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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 108
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за железопътния транспорт, приет от ХLІІI
Народно събрание на 11 юни 2015 г.
Издаден в София на 24 юни 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от
2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и
115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36,
37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 17 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят
с „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“.
§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Железопътно предприятие, което не
притежава лицензия за извършване на товарни
превози, има право на достъп до първата гара
от железопътната инфраструктура, необходима
за извършване на дейностите на дружества и
предприятия по чл. 2, т. 3.
(4) Достъпът по ал. 3 се осъществява при
наличие на сертификат за безопасност, договор за застраховка „Гражданска отговорност“
и договор с управителя на железопътната
инфраструктура.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 3. В чл. 33, ал. 1 се създава изречение
второ: „Лицензия не се изисква в случаите
по чл. 37а.“
§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В ал. 1 запетаята след думата „превози“
се заличава и се добавя „и/или“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При отнемане или след изтичане на
срока на сертификата за безопасност достъпът
по чл. 31, ал. 4 се прекратява.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“, а думата
„превозвачът“ се заменя с „железопътното
предприятие“.
§ 5. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари,
издадена в Република България или в друга
държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на държавите – членки
на Европейския съюз.“
2. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно
ал. 8, 9 и 10.
§ 6. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. Лицензия не се изисква за извършване на дейности по чл. 2, т. 3 за железопътен
превоз на товари от дружества и предприятия
за техни нужди.“
§ 7. Създава се нов чл. 48:
„Чл. 48. Железопътното предприятие е
търговец, притежаващ лицензия за извършване на железопътни превози, валидна на
територията на държавите – членки на Европейския съюз, както и търговец с предмет на
дейност – превоз на пътници и/или товари с
железопътен транспорт, като предприятието
осигурява локомотивна тяга. Железопътно
предприятие е и търговец, който осигурява
само локомотивната тяга.“
§ 8. Досегашният чл. 48 става чл. 48а и в
него ал. 1 се изменя така:
„(1) Железопътeн превозвач е железопътно предприятие, лицензирано за извършване
на железопътни превози на пътници и/или
товари.“
§ 9. В чл. 50, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за железопътен превозвач – заверено
копие от сертификата за безопасност и лицензията; за железопътно предприятие, извършващо
превоз на товари по чл. 31, ал. 3 – заверено
копие от сертификата за безопасност;“.
§ 10. В чл. 62, ал. 8 думите „Учебната
програма“ се заменят с „При регистрация на
лицата по ал. 6 учебната програма“.
§ 11. В чл. 115и се създава ал. 4:
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„(4) В своята организация и при вземане на решения специализираното звено по
ал. 3 е независимо от Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“, управителя
на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, както и от всяко друго
лице, чиито интереси биха могли да са в
противоречие с функциите на звеното.“
§ 12. В чл. 115к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. произшествия и инциденти по своя
преценка, които при различна обстановка са
могли да доведат до последиците на тежките
железопътни произшествия, включително технически повреди в структурните подсистеми
или в елементите на железопътната система;
3. по своя преценка – произшествия и инциденти извън тези по т. 1 и 2.“
2. В ал. 2 запетаята и думите „а при необходимост и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководителят на специализираното
звено изготвя проект на доклад, който се
предоставя за становища и коментари на
управителя на железопътната инфраструктура, железопътния превозвач, Изпълнителна
а г ен ц и я „ Железоп ът на а д м и н ис т ра ц и я“,
участващите аварийни служби, представители на персонала, както и на всички други
заинтересовани страни.“
4. В ал. 4 накрая се добавя „и се изпраща
на всички засегнати от произшествието или
инцидента страни, както и до компетентните
органи на други държави – членки на Европейския съюз“.
5. В ал. 5 думата „Служителите“ се заменя
с „Инспекторите по разследване“.
6. В ал. 6 думата „Служителите“ се заменя
с „Инспекторите по разследване“.
7. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ предоставя на специализираното звено информация и документи за
разследванията.“
§ 13. В чл. 115л, ал. 2 след думата „незабавно“ се добавя „специализираното звено и“.
§ 14. В чл. 115н, ал. 1 думите „и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
съгласуват действията си и обменят“ се заменят със „съгласува действията си и обменя“.
§ 15. В чл. 128 се създава ал. 5:
„(5) При нарушение на задължение, свързано с поддържането на система за управление
на безопасността, включително по отношение
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на спазването на техническите изисквания
към вложените материали и резервни части
и спазването на изискванията при договаряне
на услуги спрямо потребители, клиенти, служители и трети страни, при което се намалява нивото на безопасност, на железопътния
превозвач или на управителя на железопътната инфраструктура се налага имуществена
санкция в размер от 1000 до 50 000 лв.“
§ 16. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. за непредоставяне на билет или друг
вид превозен документ и за непредоставяне
на информация в съответствие с чл. 9 от
Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от
2000 до 5000 лв.;“.
2. В т. 20 след думата „неопределяне“ се
добавя „и неизпълнение“.
3. Създават се т. 27, 28 и 29:
„27. при непоемане или отказ от поемане
на отговорност спрямо пътниците и техния
багаж в съответствие с чл. 11 от Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 – в размер от 2000 до 5000 лв.;
28. за неизпълнение на за дъл жени я та
по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1371/2007 – в размер от 25 000 до 50 000 лв.;
29. за неизпълнение на чл. 27 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 – в размер от 1000
до 3000 лв.“
§ 17. В § 52 от заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (ДВ, бр. 47
от 2011 г.) т. 2 се изменя така:
„2. параграф 46 относно:
a) член 139, т. 1, 20, 21, 25 и 26, чл. 140,
т. 8 и 10 и чл. 143, които влизат в сила от
4 декември 2014 г.;
б) член 139, т. 2, 3, 5 – 12, 15 – 19, 22 и 23,
чл. 140, т. 1, 3 – 6 и 9 и чл. 141, които влизат
в сила от 4 декември 2019 г.“
Заключителни разпоредби
§ 18. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.,
бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.
и бр. 109 от 2013 г.) в приложението към чл. 9,
ал. 1, т. 2 точка 31 се изменя така:
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„31. Извършване на железопътен превоз
на пътници и/или товари.“
§ 19. Параграф 17 влиза в сила от 3 декември 2014 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 11 юни 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4050

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението меж д у правителството на Реп ублика
България и правителството на Съединените
американски щати за подобряване спазването
на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на
FATCA, приет от ХLІІI Народно събрание
на 11 юни 2015 г.
Издаден в София на 24 юни 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Съединените американски
щати за подобряване спазването на данъчното
законодателство в международен аспект и
въвеждането в действие на FATCA
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Съединените
американски щати за подобряване спазването
на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на
FATCA, подписано на 5 декември 2014 г. в
София.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 11 юни 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4051

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 19 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2015 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени
за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони
през 2007 – 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“
през 2007 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на ДФ „Земеделие“ за 2015 г.
в размер 25 000 000 лв. за финансиране на
разходи за данък върху добавената стойност
на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските
райони през 2007 – 2013 г. и по Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
през 2007 – 2013 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
средства за данък върху добавената стойност
на общините по Програмата за развитие на
селските райони и по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ за 2015 г., както следва:
1. по Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието
и селските райони, Бюджетна програма „Развитие на селските райони“ – 23 500 000 лв.;
2. по Политика на Министерството на
земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите, Бюджетна програма
„Рибарство и аквакултури“ – 1 500 000 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 86 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4207

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 19 ЮНИ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 256 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и
64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г.,
бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г.,
бр. 24, 81 и 84 от 2014 г. и бр. 27 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложението към
чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3, в пореден № 4, колона
„Численост на персонала“ числото „2877“ се
заменя с „2500“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4208

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 19 ЮНИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. в общ размер до
55 822 123 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
изграждането на временно възпрепятстващо
съоръжение по българо-турската граница – до
30 000 000 лв.;
2. по бюджета на Община Бяла Слатина
съответно: за ремонт на покриви на читалище
„Напредък 1898“, с. Търнава, и на читалище
„Зора 1904“, с. Габаре – 200 000 лв., и за ремонт на улична настилка в селата Алтимир,
Бъркачево, Търнава и Соколаре – 160 000 лв.;
3. по бюджета на Община Аврен за ремонт
на читалище „Христо Смирненски 1919“,
с. Царевци – 110 000 лв.;
4. по бюджета на Община Златоград за
финансиране на обект „Реконструкция на
булевард Българи я в у част ък от о.т. 460
до о.т. 813, вк люч и т ел но изг ра ж да не на
кръгово кръстовище и паркинг – гр. Златоград“ – 286 489 лв.;
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5. по бюджета на Община Раковски за
изграждане и рехабилитация на общинска
пътна мрежа – 1 000 000 лв.;
6. по бюджета на Община Кюстендил за
реконструкция и преустройство на сграда в
център за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация – 2 500 000 лв.;
7. по бюджета на Община Доспат за реконструкция, изграждане и асфалтиране на улична
мрежа в гр. Доспат и съставните населени
места в общината – 915 634 лв.;
8. по бюджета на Община Елена за ремонт на
отоплителна система в сградата на СОУ „Иван
Н. Момчилов“ в гр. Елена – 150 000 лв.;
9. по бюд жета на Община Смол ян за
възстановяване на общински път SML 2240/
ІІІ-866/Смолян – Мугла, км 0 + 000 до км
6 + 000 – 1 500 000 лв.;
10. по бюджета на Община Чепеларе за благоустройство и ремонт на улици – 1 000 000 лв.;
11. по бюджета на Столичната община за
реализиране на проекти по оперативни програми „Транспорт“, „Околна среда“ и „Регионално развитие“ – 15 000 000 лв.;
12. по бюджета на Българската национална
телевизия за продуцирането и създаването
на телевизионна програма за международни я песенен конк у рс „Детска Евровизи я
2015 г.“ – до 3 000 000 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджета на Министерския съвет,
както следва:
1. 20 000 000 лв. – след влизането в сила
на постановлението;
2. до 10 000 000 лв. – след месец септември 2015 г.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по Политика в областта
на осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“ по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г., и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 12 да се
увеличи бюджетното взаимоотношение на
централния бюджет с бюджета на Българската
национална телевизия за 2015 г.
Чл. 3. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 12 да извършат
п роизт и чащ и те п ромени по съот вет ни те
бюджети за 2015 г. и да уведомят министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 5. За доизграж дане на временното
възпрепятстващо съоръжение по българо-
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турската граница през 2016 г. да се предвидят
средства в размер до 34 100 000 лв. в рамките
на бюджетната процедура за 2016 г.
Чл. 6. Възлага на главния секретар на Министерския съвет да разпределя средствата по
чл. 1, ал. 1, т. 1 между областните управители
на областите Хасково, Ямбол и Бургас съобразно степента на готовност по изграждането
на възпрепятстващото съоръжение.

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постъпилите по бюджетите на разпоредителите с бюджет средства съгласно
чл. 2, ал. 5 и 6 от Постановление № 19 на
Министерския съвет от 2014 г. за одобряване
на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 12 от 2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 45, 79, 88, 103, 106 и 108 от 2014 г.)
се разходват за същата цел до 31 юли 2015 г.,
като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в същия срок.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на генералния директор на Българската национална телевизия и на кметовете на
съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и Съвета
на министрите на Босна и Херцеговина
(Утвърдено с Решение № 692 от 8 октомври
2014 г. на Министерския съвет. В сила от
20 май 2015 г.)

4209

РЕШЕНИЕ № 452
ОТ 19 ЮНИ 2015 Г.

за административно-териториална промянa в
oбщина Бургас, област Бургас – присъединяване на населени места към друго населено
място
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с
чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Присъединява с. Рудник (63183) и с. Черно
море (81164) към гр. Бургас (07079), община
Бургас (BGS04), област Бургас (BGS).
2. Изпълнението на решението се възлага
на oбластния управител на област Бургас и
на кмета на община Бургас.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4210

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

Увод
Правителството на Република България
и Съветът на министрите на Босна и Херцеговина, наричани по-нататък „Договорните
страни“,
Като признават, че членството в ЕС на
Република България и задълженията на Република България, произтичащи от тях, изискват
по-нататъшно подобряване и усъвършенстване
на договорно-правната база на двустранните
икономически отношения,
Като потвърждават своята воля да развиват
положителния ефект от своите традиционни
икономически отношения,
Като изразяват своята готовност да сътрудничат в намирането на средства и начини
за укрепване и развитие на взаимоизгодно
сътрудничество,
Имайки предвид правата и задълженията,
произтичащи от Споразумението за присъединяване, подписано на 25 април 2005 между
Европейските общности и техните държавичленки, от една страна, и Република България,
от друга,
Убедени, че това Споразумение ще допринесе за развитието на икономическите
отношения между тях в нови реалности и
по-специално за укрепване на взаимоизгодното търговско, икономическо, техническо и
технологично сътрудничество,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договорните страни ще допринесат за развитието и разширяването на взаимоизгодното
си икономическо сътрудничество.
Член 2
Договорните страни ще направят усилия
да развият двустранното си сътрудничество,
по-специално в областите, посочени в Анекс 1
към това Споразумение.
Член 3
Договорните страни ще развият и разширят икономическото си сътрудничество чрез
прилагане на мерките, посочени в Анекс 2
към това Споразумение.
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Член 4
Считано от датата на влизане в сила на
това Споразумение Договорните страни ще
създадат Българо-босненско-херцеговска междуправителствена комисия за икономическо
сътрудничество със задачите и правилата на
процедурата, както е посочено в Анекс 3 на
това Споразумение.
Член 5
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Договорните страни, произтичащи от други международни споразумения/
членство в ЕС, по които Република България
и Босна и Херцеговина са страни, и /или тяхното членство в международни организации.
Член 6
Договорните страни ще решават с преговори
всякакви спорове, които могат да възникнат
между тях във връзка с изпълнението и тълкуването на това Споразумение.
Член 7
Изменения в това Споразумение ще се
извършват по взаимно съгласие между Договорните страни в отделни протоколи за
всяко изменение.
Член 8
Допълненията и протоколите към това
Споразумение са неразделна част от него.
Член 9
1. Това Споразумение влиза в сила от дата
на получаване на втората с нотите, с които
Договорните страни се уведомяват взаимно, че
вътрешните процедури, необходими за влизането в сила на Споразумението, са изпълнени.
2. Това Споразумение се сключва за не
ограничен срок от време.
3. Всяка от Договорните страни на това
Споразумение може да го прекрати с писмено
уведомление до другата Договорна страна.
Прекратяването влиза в сила на първия ден
от четвъртия месец след датата, на която
уведомлението е получено от другата Договорна страна.
Подписано в София на 23.06.2014 г. в два
оригинала, всеки от които на официалните
езици на Босна и Херцеговина (босненски/хърватски/сръбски), български и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на различия в тълкуването английската версия ще има предимство.
За правителството
на Република България:
Драгомир Стойнев,
министър на
икономиката
и енергетиката

За Съвета на
министрите на
Босна и
Херцеговина:
маг. Борис Тучич,
министър на
външната търговия и
икономическите
отношения
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АНЕКС № 1
Областта на икономическо сътрудничество
включва:
1. Индустрия:
– машиностроене;
– металургия;
– преработвателна промишленост;
– електроника и електрическо машиностроене;
– х ими ческа и нефтоп реработ вателна
промишленост;
– фармацевтична промишленост;
– автомобилна индустрия.
2. Земеделие:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранителна индустрия.
3. Лесовъдство.
4. Военно-икономическо сътрудничество.
5. Енергиен сектор.
6. Научни изследвания и развитие.
7. Строителство и строителна индустрия.
8. Телекомуникации, компютри и информатика.
9. Транспорт и логистика.
10. Опазване на околната среда.
11. Туризъм.
12. Насърчаване на инвестициите.
13. SМЕ сътрудничество.
14. Образование.
15. Здравеопазване.
16. Наука и технология.
17. Други области от икономическото и
индустриалното сътрудничество, които могат
да бъдат взаимно договорени въз основа на
това Споразумение.
АНЕКС № 2
Мерки, разширяващи и засилващи икономическото сътрудничество
1. Засилване на икономическото сътрудничество между правителствените институции,
професионалните организации и бизнессреди,
камари и асоциации, регионални и местни
органи, включително обмен на икономическа информация от взаимен интерес, както
и взаимни посещения на представители на
институциите и на бизнеса от двете Страни.
2. Осигуряване на стимули за създаване
на нови и подобряване на съществуващите
бизнесконтакти, насърчаване на взаимните
контакти и посещения на частни лица и
предприемачи.
3. Обмен на бизнесинформация, участие в
международни панаири и изложения, осигуряване на подкрепа за организиране на събития за представители на бизнеса, семинари,
конференции, симпозиуми.
4. Принос за увеличаване на ролята на
малките и средните предприятия в двустранните икономически отношения.
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5. Сътрудничество в областта на търговията, консултантските и експертните услуги в
областите от взаимен интерес.
6. Развиване на по-близки връзки и сътрудничество между финансовите и банковите
институции.
7. Подпомагане на развитието на двустранната инвестиционна дейност.
8. Осигуряване на подкрепа за отварянето
на представителства и клонове на компании
на двете Страни.
9. Насърчаване на международното сътрудничество.
10. Увеличаване на сътрудничеството на
пазарите на трети страни.
11. Обмен на информация за програми и
проекти с цел насърчаване на участието на
предприемачите.
АНЕКС № 3
Задачи, структура и правила за начин на
работа на Българо-босненско-херцеговската
междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество
1. Задачите на Българо-босненско-херцеговската междуправителствена комисия за
икономическо сътрудничество, наричана от
тук нататък „Комисията“, включва:
– обсъждане на въпросите за развитие
на двустранните икономически отношения;
– определяне на нови възможности за
разви т ие на двуст ранни те икономи ческ и
отношения;
– разработване на предложения за подобряване на условията за икономическо сътрудничество на организации от двете Страни;
– представяне на предложения за осъществяването на това Споразумение.
2. Комисията се състои от представители от
българска страна и представители от страна
на Босна и Херцеговина.
Всяка Страна определя председател на
своята страна, наричан по-нататък „Съпредседател“.
Всеки Съпредседател определя секретар на
съответната страна на Комисията.
За обсъждане на конкретните въпроси
Комисията може да реши да формира организационни групи, посочвайки техните задачи
и сроковете за изпълнението им.
3. Комисията заседава последователно в
Република България и в Босна и Херцеговина.
Съпредседателите се договарят за свикването и дневния ред за съответната среща
на Комисията не по-късно от 1 месец предварително.
Въпроси, които не са ясно представени на
предварителния дневен ред, може да бъдат
дискутирани на срещите на Комисията чрез
съгласие на Съпредседателите.
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Извънредна среща на Комисията или на
Съпредседателите може да бъде свикана по
предложение на всеки от Съпредседателите.
Съветници и експерти могат да бъдат поканени на Комисията.
Работният език на Комисията е английски.
Протоколите се изготвят за всяко заседание,
както и за дискусиите, проведени след него,
на английски език.
В периода между заседанията на Съпредседателите на Комисията или на секретарите
под ръководството на Съпредседателите ще се
обсъждат основните въпроси относно работата
на Комисията.
4188

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на регионалните
здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,
бр. 68 от 2014 г. и бр. 2 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се
заменят с „бюджет“.
2. В ал. 2 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“.
§ 2. В чл. 29, ал. 3, т. 6 думите „и куриерската“ се заличават, а в края се добавя „и
отговаря за организирането на куриерски
услуги“.
§ 3. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:
„(2) За разглежданите въпроси и взетите
решения от съвета по ал. 1 се води протокол.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 26 се изменя
така:
„Численост на персонала на Регионална
здравна инспекция – Благоевград – 91 щатни
бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните
болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
15
15
73
16
22
35“.

§ 5. Приложение № 2 към чл. 26 се изменя
така:
„Численост на персонала на Регионална здравна инспекция – Бургас – 131 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор

1
1
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Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“
дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“

1
21
21
107
14
35
27
20
11“.

§ 6. Приложение № 3 към чл. 26 се изменя
така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Варна – 146 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
1
1
22
22
121
18
42
36
25“.

§ 7. Приложение № 4 към чл. 26 се изменя
така:
„Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Велико Търново – 94 щатни
бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
1
1
20
20
71
13
20
22
16“.

§ 8. Приложение № 5 към чл. 26 се изменя
така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Видин – 58 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
10
10
45
11
14
20“.

§ 9. Приложение № 6 към чл. 26 се изменя
така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Враца – 80 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор

1
1
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Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
14
14
63
11
17
23
12“.

§ 10. Приложение № 7 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Габрово – 59 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
11
11
45
11
14
20“.

§ 11. Приложение № 8 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Добрич – 72 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
12
12
57
12
18
27“.

§ 12. Приложение № 9 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Кърджали – 64 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
1
1
14
14
47
11
11
14
11“.

§ 13. Приложение № 10 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Кюстендил – 62 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“

1
1
1
11
11

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

48
11
15
22“.

§ 14. Приложение № 11 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Ловеч – 60 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
13
13
44
11
12
21“.

§ 15. Приложение № 12 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Монтана – 64 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
10
10
51
11
16
24“.

§ 16. Приложение № 13 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Пазарджик – 73 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
14
14
56
12
16
28“.

§ 17. Приложение № 14 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Перник – 62 щатни бройки
Директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
10
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
10
Специализирана администрация, в т.ч.:
49
дирекция „Медицински дейности“
12
дирекция „Надзор на заразните болести“
13
дирекция „Обществено здраве“
24“.

§ 18. Приложение № 15 към чл. 26 се изменя така:

ВЕСТНИК
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„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Плевен – 95 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
1
1
15
15
77
16
24
21
16“.

§ 19. Приложение № 16 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Пловдив – 193 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
30
30
160
28
54
78“.

§ 20. Приложение № 17 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Разград – 54 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
9
9
42
11
13
18“.

§ 21. Приложение № 18 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Русе – 93 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
15
15
75
13
23
39“.

§ 22. Приложение № 19 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Силистра – 55 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар

1
1
1
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Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

9
9
43
11
14
18“.

§ 23. Приложение № 20 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Сливен – 62 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
10
10
49
12
17
20“.

§ 24. Приложение № 21 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Смолян – 62 щатни бройки
Директор на РЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация, в т.ч.:
12
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
12
Специализирана администрация, в т.ч.:
47
дирекция „Медицински дейности“
11
дирекция „Надзор на заразните болести“
13
дирекция „Обществено здраве“
23“.

§ 25. Приложение № 22 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Столична регионална здравна инспекция – 305 щатни бройки
Директор на СРЗИ
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията 1
Финансов контрольор
1
Обща администрация, в т.ч.:
38
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
38
Специализирана администрация, в т.ч.:
262
дирекция „Медицински дейности“
46
дирекция „Надзор на заразните болести“
87
дирекция „Обществено здраве“
51
дирекция „Лабораторни изследвания“
64
дирекция „Профилактика на болестите
и промоция на здравето“
14“.

§ 26. Приложение № 23 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Софийска област – 82 щатни
бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар

1
1
1
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Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“

13
13
66
14
15
26
11“.

§ 27. Приложение № 24 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Стара Загора – 113 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“
дирекция „Лабораторни изследвания“

1
1
1
20
20
90
18
30
28
14“.

§ 28. Приложение № 25 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Търговище – 58 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Здравен контрол“

1
1
1
10
10
45
12
12
21“.

§ 29. Приложение № 26 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна инспекция – Хасково – 84 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
14
14
67
12
25
30“.

§ 30. Приложение № 27 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Шумен – 71 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“

1
1
1
11
11

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

57
11
20
26“.

§ 31. Приложение № 28 към чл. 26 се изменя така:
„Численост на персонала в Регионална здравна
инспекция – Ямбол – 57 щатни бройки
Директор на РЗИ
Заместник-директор
Главен секретар
Обща администрация, в т.ч.:
дирекция „Административно-правно,
финансово и стопанско обслужване“
Специализирана администрация, в т.ч.:
дирекция „Медицински дейности“
дирекция „Надзор на заразните болести“
дирекция „Обществено здраве“

1
1
1
6
6
48
11
13
24“.

§ 32. В приложение № 29 към чл. 30, ал. 2
точки 4, 7 и 8 се отменят.
§ 33. В приложение № 30 към чл. 30, ал. 3
точки 2, 7, 8, 10, 11 и 14 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 34. В срок до един месец от влизане
в сила на правилника директорът на РЗИ
утвърждава длъжностно разписание на служителите в инспекцията.
Министър:
Петър Москов
4142

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 2014 г. за определяне
на медицинските изисквания за работа в
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 66 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „в МВР“ се заменят с „по
чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР)“;
б) в т. 2 думите „в МВР“ се заменят с „по
чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР“;
в) в т. 5 след думата „служители“ се добавя
„по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР“;
г) в т. 6 след думата „служители“ се добавя
„по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР“, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и държавните
служители по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „в Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и в Главна
дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието“ се заменят с „и в други ведомства и
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институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба“
и запетаята пред тях се заличава.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „служителите в МВР“ се
заменят със „служителите по чл. 142, ал. 1,
т. 1 ЗМВР“, а накрая се поставя запетая и се
добава „както и на държавните служители по
§ 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“.
2. В т. 3 думите „в МВР“ се заменят с „по
чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.)“.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 думите „в МВР“ се
заменят с „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 ЗМВР“.
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите „в МВР“ се
заменят с „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 ЗМВР“.
§ 5. В чл. 6, ал. 1 думите „служители в
МВР“ се заменят със „служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 ЗМВР и по § 86 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.)“.
§ 6. В чл. 7, ал. 2 след думите „състояние
на служители“ се добавя „по чл. 142, ал. 1,
т. 1 ЗМВР и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“,
а думите „в МВР“ се заменят с „по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 ЗМВР“.
§ 7. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „в МВР“ се заменят с „по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 ЗМВР“.
2. В т. 3 думите „в МВР“ се заменят с „по
чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.)“.
§ 8. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1,
в „ПОЯСНЕНИЕ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ, РАЗДЕЛЕНИ В
КЛАСОВЕ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИК АЦИЯ НА БОЛЕСТИТЕ – МКБ 10“,
„КЛАС V. ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ
РАЗСТРОЙСТВА (F00-F99)“, „Сексуални отклонения и разстройства“ думата „хомосексуалност“ и запетаята след нея се заличават.
Заключителнa разпоредбa
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
4185
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1814
от 12 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 691 от 23.10.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.07.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.4082.6113, София, ж.к. Младост 1, кв. 1,
ул. Димит ър Моллов, и лока лно платно на
бул. Цариградско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 452 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.07.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
4189
26. – Министърът на 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 „Междината“,
разположена на територията на община Ивайловград, област Хасково, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:

№
X [m]
Y [m]
1.
4530810,0
9461790,0
2.
4530886,4
9462167,4
3.
4530793,0
9461986,3
4.
4530639,9
9462104,8
5.
4530510,0
9462147,4
6.
4530360,0
9461925,0
4199
32. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата е издадено
Разрешение за строеж № РС-51 от 19.06.2015 г. за
обект: Северна скоростна тангента за участъци,
както следва: от км 1+260 до км 1+970 – основно
трасе, включително селскостопански подлез при
км 2+180; от км 2+030 до км 2+220 – основно
трасе; от км 9+130 до км 9+270 – основно трасе,
включително надлез над „Чепинско шосе“ при
км 9+139; от км 11+030 до км 11+420 – основно трасе, в обхвата на действащия подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-14-2374 от 24.09.2012 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството, за обект: Северна скоростна
тангента от км 0+000 до км 2+250, от км 4+560
до км 14+200,50 и от км 14+820 до км 16+400
(идентичен с км 16+540) – основно трасе, извън
урегулираните територии, в обхвата на приключени отчуждителни процедури и безвъзмездно
прехвърлени в собственост на държавата от общината на общински имоти – частна общинска
собственост, по влязло в сила решение № 168
от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет и
опис към заявление на АПИ с изх. № 04-16-974
от 10.06.2015 г. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
4248
53. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата е издадено Разрешение за строеж № РС-53 от 25.06.2015 г.
за обект: Път III-5004 – Обход на гр. Габрово от
км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км
0+000 до км 3+130 – Трети етап от км 10+940.74
до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до
км 3+130 – участъци от км 12+140 до км 13+670,
от км 13+750 до км 15+680, от км 15+780 до км
16+460, от км 17+020 до км 17+600, от км 17+800
до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000
до км 3+130, включително реконструкция на
Дюкер ∅ 1400 при км 19+976.80 и реконструкция
на деривация „Козята“ ∅ 600 при км 0+500 на
етапна връзка, в обхвата на действащия подробен
устройствен план, одобрен със Заповед № РД-02-
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15-141 от 29.10.2014 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие, и Заповед № РД-02-15-5 от
9.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството, приключените отчуждителни процедури и безвъзмездно прехвърлените
в собственост на държавата от община Габрово
общински имоти. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
4293
29. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост и в изпълнение
на т. 3 от Решение № 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда
за обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Димитровград – Свиленград,
Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Димитровград – Харманли
(от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях, с приблизителна дължина
на железния път 36 км)“ съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-91 на министъра на регионалното развитие от
23.06.2014 г., съобщава на Ангел Янков Ангелов,
наследник на Янко Ангелов Янков, собственици
на имот 505004, намиращ се в землището на Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково, че с горецитираното решение се отчуждават
0,149 дка от имот 505004, с обща площ 3,900 дка.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4181
30. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост и в изпълнение
на т. 3 от Решение № 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда
за обект: „Реконструкция и електрификация на
железопътната линия Димитровград – Свиленград,
Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Димитровград – Харманли
(от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях, с приблизителна дължина
на железния път 36 км)“ съгласно влязъл в сила
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0215-91 на министъра на регионалното развитие от
23.06.2014 г., съобщава на Доротея Кунчева Гаран
и Анета Кунчева Иванова, наследници на Лозю
Ангелов Лозев, собственици на имот 507009, намиращ се в землището на Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с горецитираното
решение се отчуждават 0,061 дка от имот 507009, с
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обща площ 1,700 дка. Решението може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на заинтересуваните лица
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
4182
46. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост и в изпълнение
на т. 3 от Решение № 8 от 9.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за обект: „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 „Димитровград“:
ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, основно електрозахранване,
и ВЛ 110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция „Свиленград“, резервно електрозахранване и реконструкция на ВЛ 110 kV „Свилена“, ВЛ
110 kV подстанция „Любимец“ – тягова подстанция
„Свиленград“, основно електрозахранване и реконструкция на ВЛ 20 kV „Шейновец“ и изграждане
на външна пътна връзка до тягова подстанция
„Свиленград“ и Дежурен пункт „Свиленград“ на
територията на област Хасково съгласно влязъл
в сила парцеларен план, одобрени със заповеди
№ РД-02-15-12 и РД-02-15-14 на министъра на регионалното развитие от 31 януари 2014 г., съобщава
на Марийка Янева Колева, собственик на имот
№ 66370.47.10, намиращ се в землището на с. Сива
река, община Свиленград, област Хасково, че с
горецитираното решение се отчуждават 0,018 дка
от имот № 66370.47.10, с обща площ 6,695 дка.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
4183
17. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по машиностроене и
уредостроене в Пловдив за главен асистент, висше
училище: в професионално направление 5.13. Общо
инженерство, специалност „Химия“ – един за нуждите на катедра „Математика, физика и химия“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – във Филиала на Техническия университет – София, в Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов 25, тел. 032/659-552.
4147
37. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на кв. Ветрен – гр. Бургас, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. 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 – Бургас.
4200
38. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за част от землището на гр. Червен бряг (кв. Пети и територията извън строителните граници на населеното
място), община Червен бряг, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Плевен.
4201
7. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през май 2015 г. е извършена
продажба на общински нежилищен имот: обект
в сграда, включващ: търговски обект „Б“ с обща
площ 188,01 кв. м и обособена част „В“ с обща
площ 67,50 кв. м в УПИ ХХ-1,9107, 9108 – „За ОДО,
спорт, озеленяване и подземни гаражи“, кв. 372,
Казанлък, на „М – Брадърс 3“ – ООД, ЕИК
202982136, със седалище и адрес на управление:
Казанлък, ж.к. Изток, бл. 72, вх. А, ет. 3, ап. 7,
представлявано от Георги Янков Мермеклиев, за
49 200 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на приватизационния договор, а през
юни 2015 г. са извършени продажби на общински
нежилищни имоти, както следва: сграда, самостоятелна, едноетажна, масивна, с предназначение
„фурна“, със ЗП 218 кв. м, построена в УПИ XVI-117,
118, целият с площ 1650 кв. м, в кв. 11 по кадастрален план им. № 117 на Сейди Юсуфов Селимов,
адрес: ул. Зорница 2, с. Хаджидимитрово, община
Казанлък, за 28 200 лв. без ДДС, платени изцяло
към момента на подписване на приватизационния
договор, и общински нежилищен имот, за който е
отреден УПИ VI с площ 2739 кв. м с предназначение
„За производствена и складова дейност“, в кв. 73,
с. Бузовград, на Димитър Великов Костов, адрес:
Казанлък, ж.к. Изток, бл. 26, вх. Б, ет. 7, ап. 45, за
19 200 лв. без ДДС, платени изцяло към момента
на подписване на приватизационния договор.
4177
72. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация на улица от о.т. 832 до о.т. 834
между квартали 64а и 64г, м. Люлин – разширение – запад, и план за улична регулация на
продължението на бул. Царица Йоанна от м. Люлин – разширение – запад до Банско шосе заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура,
който е изложен в район „Люлин“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
4170
39. – Община Видин на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект „Завод за безотпадъчна
преработка на автомобилни гуми – УПИ I-000098,
в землището на с. Сланотрън, община Видин,
подобект „Външен водопровод“. Документацията
може да бъде разгледана в стая 9, ет. 4 в административната сградата на Община Видин всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
4187
74. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Кабелен електропровод 20 kV от ЖР стълб
№ 74 на ВЛ „Маврудово“ на П/Ст „Асеновград“ до
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кабелна муфа, намираща се в местността Капсида,
на границата на землището на община Куклен“. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, Куклен.
Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1, в сградата
на общинската администрация, Куклен. Приемни
дни: вторник и четвъртък от 8 до 12 ч. и от 13 до
17 ч., тел. 03115/21-50.
4176
18. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабели 20 kV от БКТП
„Турмалин 3“ до нов БКТП в ПИ 57491.19.28 в
местност Лахана в землището на гр. Поморие,
община Поморие“ и сервитут, преминаващи през
поземлени имоти: ПИ 57491.19.630 – урбанизирана
територия (собственост на „Тохун 811“ – ЕООД);
ПИ 57491.19.631 – второстепенна улица (общинска
частна собственост); ПИ 57491.19.632 – второстепенна улица (общинска частна собственост); ПИ
57491.19.571 – полски път (общинска публична собственост); ПИ 57491.19.569 – полски път (общинска
публична собственост), и ПИ 57491.19.28 – урбанизирана територия (собственост на Тодор Вълканов Иванов и „Лайф Инвест“ – ООД). Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4196
62. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на довеждащите инженерни мрежи – външен електропровод и външен
водопровод за захранване на поземлен имот с
идентификатор 02563.522.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на землище Бангейци,
община Трявна, местността Новаковско дере.
Трасето на електропровода и водопровода изцяло преминава през полски път с идентификатор
02563.522.17 – публична общинска собственост.
Сервитутът на трасето засяга частни имоти
02563.521.7, 02563.521.4, 02563.521.5 и 02563.521.9.
Дължината на трасето на ел. кабела е 78,40 л. м, а
на водопровода – 46,50 л. м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Трявна.
4203
15. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на обект: „Подготовка на проект „Рехабилитация
на железопътния участък Пловдив – Бургас“ (Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой) през ПИ № 0.101, 0.103,
0.105, 0.106, 0.109, 0.110, 0.211, 0.212, 0.214, 0.219, 0.22,
0.220, 0.222, 0.224, 0.229, 0.233, 0.253, 0.271, 0.284,
0.5, 0.73, 0.75, 0.79, 0.87, 0.88, 0.97, 12.14, 12.15, 12.16,
12.17, 12.32, 12.33, 18.101, 18.60 и 18.70 на с. Завой,
община „Тунджа“, област Ямбол“. Проектът за
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подробния устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4178

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – София-град, второ
отделение, 26 състав, на основание чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че по жалба на „Енерго-Про Мрежи“ – АД, срещу Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г.
на ДКЕВР е образувано адм. дело № 2896/2015 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.09.2015 г. в 13,50 ч.
4171
Варненският районен съд, Х граждански състав, призовава Николай Иванов Николов, вписан
като собственик на имот № 2449 в регистъра към
ПНИ на СО „Боровец-север“, землище кв. Галата,
гр. Варна, да се яви в съда на 9.07.2015 г. в 15,30 ч.
като заинтересована страна по гр.д. № 18340/2013 г.
на ВРС, Х състав, образувано по иск на Росица
Андонова Лазарова, с правно основание § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4186
Варненският районен съд, Х граждански състав, призовава Райна Желева, вписана като собственик на имот № 2671 в регистъра към ПНИ на
СО „Боровец-север“, землище кв. Галата, гр. Варна, да се яви в съда на 9.07.2015 г. в 15,30 ч. като
заинтересована страна по гр.д. № 18340/2013 г.
на ВРС, Х състав, образувано по иск на Росица
Андонова Лазарова, с правно основание § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4276
Казанлъшкият районен съд, като разгледа
докладваното гр.д. № 945/2015 г., на основание
чл. 562 и 563 ГПК кани държателя на временните
удостоверения (ВУ), издадени на 23.11.1999 г., за
притежаваните от Петър Димитров Недялков от
Казанлък, ж.к. Изток, бл. 33, вх. Г, ет. 3, ап. 72, от
капитала на „Хляб – 97“ – АД, с ЕИК 123077131,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
както следва: ВУ № 5 за 10 броя поименни акции,
клас А, от № 1791 до № 1890, с право на два гласа,
и ВУ № 5 за 131 броя поименни акции, клас В,
от № 6491 до № 8250, без право на глас, вписани
в книгата на акционерите на 23.11.1999 г., да за-
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яви по делото правата си върху горепосочените
временни удостоверения най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 21.10.2015 г. от
13,30 ч., когато ще се разгледа молбата на Петър Димитров Недялков за обезсилване на тези
временни удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книги ще бъдат обезсилени. Нарежда да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по описаните по-горе ценни книги. Насрочва по
делото открито съдебно заседание на 21.10.2015 г.
от 13,30 ч., за която дата да се призове молителят
Петър Димитров Недялков от Казанлък.
4197

ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алумни
клуб – Асен Златаров – Видин“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.07.2015 г. в 16,30 ч.
във Видин, Южна промишлена зона, ПГ „Проф.
д-р Асен Златаров“, конферентна зала, при корпуса на училището, при следния дневен ред: 1.
гласуване на постъпило заявление за прекратяване на функциите на един от членовете на
управителния съвет и прекратяване на неговото
членство в сдружението; 2. избор на нов член на
управителния съвет на сдружението, който да го
замести. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
4174
17. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Оряхово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол № 32 от
15.05.2015 г. свиква общо събрание на 7.08.2015 г.
в 10 ч. в сградата на сдружението в Оряхово,
Ловен дом, при следния дневен ред: 1. приемане
отчет за дейността на сдружението за периода
1.01.2014 – 31.12.2014 г.; 2. приемане отчет за финансовото състояние на сдружението за периода
1.01.2014 – 31.12.2014 г.; 3. приемане финансов
план, план за дейността и щатно разписание за
2015 г.; 4. запознаване със заповедта за ловуване
през ловен сезон 2015/2016 г.; 5. обсъждане и
вземане решение по водените срещу сдружението
дела от Румян Илиев Цветанов от гр. Козлодуй и
разглеждане внесено от лицето писмо с вх. № 10
от 2.12.2014 г.; 6. организационни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се състои същия ден в 11 ч., на същото място.
Заседанието на управителния съвет на сдружението ще се състои на 7.08.2015 г. в 9 ч. в Ловен
дом – Оряхово, при същия дневен ред.
4173
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