариален акт № 76, том III, peг. № 2636, дело
№ 431 от 2003 г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. peг. № 17842, том LVI, акт № 31/2003 г.,
и с нотариален акт № 16, том V, peг. № 10145,
дело № 731 от 24.11.2011 г., вписан в Агенцията
по вписванията с вх. peг. № 267872, том LXXV,
акт № 160/2011 г.;
апартамент, намиращ се във Варна, ул. Баба
Рада 20, представляващ по кадастрална карта
и кадастрални регистри, одобрени през 2008 г.,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10135.1507.488.13, с предназначение: жилище,
апартамент, на едно ниво, със застроена площ
86,57 кв. м, състоящ се от входно антре, банятоалетна, кухня с кухненска ниша, три стаи и два
балкона, на третия етаж от жилищна сграда с
идентификатор № 10135.1507.488.1, заедно с прилежащо избено помещение № 1 и избено помещение
№ 4, с обща площ 35,52 кв. м, заедно с прилежащите тавански помещения № 1 и 2 с обща площ
29,83 кв. м, както и 35,30 % ид.части от общите
части на сградата и от правото на строеж, както
и 1/3 ид. част от правото на собственост върху
дворното място, в което е построена жилищната
сграда, цялото с площ 125 кв. м, с идентификатор
№ 10135.1507.488, придобит с нотариален акт № 16,
том И, peг. № 2586, дело № 183 от 17.10.2011 г.,
вписан в Агенцията по вписванията с вх. peг.
№ 23230, том LXVI, акт № 60/2011 г.;
100 дружествени дяла по 50 лв. всеки от капитала на „Виктори менаджмент“ – ЕООД, ЕИК
200429980, със седалище и адрес на управление:
област Благоевград, община Банско, гр. Банско,
ж.к. м. Грамадето, апартаментен хотел, собственост на Атанас Ташков Атанасов, в размер 5000 лв.;
25 дружествени дяла по 100 лв. всеки от капитала на „Стефко – 2002“ – ООД, ЕИК 103740188,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Вл. Варненчик 210, вх. 3, ет. 4, ап. 55, собственост
на Атанас Ташков Атанасов, в размер 2500 лв.;
25 дружествени дяла по 100 лв. всеки от капитала на „Агриком“ – ООД, ЕИК 103893981,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Карамфил 14, вх. Д, ет. 1, ап. 4, собственост на
Атанас Ташков Атанасов, в размер 2500 лв.;
51 дружествени дяла по 50 лв. всеки от капитала на „Еделвайс 2004“ – ООД, ЕИК 103876277,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Вл. Варненчик 210, вх. 3, ет. 4, ап. 55, собственост
на ответника, в размер 2550 лв.;
5 дружествени дяла по 10 лв. всеки от капитала на „Международен туристически център – МТЦ“ – ООД, ЕИК 202148187, със седалище
и адрес на управление Варна, район „Приморски“,
ул. Васил Друмев 1, собственост на ответника,
в размер 50 лв.;
сумата в размер 15 000 евро, равняваща се на
29 782,95 лв. по сметка № BG24FINV91502014890775,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр ответника.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

От ответника Атанас Ташков Атанасов на
основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
сумата в размер 65 250 лв. от продажбата на
недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт за покупко-продажба № 180, том VII,
peг. № 10759, дело № 1126 от 24.10.2003 г., вписан
в Агенцията по вписванията с вх. peг. № 40500,
том LLXXXI, № 79;
сумата в размер 38 089 лв. от продажбата на
недвижим имот по пазарна стойност с нотариален
акт № 73, том IV, peг. № 4227, дело № 673/2004 г.,
вписан в Агенцията по вписванията с вх. peг.
№ 23531, том LXIV, акт № 17437/2004 г.;
сумата в размер 23 760 лв. от продажбата на
недвижим имот по пазарна стойност с нотариален
акт № 168, том IV, peг. № 3437, дело № 740/2007 г.,
вписан в Агенцията по вписванията с вх. peг.
№ 3553, том XVI, акт № 46/2007 г.;
сумата в размер 220 500 лв. от продажбата на
недвижим имот по пазарна стойност с нотариален
акт № 166, том IV, peг. № 3434, дело № 738/2007 г.,
вписан в Агенцията по вписванията с вх. peг.
№ 3552, том XVI, акт № 45/2007 г.;
сумата в размер 61 900 лв. от продажбата
на правото на строеж на 9 недвижими имота
(апартаменти) по пазарна стойност с нотариален
акт № 65, том II, peг. № 1091, дело № 259/2006 г.,
вписан в Агенцията по вписванията с вх. peг.
№ 1207, том VI, акт № 27/2006 г.;
сумата в размер 3060 лв. от продажбата на
3/30 идеални части от недвижим имот по пазарна
стойност с нотариален акт № 169, том IV, peг.
№ 3438, дело № 741/2007 г., вписан в Агенцията
по вписванията с вх. peг. № 3555, том XVI, акт
№ 48/2007 г.;
сумата в размер 2500 лв. от продажбата на
„Анабелшоу“ – ООД, ЕИК 103893547, със седалище и адрес на управление Варна, район „Одесос“,
ул. Скопие 12.
От ответниците Атанас Ташков Атанасов
и Нели Петрова Георгиева на основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
сумата в размер 7500 лв. от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил марка „Нисан“, модел „Съни“, с ДК № В 5754 АН, рама
№ JN1BCAN14U0755766, двигател СА 1419627, с
първа регистрация от 23.07.1991 г.;
сумата в размер 3500 лв. от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с ДК № В 6624 АК, рама
№ WVWZZZ19ZHW764200, двигател № 579451, с
първа регистрация от 1.09.1987 г.;
су мата в размер 180 0 лв. от прода жбата
по пазарна стойност на лек автомобил марка
„Фиат“, модел „Уно“, с ДК № В 4743 АТ, рама
№ ZFA14600006246079, двигател 149С10007345827,
с първа регистрация от 1.11.1989 г.
От ответника „Стефко – 2002“ – ООД, ЕИК
103740188, с управител и представител ответника
Атанас Ташков Атанасов на основание чл. 6 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
лек автомобил марка „Ауди“, модел „100“, с
ДК № В 1792 КТ, рама № WAUZZZ4AZPN082124,
двигател ААТ020731528, с първа регистрация от
21.04.1993 г., закупен от „Стефко – 2002“ – ООД;
лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
с ДК № В 2357 РА, рама № WOL0TJF35X2101220,
двигател X16XEL20F31219, с първа регистрация
от 8.12.1998 г., закупен от „Стефко – 2002“ – ООД;
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лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рама № WVWZZZ3BZXE20899, двигател
(няма номер), с първа регистрация от 9.06.1998 г.,
закупен от „Стефко – 2002“ – ООД;
лек автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“,
рама № ZFA23000005164694, двигател 22002011763,
с първа регистрация от 11.08.1995 г., закупен от
„Стефко – 2002“ – ООД;
сумата в размер 23 325,30 евро, равняващи се на 45 620,32 лв., по срочен депозит в
евро в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
№ BG87FINV91502014870726, открит на 7.03.2011 г.,
с т и т у л я р „С т е фко – 2 0 0 2“ – ООД , с ЕИ К
103740188, рeг. № RB306002-001-07;
сумата в размер 14 437,70 лв. по разплащателна
сметка в левове в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с № BG51FINV915010BGN056B4, открита
на 25.02.2003 г., с титуляр „Стефко – 2002“ – ООД,
с ЕИК 103740188.
От ответника „Стефко – 2002“ – ООД, ЕИК
103740188, с управител и представител ответника
Атанас Ташков Атанасов на основание чл. 6 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
сумата в размер 30 000 лв. от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“, с ДК № В 2441 СТ,
рама № JT111TJA008016078, двигател 1HD0191623,
с първа регистрация от 8.02.2001 г.;
сумата в размер 5000 лв. от продажбата по
пазарна стойност на товарен автомобил марка
„Баркас“, модел „В 1000“, с ДК № В 8615 СК, рама
№ 314540, двигател 20113242, с първа регистр ация
от 1.01.1984 г.;
сумата в размер 1300 лв. от продажбата по
пазарна стойност на товарен автомобил марка
„Мерцедес“, модел „207 Д“, с ДК № В 9932 CP,
рама № 393М338, двигател 61693410140215, с първа
регистрация от 5.08.1982 г.
От ответника „Виктори менаджмент“ – ЕООД,
ЕИК 200429980, с управител и представител ответника Атанас Ташков Атанасов на основание
чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
лек автомобил „Дачия Логан“ с ДК № Е 7195
К В, рама № UU1KSDA EH40539529, двигател
K7JA71UF35702, цвят – бял, дата на първа регистрация от 10.12.2008 г., закупен от „Виктори
мениджмънт“ – ЕООД.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.01.2015 г. от 14 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.). Указва на заинтересованите
лица, че могат да предявят своите претенции върху
описаното имущество и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 28.01.2015 г. и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.).
5978

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел сдружение „Боди релакс 2003“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 12 от
устава и решение на УС на сдружението свиква
общо събрание на членовете на „Боди релакс
2003“ на 15.10.2014 г. в 10,30 ч. в София, ул. Уилям
Гладстон 32, при следния дневен ред: 1. промяна
на дейността на сдружението от частна в общественополезна дейност; 2. промяна на устава; 3.
разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на „Боди релакс
2003“ всеки присъствен ден от 13 до 15 ч. на адреса на управление на сдружението. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
6128
1. – Управителният съвет на сдружение „Тенисски-голф клуб’81 – София“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
16.10.2014 г. в 18,30 ч. в Студентски град „Христо
Ботев“ в залата на Тенис комплекс „Мир и дружба“,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на клуба за дейността му през 2013 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на УС
на сдружението за дейността му през 2013 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2013 г.; проект за решение – ОС приема
годишния финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане
на промени в устава на сдружението, отразяващи
настъпилите промени в законодателството; проект
за решение – ОС приема актуализирания устав
на сдружението; 4. освобождаване на досегашния
управителен съвет от длъжност и от отговорност;
проект за решение – ОС освобождава членовете
на досегашния управителен съвет от длъжност и
от отговорност; 5. избор на нов управителен съвет
в съответствие с приетия актуализиран устав;
проект за решение – ОС избира нов управителен
съвет; 6. избор на нови членове на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието, като се регистрират от
17,30 до 18,15 ч. в деня на събранието. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне
на документ за самоличност, а техните представители – с документ за самоличност и изрично
нотариално заверено пълномощно. Материалите
по дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в седалището и адреса на управление на сдружението всеки работен ден в рамките
на работното време. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6002
10. – Управителният съвет на сдружение „Федерация „Съюз на съотечествениците“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.10.2014 г. в 11 ч. в София, ул. Шипка 34, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на управителния съвет на сдружението;
2. отчетен доклад на ревизионната комисия на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
и ревизионна комисия; 4. избор на председател
на управителния съвет; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6004
18. – Управителният съвет на Сдружение на
директорите в средното образование в Републ ика
България, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.11.2014 г. в
8,30 ч. в София, ул. Ген. Паренсов 11, при следния
дневен ред: 1. приемане отчет за дейността за
2013 г.; 2. приемане финансов отчет за 2013 г.; 3.
приемане план за дейността за 2015 г.; 4. приемане
план за бюджета за 2015 г.; 5. разни.
5903
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алианс за правно взаимодей
ствие“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 6.11.2014 г. в
10 ч. в офиса на АПВ, София, ул. Съборна 5,
ет. 3, при следния дневен ред: 1. изменения и
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допълнения в устава на сдружението; 2. избор
и освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. вземане на решение за
откриване на клонове в страната и в чужбина;
4. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
6025
2 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а ф он д а ц и я
„143 – Георги Бенковски“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на съвета на учредителите на 7.11.2014 г. в 11 ч.
в административната сграда на фондацията в
София, ул. Тодорини кукли 9, при следния дневен
ред: 1. приемане ГФО на фондацията и отчета
за дейността є за 2013 г.; 2. приемане програма
за дейността на фондацията за 2014 г.; 3. избор
на нов изпълнителен директор; 4. обсъждане
предложения за реализиране на възпитателнообразователни програми и организиране на
свободното време на учениците на 143-то ОУ
„Г. Бенковски“ и одобрение на реализираните
такива; 5. разни. Материалите по дневния ред
са на разположение на административния адрес
на фондацията от 7,30 ч. до 13 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе повторно един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
6003
1. – Управителният съвет на Съюз „Истина“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава
свиква общо събрание на съюза на 9.11.2014 г.
в 10 ч. в София, Дом на военноинвалидите,
ул. Христо Белчев 21, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС; 2. отчетен доклад на
контролния съвет за финансовото състояние
на съюза; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
разни. Регистрацията е от 9,30 ч.
6046
29. – Управителният съвет на сдружение
„Американски университет в България“ със
седалище и адрес на управление Благоевград,
пл. Георги Измирлиев 1, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.10.2014 г. в
9 ч. в Благоевград в сградата на АУБ, Благоевград,
при следния дневен ред: 1. приемане на одитираните финансови отчети за ФГ 2013 – 2014 г.;
2. приемане на планове за финансовата дейност
и развитието; 3. приемане на решения и политики за академичната дейност; 4. приемане на
вътрешни политики и правилници; 5. приемане
на дарения и субсидии; 6. приемане на решения
за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7. промяна в състава
на настоятелството, съвета на директорите и
изпълнителната комисия; 8. промяна в устава на
сдружението; 9. 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 се провежда, ако присъстват поне
девет настоятели.
6074
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на училищното
настоятелство на 20.11.2014 г. в 18 ч. в сградата
на ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново, в
стаята на Съвета на настоятелите при ОУ „Димитър Благоев“, при следния дневен ред: 1. вземане
решение за освобождаване членовете на досегашните органи на управление на сдружението; 2.
вземане решение за избор на органи на управление и представляващ сдружението – управителен
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орган – съвет на настоятелите и председател; 3.
вземане решение за промяна седалището и адреса
на управление; 4. вземане на решения за промяна
в устава на сдружението; 5. вземане решение за
приемане и утвърждаване на нови членове на
сдружението и за прекратяване на членството
въз основа на направени волеизявления; 6. разни.
6080
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по борба – Димитровград“, Димитровград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
си на 4.11.2014 г. в 18 ч. в Димитровград в залата
по борба на ул. Ивайло 3, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалия
отчетен период; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5988
1. – Управителният съвет на ХК „Младост“,
гр. Искър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете си на 10.11.2014 г. в
12 ч. в сградата на СОУ „Христо Смирненски“,
гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. Георги Димитров 38, при дневен ред: избор на нов
управителен съвет на ХК „Младост“, гр. Искър.
Канят се всички членове да присъстват лично или
чрез изрично упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Писмените
материали ще са на разположение на членовете в
сградата на СОУ „Христо Смирненски“, гр. Искър.
6077
1. – Управителният съвет на настоятелството към ЦДГ № 6 „Гина Кунчева“, Карлово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.11.2014 г. в 17,30 ч. в сградата на детската
градина в Карлово, ул. Ген. Заимов 14, в група
„Златна рибка“, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на настоятелството за 2014 г.; 2. освобождаване на членове на управителния съвет
по тяхна молба; 3. освобождаване председателя на
УС на настоятелите; 4. избор на нови членове на
управителния съвет; 5. избор на нов председател
на УС на настоятелството; 6. промяна в устава на
сдружението; 7. обсъждане размера на членския
внос на настоятелите; 8. предстояща дейност за
НУГ 2015 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час покъсно – в 18,30 ч., на същото място и се провежда
независимо от броя на присъствалите членове.
6079
1. – Управителният съвет на сдружение „Свети
Арахангел Михаил“, Килифарево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
събрание на 2.11.2014 г. в 11 ч. в гр. Килифарево,
ул. Димитър Бълхов 2, при следния дневен ред:
1. изменение и допълнение на устава; 2. избиране
и освобождаване на членовете на управителния
съвет; 3. избор на нови: председател, управителен
съвет и контролен съвет; 4. отчет за дейността на
сдружението; 5. отчет на средствата; 6. разни (други). Поканват се всички членове на сдружението
да участват в работата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6045
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107. – Адвокатският съвет на Адвокатска
колегия – Монтана, на основание чл. 83, ал. 3 във
връзка с чл. 81, ал. 2 ЗА свиква извънредно общо
годишно събрание на колегията на 18.10.2014 г.
в 10 ч. в Монтана, бул. Трети март 39, Дом на
науката и техниката, ет. 2, зала 2, при следния
дневен ред: 1. избор на адвокатски съвет и на
неговия председател; избор на контролен съвет;
избор на дисциплинарен съд и на неговия председател; 2. въпроси, включени в дневния ред на
основание чл. 81, ал. 3 ЗА. В случай че в резултат
на проведения избор не е попълнен някой от
органите на АК – Монтана, допълнителен избор
ще се проведе на 26 октомври 2014 г., на същото
място и в същия час както при първия избор.
5987
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Загорец“,
Нова Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ отправя покана към всички свои членове за общо
отчетно-изборно събрание на 21.11.2014 г. в 18 ч.
в Клуба на културните дейци, Нова Загора, пл.
Свобода 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на клуба за 2014 г.; 2. финансов
отчет за 2014 г.; 3. избор на нов УС и председател
на УС; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно
събрание ще се проведе от 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6078
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28. – Управителният съвет на СНЦ „Младежко развитие“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на адреса на управление в Пловдив,
бул. Шести септември 153, ет. 2, на 12.11.2014 г. в
11 ч. при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението и във вида на извършваната
дейност на сдружението: от „в частна полза“ на
„в общественополезна дейност“; 2. освобождаване
на стари и прием на нови членове; 3. промени
в членовете на УС; 4. промяна на адреса на
управление, както и в управлението и представителството на сдружението; 5. приемане отчет
за дейността на сдружението през 2013 г.
5909
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Футболен
клуб „Калчево“ – с. Калчево, община „Тунджа“,
област Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.10.2014 г. в 18,30 ч. на адрес: с. Симеоново,
община „Тунджа“, област Ямбол, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през изтеклия период;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
приемане на изменения и допълнения на устава;
4. избиране и освобождаване на членове на УС;
5. приемане на проекти за бъдеща дейност; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5977
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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:
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• 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
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