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Народно събрание
Закон за ратифициране на Анекса за
изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата
на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа,
подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария
Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна
помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между
Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България
Закон за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Република Ирак, от друга страна
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на Съединените американски
щати относно обмен на информация
за пътниците
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Гърнси за обмен на информация по
данъчни въпроси
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия за избягване на
двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите
от прехвърляне на имущество
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъ-
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ния за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на
доходите
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 Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България
и правителството на Конфедерация
Швейцария относно оказването на
финансова помощ
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 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България
и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти
на течно ракетно гориво), Протокол
№ 1 за изменение на Меморандума за
разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението
на проект между България и ОССЕ за
унищожаване на запасите от ракетно
гориво (компоненти на течно ракетно
гориво) и Протокол № 2 за изменение
на Меморандума за разбирателство
между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ) за изпълнението на проект
между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
(компоненти на течно ракетно гориво)
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 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на
Република България, Министерството
на вътрешните работи на Унгария,
Правителството на Нидерландия,
Министерството на правосъдието и
обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция,
Министерството на правосъдието на
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Швеция и Международния център за
развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта
„Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в
рамките на Будапещенския процес“
6
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за административните нарушения и наказания
7
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита при бедствия
9
 Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
10








Президент на републиката
Указ № 181 за назначаване на Валери
Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в
Република Колумбия със седалище в
Бразилия
Указ № 182 за награждаване посмъртно на Григор Владимиров Кумитски с
орден „За храброст“ първа степен
Указ № 183 за освобождаване на бригаден генерал Димитър Атанасов
Шивиков от длъжността „командир
на 61-ва механизирана бригада“ и от
военна служба
Указ № 185 за освобождаване на контраадмирал Георги Христов Фиданов
от длъжността „съветник на върховния главнокомандващ на Въоръжените
сили по военната сигурност“ и назначаването му на длъжността „военен
представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО
и във Военния комитет на Европейския съюз“
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 Постановление № 279 от 14 октомври 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета
на съдебната власт и по бюджета на
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество
14
 Постановление № 280 от 15 октомври 2015 г. за определяне на условията
и реда за предоставяне на ваучери за
обучение на безработни и заети лица
по Приоритетна ос 1 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
15
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Споразумение между Изпълнителна агенция „Морска администрация“
към Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията на Република България и
Агенцията за морски транспорт към
Министерството на икономиката и
устойчивото развитие на Грузия за
взаимно признаване на свидетелства
на морските лица съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите
за подготовка и освидетелстване на
моряците, 1978 г., както е изменена
21
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на
работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти 24

11

Министерски съвет
 Постановление № 278 от 14 октомври 2015 г. за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и
дейността на Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания и
критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и
на организациите за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на
Министерския съвет от 2004 г.
11

Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 2009 г. за условията
и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.
27
Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военнопочивното дело
28
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 187
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 Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за
сътрудничество и подкрепа по отношение на
Секретариата на Конвенцията за полицейско
сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза,
Унгария, приет от ХLІІI Народно събрание
на 7 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Анекса за изменение
на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на
Секретариата на Конвенцията за полицейско
сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза,
Унгария
Член единствен. Ратифицира Анекса за
изменение на Меморандума за разбирателство
за сътрудничество и подкрепа по отношение
на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа,
подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза,
Унгария.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 7 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6677

УКАЗ № 188
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 за
изменение на Споразумението за изменение,
допълнение и продължаване действието на
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН в България“ между

Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на
здравеопазването на Република България,
приет от ХLІІI Народно събрание на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение,
допълнение и продължаване действието на
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН в България“ между
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на
здравеопазването на Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение на Споразумението за
изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на
безвъзмездна помощ по Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството на
здравеопазването на Република България (ДВ,
бр. 61 от 2012 г., ратифицирано със закон – ДВ,
бр. 50 от 2012 г.), подписано на 23 март 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6679

УКАЗ № 189
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
за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Ирак, от друга
страна, приет от ХLІІI Народно събрание на
8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Република Ирак, от друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за партньорство и сътрудничество между
Европейския съюз и неговите държави членки,
от една страна, и Република Ирак, от друга
страна, подписано на 11 май 2012 г. в Брюксел.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6678

УКАЗ № 190
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
между правителството на Република България
и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за
пътниците, приет от ХLІІI Народно събрание
на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 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
относно обмен на информация за пътниците
Чл. 1. Ратифицира Споразумението между
правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати
относно обмен на информация за пътниците,
подписано на 23 март 2015 г. във Вашингтон.
Чл. 2. Споразумението по чл. 1 да не се
обнародва в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6681
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УКАЗ № 191
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
между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен
на информация по данъчни въпроси, приет
от ХLІІI Народно събрание на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 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 Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Гърнси за
обмен на информация по данъчни въпроси,
подписано по кореспондентски път на 20 май
2015 г. в София и на 11 юни 2015 г. в Сейнт
Питър Порт.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6680

УКАЗ № 192
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 Спогодбата
между Република България и Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
за избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане с
данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество, приет от ХLІІI Народно
събрание на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане
с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между Република България и Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия
за избягване на двойното данъчно облагане
и предотвратяване отклонението от облагане
с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество, подписана на 26 март
2015 г. в София.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6682

УКАЗ № 193
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 Спогодбата между
Република България и Румъния за избягване
на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на
доходите, приет от ХLІІI Народно събрание
на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на
двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци
на доходите
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между Република България и Румъния за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите, подписана на 24 април
2015 г. в Крайова.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6736
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УК АЗ № 194
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 Изменението
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, приет от ХLІІI
Народно събрание на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването
на финансова помощ
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ, извършено чрез
размяна на писма на 17 декември 2014 г. и
на 8 май 2015 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6737

УК АЗ № 195
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 Меморандума
за разбирателство между правителството на
Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
за изпълнението на проект между България
и ОССЕ за унищожаване на запасите от
ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение
на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България и
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект
между България и ОССЕ за унищожаване
на запасите от ракетно гориво (компоненти
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на течно ракетно гориво) и Протокол № 2
за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ
за у нищожаване на запасите от ракетно
гориво (компоненти на течно ракетно гориво), приет от ХLІІI Народно събрание на
8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект
между България и ОССЕ за унищожаване на
запасите от ракетно гориво (компоненти на
течно ракетно гориво), подписан на 4 юни
2015 г. във Виена.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ЗАКОН

ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерството на
вътрешните работи на Република България,
Министерството на вътрешните работи на
Унгария, Правителството на Нидерландия,
Министерството на правосъдието и обществената сиг у рност на Норвеги я, Борда по
миграция на Швеция, Министерството на
правосъдието на Швеция и Меж дународния център за развитие на миграционната
политика относно изпълнението на проекта
„Подкрепа за партньорство за миграция в
региона по Пътя на коприната в рамките
на Будапещенския процес“, приет от ХLІІI
Народно събрание на 8 октомври 2015 г.
Издаден в София на 13 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за
изпълнението на проект между България
и ОССЕ за унищожаване на запасите от
ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение
на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България и
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението
на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво
(компоненти на течно ракетно гориво) и
Протокол № 2 за изменение на Меморандума
за разбирателство между правителството
на Република България и Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ) за изпълнението на проект между
България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на
течно ракетно гориво)
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между правителството
на Република България и Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
за изпълнението на проект между България
и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно
гориво), подписан на 22 май 2014 г. във Виена,
Протокол № 1 за изменение на Меморандума
за разбирателство между правителството на
Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)
за изпълнението на проект между България
и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно
гориво), подписан на 30 октомври 2014 г.
във Виена, и Протокол № 2 за изменение
на Меморандума за разбирателство между
правителството на Република България и
Организацията за сигурност и сътрудничество

6739

УК АЗ № 196
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България,
Министерството на вътрешните работи на
Унгария, Правителството на Нидерландия,
Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по
миграция на Швеция, Министерството на
правосъдието на Швеция и Международния
център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта
„Подкрепа за партньорство за миграция в
региона по Пътя на коприната в рамките
на Будапещенския процес“
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република
България, Министерството на вътрешните
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работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието
и обществената сигурност на Норвегия, Борда
по миграция на Швеция, Министерството
на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната
политика относно изпълнението на проекта
„Подкрепа за партньорство за миграция в
региона по Пътя на коприната в рамките на
Будапещенския процес“, подписан на 3 юни
2014 г. в Будапеща.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6738

УК АЗ № 200
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 административните нарушения и
наказания, приет от ХLІІI Народно събрание
на 6 октомври 2015 г.
Издаден в София на 15 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
административните нарушения и наказания
(обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от
1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г.,
бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от
1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г.,
бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г.,
бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и
114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и
101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от
2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51,
59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г.,
бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54
и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г. и бр. 98 и
107 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 83а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 162,
ал. 1 и 2“ се добавя „чл. 164, ал. 1“ и се
поставя запетая, след числото „242“ се добавя „243, 244, 244а, 246, ал. 3, 248а“ и се
поставя запетая, числото „254“ се заличава,
след числото „255“ се добавя „255а“ и се
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поставя запетая, числото „257“ се заличава
и след числото „280“ се добавя „281, 282“ и
се поставя запетая;
б) точка 4 се изменя така:
„4. работ ник и ли сл у ж и тел, на кой то
юридическото лице е възложило определена
работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази
работа, се налага имуществена санкция до
1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата, когато тя е имуществена;
санкция в размер до 1 000 000 лв. се налага
и когато облагата няма имуществен характер
или размерът є не може да се установи.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Имуществената санкция се налага и
на юридическо лице, което няма седалище на
територията на Република България, в случай
че престъплението по ал. 1 е извършено на
територията на Република България.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „извършителя“ се заменя със „съучастниците в извършване“.
5. Досегашната а л. 4 става а л. 5 и се
изменя така:
„(5) Отнема се в полза на държавата
придобитата от юридическото лице пряка
и л и неп ря к а о бла г а о т п р е с т ъп лен ие т о
по ал. 1, ако не подлежи на връщане или
възстановяване, или на отнемане по реда
на Наказателния кодекс. Когато вещта или
имуществото – предмет на престъплението,
липсва или е отчуждено, присъжда се неговата левова равностойност.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В чл. 83б, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „съответния прокурор до административния съд“ се
заменят с „прокурора, който е компетентен
да разгледа делото или преписката за съответното престъпление, до окръжния съд
по седалището на юридическото лице, а в
случаите по чл. 83а, ал. 2 – до Софийския
градски съд“.
2. В т. 1 след думите „обвинителния акт“
се поставя запетая и се добавя „на постановление с предложение за освобождаване на
дееца от наказателна отговорност с налагане
на административно наказание или на споразумение за решаване на делото в съда“.
3. В т. 2 се създават букви „д“ – „ж“:
„д) в предвидените в особената част на
Наказателния кодекс случаи по дела от общ
характер липсва тъжба от пострадалия до
прокурора;
е) деецът се освобождава от наказателна
отговорност с прилагане на възпитателни
мерки;
ж) е допуснат трансфер на наказателното
производство в друга държава.“
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4. Създават се т. 3 и 4:
„3. когато наказателното производство е
спряно на основание, че:
а) след извършване на престъплението
обвин яеми ят е изпадна л в краткот райно
разстройство на съзнанието, което изключва
вменяемостта, или има друго тежко заболяване, което пречи на провеж дането на
производството;
б) разглеждането на делото в отсъствие
на обвиняемия би попречило да се разкрие
обективната истина;
в) деецът е лице с имунитет;
4. след влизане в сила на решение по
чл. 124, ал. 5 от Гражданския процесуален
кодекс.“
§ 3. Член 83г се изменя така:
„Чл. 83г. (1) Съдът в закрито заседание се
произнася с определение, с което:
1. връща предложението на прокурора,
когато не е мотивирано или не отговаря на
изискванията на закона;
2. прекратява делото, когато юридическото лице е заличено от търговския регистър
поради ликвидация или несъстоятелност.
(2) Съдът разглеж да п редложението в
състав от един съдия в открито съдебно
заседание с участието на прокурор и с призоваване на юридическото лице.
(3) Неявяването на представител на юридическото лице, когато призоваването е редовно, не е пречка за разглеждане на делото.
(4) Съдът събира доказателства служебно
или по искане на страните.
(5) Съдът разглежда делото и въз основа
на събраните доказателства преценява:
1. получило ли е юридическото лице неправомерна облага;
2. има ли връзка между извършителя на
престъпното деяние и юридическото лице;
3. има ли връ зка меж д у п рест ъпно т о
деяние и облагата за юридическото лице;
4. какъв е видът на облагата и размерът
є, ако е имуществена.
(6) Съдът се произнася с решение, с което:
1. налага имуществена санкция;
2. отказва да наложи имуществена санкция.
(7) Решението по ал. 6, т. 1 съдържа:
1. данните за юридическото лице;
2. данните за произхода, вида и размера
на облагата;
3. размера на наложената имуществена
санкция;
4. описание на имуществото, което се отнема в полза на държавата, ако има такова;
5. определяне на разноските.
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(8) По дела, които представляват фактическа или правна сложност, мотивите могат
да бъдат изготвени и след произнасянето на
решението, но не по-късно от 30 дни.“
§ 4. Член 83д се изменя така:
„Чл. 83д. (1) Решението на окръжния съд
по чл. 83г, ал. 6 подлежи на обжалване или
протест пред апелативния съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
(2) Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор. За съдебното
заседание се призовава и юридическото лице.
(3) В производството пред апелативния
съд се допускат само писмени доказателства.
(4) Апелативният съд се произнася с решение, с което може:
1. да отмени решението на окръжния съд
и да върне делото за ново разглеждане, когато в хода на съдебното производство пред
първата инстанция са допуснати съществени
нарушения на процесуалните правила;
2. да отмени решението на окръжния съд
и да наложи имуществена санкция;
3. да отмени решението на окръжния съд
и да откаже да наложи имуществена санкция;
4. да измени решението на окръжния съд;
5. да потвърди решението на окръжния съд.
(5) Решен ие т о на а пе лат и вн и я с ъд е
окончателно.“
§ 5. Член 83е се изменя така:
„Чл. 83е. (1) Производството, по което е
постановено влязло в сила решение на окръжния или на апелативния съд, подлежи
на възобновяване, когато:
1. с влязла в сила присъда или решение се
установи, че някои от писмените доказателства, въз основа на които е издаден актът,
са неистински или с невярно съдържание;
2. с влязла в сила присъда или решение
се установи, че съди я, прок у рор, ст рана
или участник в производството е извършил
престъпление във връзка с участието си в
производството;
3. след влизане в сила на решението за
налагане на имуществена санкция на юридическото лице лицето по чл. 83а, ал. 1, т. 1 – 4
бъде оправдано с влязъл в сила съдебен
акт или спряното досъдебно производство
бъде прекратено от прокурора в случаите
по чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. след влизане в сила на решението се
разкрият обстоятелства или доказателства,
които не са били известни на страната и
съда и имат съществено значение за производството;
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5. с решение на Европейския съд по правата на човека е установено нарушение на
Европейската конвенция за защита на правата
на човека и основните свободи, което има
съществено значение за делото;
6. в хода на производството е допуснато
съществено нарушение на процесуалните
правила.
(2) Искането за възобновяване може да
се направи в 6-месечен срок от узнаване за
възникване на основанието, а в случаите по
ал. 1, т. 6 – от влизане в сила на решението
на окръжния или на апелативния съд.
(3) Искането за възобновяване не спира
изпълнението на влязлото в сила решение,
освен ако съдът постанови друго.
(4) Искане за възобновяване на производството може да направи:
1. окръжният прокурор;
2. юридическото лице, на което е наложена
имуществена санкция.
(5) Искането за възобновяване се разглежда от апелативния съд, в съдебния район
на който се намира органът, постановил
влязлото в сила решение.
(6) Апелативният съд разглежда искането
в състав от трима съдии. В случаите, когато
се иска възобновяване на производството
по решение на апелативния съд, искането
се разглежда от друг състав на съответния
апелативен съд.
(7) Делото се разглежда в открито заседание с участието на прокурор. За съдебното
заседание се призовава и юридическото лице.
(8) Когато намери искането за възобновяване за основателно, апелативният съд отменя
акта и връща делото за ново разглеждане,
като посочва процесуалното действие, от
което трябва да започне новото разглеждане.“
§ 6. Създава се чл. 83ж:
„Чл. 83ж. За неуредените в чл. 83б, 83г – 83е
въпроси се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 7. В доп ъ л н и т ел ната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „по смисъла на този закон“ се поставя двоеточие и текстът докрая
става т. 1.
2. Създават се т. 2 и 3:
„2. „Пряка облага“ е всяко благоприятно
изменение в правната сфера на юридическото лице, настъпило като непосредствена
последица от престъплението.
3. „Непряка облага“ е:
а) придобитото в резултат на разпореждане с предмета на престъплението;
б) вещта или имуществото, придобити
чрез операция или сделка с пряката облага
от престъплението;
в) вещта, в която е трансформирана пряката облага от престъплението.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Неп рик лючи ли те съдебни п роизводства в административните съдилища по
чл. 83а – 83е се прекратяват и се изпращат по
компетентност на съответния окръжен съд.
§ 9. Този закон влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 6 октомври 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6674

УК АЗ № 201
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 защита при бедствия, приет от ХLІІI
Народно събрание на 6 октомври 2015 г.
Издаден в София на 15 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69
и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г.,
бр. 61, 88 и 98 от 2010 г., бр. 8, 39 и 80 от
2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 34 се създават т. 9 и 10:
„9. вземe мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на
вредите от бедствието, както и да спазва
предписанията на компетентните органи за
отстраняване на източниците на опасност
за причиняване на вреди;
10. допуска оправомощените длъжностни
лица за извършване на съответните оценки
и анкети, необходими във връзка с предоставянето на помощта по чл. 33, ал. 1, т. 4.“
§ 2. В чл. 55 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от
основен ремонт на жилищата им, засегнати
от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, определени в правилника по чл. 54,
ал. 6, наличието на които се установява въз
основа на анкета, извършена от органите на
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Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия
и по ред, определени с правилника по чл. 54,
ал. 6, и не може да превишава стойността
на данъчната оценка на жилището.“
§ 3. В чл. 65, ал. 2, т. 9 накрая се добавя „и
оказва съдействие на органите на Агенцията
за социално подпомагане при извършване
на анкетата по чл. 55, ал. 3“.
Заключителна разпоредба

ВЕСТНИК

Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила един месец след
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 6 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6676

§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари
2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 6 ок томври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6675

УК АЗ № 202
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLІІI Народно
събрание на 6 октомври 2015 г.
Издаден в София на 15 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните
превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм.,
бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70,
88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50,
60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от
2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14
и 60 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1 след думата „регистрация“ текстът докрая се заличава.
§ 2. В чл. 24, ал. 1 думите „или от водачи, извършващи дейността от името на
регистриран превозвач, но за своя сметка“
се заличават.
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 181
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република
Бразилия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Колумбия със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6817

УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да вам посм ър т но Гри г ор Владимиров Кумитски с орден „За храброст“ първа
степен за проявената храброст, героизъм и саможертва при спасяването на човешки живот.
Издаден в София на 7 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6818
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УКАЗ № 183
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
във връзка с подаден рапорт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Димитър
Атанасов Шивиков от длъжността „командир
на 61-ва механизирана бригада“ и от военна
служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6819

УКАЗ № 185
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Георги
Христов Фиданов от длъжността „съветник
на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност“, считано
от 19 октомври 2015 г.
2. Назнача вам кон т раа д м и ра л Георг и
Христов Фиданов на длъжността „военен
представител на началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО и във Военния
комитет на Европейския съюз“, считано от
19 октомври 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 9 октомври 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
6820

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието на правилника се
изменя така:
„Правилник за устройството и дейността
на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора
с увреждания“.
§ 2. В чл. 1 думите „на хора с увреждания
и на организациите за хора с увреждания“ се
заменят с „на и за хора с увреждания“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дава становища по всички проекти на
нормативни актове, стратегии, програми и
планове, които засягат правата на хората с
увреждания и тяхната интеграция;“.
2. В т. 8 думите „ежегодни отчети на“ се
заменят с „ежегоден доклад пред“.
§ 4. В чл. 4, ал. 1 думите „национално
представителните организации на хора с
увреждания; национално представителните
организации за хора с увреждания“ се заменят
с „национално представителните организации
на и за хора с увреждания“.
§ 5. В чл. 5 след думите „съответния министър“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Национално представителните организации на и за хора с увреждания,
национално представителните организации
на работниците и служителите, национално
представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините
в Република България се представляват в
Националния съвет от по един упълномощен
представител.
(2) В заседанията на Националния съвет
могат да участват като наблюдатели и да
предоставят становища при необходимост:
1. омбудсманът на Република България;
2. председателят на Комисията за защита
от дискриминация;
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3. изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане;
4. изпълнителният директор на Агенцията
за хората с увреждания;
5. изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта;
6. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
7. председателят на Държавната агенция
за закрила на детето;
8. управителят на Националния осигурителен институт;
9. други еднолични органи на изпълнителната власт, както и членове на колегиални органи
на изпълнителната власт, чиито правомощия
са свързани с определянето и провеждането
на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания.
(3) При невъзможност на лицата по ал. 2,
т. 1 – 9 да присъстват на конкретно заседание
те могат да упълномощават писмено друго
длъжностно лице.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. представител на национално представителните организации на и за хора с
увреждания, избран на ротационен принцип
за срок две години.“
2. В ал. 2 думите „една година“ се заменят
с „две години“.
3. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. подписва протоколите от заседанията
на Националния съвет.“
4. В ал. 4 думите „изрично упълномощен“
се заменят с „определен“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Секретарят на Националния съвет:
1. осигурява дейността на Националния
съвет в информационно, административно и
техническо отношение;
2. организира изпращането на материалите за заседанията на Националния съвет на
хартиен носител и/или по електронна поща;
3. организационно осигурява провеждането
на заседанията на Националния съвет;
4. изготвя протоколите от заседанията на
Националния съвет и води отчетност за становищата и решенията на Националния съвет;
5. съхранява архива на Националния съвет
с 3-годишен срок, след което го предава в
архива на Министерството на труда и социалната политика;
6. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Националния
съвет на Портала за консултативните съвети
на Министерския съвет;
7. осигурява оперативното взаимодействие
на Националния съвет с администрациите на
органите на изпълнителната власт;
8. подпомага председателя на Националния
съвет в неговата работа.“
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§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да са вписани като юридически лица
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел или по Закона за кооперациите най-малко пет години преди подаване на
искането за признаване на представителност;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. да имат уставни цели, задачи и дейности
с национално значение в областта на интеграцията на хората с увреждания не по-малко от
пет години считано от датата на вписването
им като юридическо лице по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел или
по Закона за кооперациите;“
в) в т. 3 думите „30 на сто“ се заменят с
„35 на сто“;
г) създава се т. 4:
„4. да имат най-малко 5-годишен доказан
опит в областта на подкрепата на хората с
увреждания.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото „1600“ се заменя с „1800“,
думите „50 на сто“ се заменят с „60 на сто“, а
след думите „трайни увреждания“ се добавя
„и да бъдат регистрирани като юридически
лица с нестопанска цел за извършване на
общественополезна дейност“;
б) в т. 2 думата „слепоглухи“ се заменя
със „сляпо-глухи“, а думите „50 на сто“ се
заменят с „55 на сто“;
в) в т. 6 числото „400“ се заменя с „500“ и
числото „1000“ се заменя с „1500“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, когато едно физическо или
юридическо лице членува в две или повече
национално представителни организации или
в организации, кандидатстващи за признаване
на национална представителност, с изключение на организациите по ал. 2, т. 3, 4 и 6,
за установяване наличието на критериите за
представителност по ал. 2 това лице не се
отчита при установяване на числения състав
на нито една организация.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Организациите, които кандидатстват
за национално представителни, подават чрез
председателя на Националния съвет до Министерския съвет писмено заявление, в което
посочват ЕИК (код по БУЛСТАТ), и прилагат
следните документи:“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. списък на териториалните структури
с имената на всички членове, включително
имената и адресите на ръководителите, на
хартиен и/или електронен носител;“
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в) точка 6 се изменя така:
„6. справка на хартиен и/или електронен
носител за числеността на членския състав на
организацията към датата на кандидатстване,
справка за броя на работодателите и на работещите трудоустроени лица с увреждания за
организациите по чл. 8, ал. 2, т. 4;“
г) създават се т. 8 и 9:
„8. писмена декларация, в която се декларират видът на организацията по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или
по Закона за кооперациите, общият брой на
всички членове, общият брой на членовете,
които са хора с увреждания, общият брой на
териториалните структури;
9. писмени доказателства по чл. 8, ал. 1,
т. 2 и 4.“
2. В ал. 2 думите „на хора с увреждания
и организациите за хора с увреждания“ се
заменят с „на и за хора с увреждания“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Организациите, които кандидатстват
за първи път за национална представителност,
подават документите по ал. 1 не по-късно от
31 март на текущата година.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Организациите – членове на Националния съвет, подават документите за национална
представителност в срок до три месеца преди
изтичане на решението на Министерския
съвет за признаването им за национално
представителни.“
§ 10. Създават се чл. 9а и 9б:
„Чл. 9а. (1) Министърът на труда и социалната политика назначава комисия за
установяване на наличието на критериите за
национална представителност.
(2) Комисията по ал. 1 може да изисква от
съответната организация да представи допълнителна информация, свързана с документите
по чл. 9, както и да организира извършването
на проверки на място, когато това се налага.
В тези случаи срокът за произнасяне по ал. 4
и по чл. 10, ал. 2 се удължава с времето, определено за предоставяне на допълнителна
информация и/или за извършване на проверка.
(3) Комисията по ал. 1 представя на министъра на труда и социалната политика протокол
за резултатите от проверката.
(4) Въз основа на резултатите от извършената проверка министърът на труда и социалната
политика в тримесечен срок от постъпването
на документите по чл. 9 внася в Министерския съвет доклад с проект на решение за
признаване или за отказ за признаване на
национална представителност.
Чл. 9б. (1) Проверк и за на личието на
критериите за национална представителност
могат да се извършват и през периода, в който организацията е призната за национално
представителна.
(2) Проверката се извършва по реда на
чл. 9а.“
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§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министерският съвет се произнася с
решение за признаване или за отказ за признаване на национална представителност в
срок три месеца от постъпване на документите по чл. 9.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерският съвет отменя решението си за признаване на национална представителност, когато:
1. в резултат на проверките по чл. 9б се
установи, че национа лно представителна
организация не отговаря на критериите за
национална представителност;
2. се установят документи с невярно съдържание;
3. организация по чл. 8, ал. 4 изпълни
критериите за представителност и подаде
заявление за признаване на национална представителност по реда на чл. 9.“
§ 12. В чл. 11, ал. 2 цифрата „4“ се заменя
с „3“.
§ 13. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предварително приет
годишен план“ се заменят с „приета годишна
работна програма“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Извънредни заседания на Националния съвет се провеждат по предложения на
председателя на Националния съвет или при
писмено предложение на една трета от членовете на съвета.“
§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Заседанията на Националния
съвет са присъствени и неприсъствени.
(2) Присъствените заседания са редовни,
ако в тях участват повече от половината от
членовете на Националния съвет.
(3) Решенията се вземат с мнозинство повече
от половината от присъстващите на заседанието членове на Националния съвет, като
всяка институция и организация има право
на един глас независимо от броя на нейните
представители, участващи в заседанието.
(4) На заседанията могат да присъстват като
наблюдатели експерти, поканени от членовете
на Националния съвет.
(5) Неприсъствените заседания на Националния съвет се провеждат по изключение с
оглед получаване на становища и консултации
от членовете на Националния съвет в спешен
порядък, когато обективни обстоятелства
налагат това.
(6) Решенията на неприсъствените заседания се вземат със становищата на повече
от половината от всички членове на Националния съвет.
(7) За всяко заседание на Националния
съвет се води протокол, който се подписва
от председателя и от секретаря и съдържа:
1. датата на провеждане на заседанието;
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2. имената на участниците в заседанието
и имената на отсъстващите членове на Националния съвет;
3. приетия дневен ред;
4. взетите решения от Националния съвет;
5. поименно посочване на лицата с отрицателен вот при гласуване на решения по
дневния ред.
(8) Протоколите от заседанията на Националния съвет имат годишна номерация,
изготвят се в срок до 10 работни дни от провеждане на заседанието и след подписването
им от председателя и от секретаря се публикуват на Портала за консултативните съвети
на Министерския съвет.
(9) Особените мнения при гласуване на
решенията се представят в писмена форма в
2-дневен срок от провеждане на заседанието
и са неразделна част от протокола.“
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „подписал решението“ и
запетаите пред и след тях се заличават.
Допълнителна разпоредба
§ 16. Навсякъде в правилника думите „на
хора с увреждания, организациите за хора с
увреждания“ се заменят с „на и за хората с
увреждания“, думите „национално представените“ се заменят с „национално представителните“, думата „представителство“ се заменя
с „национална представителност“, думите
„представителни на национално равнище“
се заменят с „национално представителни“ и
думите „общо представителство“ се заменят
с „обща национална представителност“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Заварените при влизането в сила на
това постановление незавършени производства
по признаване на национална представителност по отменени и/или изменени разпоредби
на Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания
и на организациите за хора с увреждания се
довършват при условията и по реда на това
постановление.
§ 18. Организациите, признати за национално представителни до влизането в сила на
това постановление, запазват представителността си до изтичането на срока, за който
са признати.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6807
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 279
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2015 г. по бюджета на съдебната власт и
по бюджета на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2015 г. в общ размер 972 хил. лв., разпределени, както следва:
1. 400 хил. лв. по бюджета на съдебната
власт за възлагане на комплексна съдебносчетоводна експертиза от Прокуратурата на
Република България;
2. 572 хил. лв. за подпомагане дейността
на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите/трансферите
по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат показателите по чл. 2, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. Увеличава показателите по чл. 30,
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г., както следва:
1. максималният размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2015 г., със сума в размер 1040 хил. лв.;
2. максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2015 г., със сума в размер
1040 хил. лв.
Чл. 4. Висшият съдебен съвет да извърши
съответните промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Председателят на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
да извърши съответните промени по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество за 2015 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. 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, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 78 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на Висшия съдебен съвет и на
председателя на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6837

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2015 Г.

за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни
и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Ч л . 1 . (1) Н а б е з р а б о т н и и з а е т и
лица – п редстави тели на целеви те г ру пи
по Приоритетна ос 1 по Оперативна прог рама „Разви т ие на човешк и те ресу рси“
2014 – 2020 г. (ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.),
могат да се предоставят ваучери за обучение съгласно условията и изискванията на
одобрени проекти.
(2) Право да предоставя ваучери за обучен ие по р еда на по с т а нов лен ие т о и ма
Агенцията по заетостта.
(3) Видът на обучение и доставчикът на
обучение от списъка по чл. 7, ал. 2 се избират от ползвателя на услугата „Обучение“.
Чл. 2. Ваучери за обучение могат да се
предоставят в рамките на изпълнение на
п р о ек т и, фи на нси ра н и по п р оцед у ри за
д и рек т но п редос та вя не на безвъ змезд на
финансова помощ.
Чл. 3. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 могат да
получат ваучери за обучение срещу заявление по образец, подадено лично, при условие
че отговарят на критериите за допустимост
на целевата група, приложими за конкретния проект. Критериите за допустимост на
целевата група се публикуват на интернет
страницата на Агенцията по заетостта.
(2) Образците на заявленията по ал. 1 се
утвърждават от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от
него длъжностно лице. В заявленията по ал. 1
задължително се попълват данни, които дават
възможност за проверка на обстоятелствата,
представляващи критерии за допустимост на
целевата група за съответния проект.
(3) Предоставянето на ваучери по чл. 1 се
извършва след проверка от териториалните
поделени я на А генци ята по заетост та за
съответствието на лицата, подали заявления
по ал. 1, с критериите за допустимост на
целевата група за съответния проект.
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(4) Когато при стартирало обучение за
обу ча ва що т о с е л и це о т па д не н я кой о т
критериите за неговата допустимост, поради
които то е било включено в обучение, лицето
продължава да се обучава до приключването
на обучението, като при необходимост се
извършват промени в графика на обучението
съгласувано с доставчика на обучение.
(5) Едно лице има право за периода на
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
да получи в съответствие с критериите за
допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение
за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за
придобиване на ключова компетентност като
заето лице и само един ваучер за обучение
за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение
за придобиване на ключова компетентност
като безработно лице.
Ч л. 4. (1) Вау чери се п редос та вя т за
включване на лицата от целевите групи в
професионално обучение и/или в обучение
за придобиване на ключови компетентности.
Видът и степените на обучение се определят
в зависимост от съответния проект и в съответствие със Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО), със Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение, одобрен със заповед на министъра
на образованието и науката, и със Списъка
на ключовите компетентности, определени
съгласно Европейската референтна рамка
за к л ючови т е ком пе т ен т нос т и, с ъгласно
приложението.
(2) Не се предоставят ваучери за обучение
по реда на постановлението за придобиване
на професионална квалификация по професионално направление с код 62 с изключение на код 622 „Градинарство (паркове
и градини)“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение и за
придобиване на ключови компетентности под
№ 8 от приложението по ал. 1.
(3) Предоставените ваучери се вписват
в публичен регистър, в който се отразяват
номерът на предоставения ваучер и видът
на обучението. Регистърът се публикува на
елек т ронната ст раница на А генци ята по
заетостта и се актуализира ежедневно.
(4) Лицата, получили ваучери и започнали
обучение, са задължени да посещават редовно курса на обучение съгласно утвърдения
график и да имат минимум 80 на сто присъствие на учебните занятия. Лицата следва
да се явят на изпит при прик лючването
на обучението, когато това е предвидено в
нормативната уредба и/или в програмата за
съответното обучение.
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(5) При отсъствие без уважителни причини на повече от 20 на сто от занятията
обучението не се признава за завършено,
а избраният доставчик може да изиска от
лицето да възстанови направените разходи
за броя учебни часове, в които то е взело
участие, пропорционално на стойността на
издадения ваучер и минималната продължителност за съответното обучение, съгласно
чл. 5, ал. 2.
(6) Лицата, отсъствали по уважителни
причини на повече от 20 на сто от занятията,
имат право да продължат обучението си при
същия доставчик на обучение или да получат
нов ваучер след анулиране на предходния.
Чл. 5. (1) Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална
стойност в лева, издадени от Агенцията по
заетостта при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване
и контрол на ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет
от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм.
и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г.,
бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от
2011 г. и бр. 60 от 2015 г.), и даващи право
на притежателя да премине определен вид
обучение.
(2) Номиналната стойност на ваучера е
в зависимост от вида на обучението и се
определя, както следва:
1. за обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност
не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност
не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност
не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не
по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не
по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не
по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;
2. за обучения за придобиване на ключови
компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 1
от приложението и с продължителност не
по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност
2 от приложението и с продължителност не
по-малка от 300 учебни часа и три нива на
обучение – 700 лв.;
в) за обучения по ключова компетентност
3 от приложението и с продължителност не
по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
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г) за обучения по ключова компетентност 4
от приложението и с продължителност не
по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
д) за обучения по ключови компетентности 5, 6 и 7 от приложението и с продъл ж ителност не по-малка от 30 у чебни
часа – 140 лв.
(3) Когато се предвижда съфинансиране
на стойността на ваучера от страна на заети
лица, условията и редът се залагат в критериите за избор на операциите.
Чл. 6. (1) На лицата по чл. 1, ал. 1, чиито заявления са одобрени, се издава ваучер
в срок 7 работни дни преди стартиране на
обучението при избрания от тях доставчик
на обучение, включен в списък, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта.
(2) Ваучерът за обучение не може да се
преотстъпва на други лица или да се ползва:
1. за включване в обучения, които не са
допустими по съответната операция;
2. за замяната му срещу пари;
3. за замяната му срещу други услуги освен за обучението, което е изрично описано
във ваучера;
4. като разплащателно средство за обучение, предоставено от доставчици на обучение,
които не са включени в списъка, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта.
(3) Всеки ваучер има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране
и проследяване, и задължително съдържа:
1. наименованието на издателя на ваучера;
2. номиналната стойност, изразена цифром
и словом;
3. срока на валидност в зависимост от
вида обучение;
4. изрична забрана на обстоятелствата
по ал. 2;
5. името на приносителя;
6. наименованието на доставчика на обучение, избран от приносителя;
7. конкретния вид обучение;
8. най-малко пет способа на защита;
9. място за поставяне на дата и печат.
(4) Поправки и добавки във ваучера не се
разрешават. Погрешно издаден по вина на
служители на Агенцията по заетостта ваучер се анулира и се издава нов. Издаденият
ваучер може да се анулира и на лицето да
се издаде нов и при наличие на някое от
следните обстоятелства:
1. поради настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 не е възможно
обучението да бъде предоставено;
2. при констатиране на невъзможност за
започване на обучение от страна на доставчика в срок до един месец от издаването
на ваучера;
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3. ваучерът е унищожен, с нарушена цялост,
изгубен или при попълването му са допуснати
технически грешки, при невиновно поведение на лицето или доставчика на обучение;
4. при настъпване на обстоятелствата по
чл. 4, ал. 6.
(5) В случаите, в които ваучерът е унищожен, с нарушена цялост, изгубен или грешно
попълнен по вина на лицето, на него не
може да му бъде издаден нов ваучер за същия вид обучение (професионално обучение
или обучение за придобиване на ключови
компетентности).
(6) При анулиране на ваучер на лицевата
му страна се поставя печат „Анулиран“, а на
гърба на ваучера се посочва основанието за
анулирането. Обстоятелството се отбелязва
в регистъра по чл. 4, ал. 3.
(7) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта назначава със заповед постоянно действаща комисия, която разглежда
случаите, в които обстоятелствата по ал. 4,
т. 3 и ал. 5 не могат да бъдат точно установени. Комисията води протокол от своите
заседания и взема мотивирано решение за
всеки отделен случай.
Чл. 7. (1) Обучение срещу ваучери могат
да предоставят доставчици на обучение – обучаващи инст и т у ц ии, кои то о т говаря т на
условията, посочени в чл. 9.
(2) Дос та вч и ц и т е на обу чен ие, кои т о
отговарят на условията, се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта, който съдържа:
1. на и менова н ие т о на до с т а вч и к а на
обучение;
2. номера на лицензията, когато доставчикът на обучение ще извършва професионално обучение;
3. професиите/специалностите или ключовите компетентности, по които доставчиците
на обучение ще извършват обучение;
4. населените места и адресите на базите,
където ще се извършват обученията, както
и координати за връзка.
(3) Списъкът по ал. 2 се актуализира всеки
месец въз основа на получени нови заявления от доставчици на обучение, одобрени от
изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта по ред, определен в указанията на
министъра на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Списъкът по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта.
(5) Доставчиците на обучение подават в
Агенцията по заетостта заявление за включване в списъка по ал. 2 по образец, утвърден
от министъра на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице.
(6) Проверката на обстоятелствата, включени в заявленията, се извършва от Агенци-
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ята по заетостта по указания, утвърдени от
министъра на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице.
(7) Доставчиците на обучение, чиито заявления са одобрени, подписват споразумение с
Агенцията по заетостта по образец, утвърден
от министъра на труда и социалната политика
или упълномощено от него длъжностно лице.
Споразуменията се подписват от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
или от упълномощено/упълномощени от него
длъжностно лице/длъжностни лица.
(8) В споразуменията по ал. 7 се уреждат
правата и задълженията на страните във
връзка с предоставяното обучение, наблюдението и контрола, осъществявани от Агенцията по заетостта, механизмът и сроковете
за заплащане на услугите, предоставени на
лицата от целевите групи.
(9) Доставчикът на обучение е длъжен
да допуска представители на Агенцията по
заетостта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и техните структури, националните
одитиращи органи, Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват посредством проучване
на док у мен тац и я та м у и ли п роверк и на
място изпълнението на дейностите и при
необходимост да проведат пълен одит въз
основа на разходооправдателните документи,
приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи,
свързани с финансирането на обучението.
(10) Доставчикът на обучение е длъжен
да допуска упълномощени представители на
представителните организации на работниците и служителите и на работодателите да
присъстват по време на учебните занятия
и/или при полагането на изпити. Представителните организации на работниците и
сл у ж ителите и на работодателите н ямат
право да изискват документи и да правят
проверка по документи на доставчиците на
обучение.
(11) Работодатели, чиито работници или
служители са включени в обучение по реда
на постановлението, имат право да присъстват по време на учебните занятия и/или при
полагането на изпити. Работодателите нямат
право да изискват документи и да правят
проверка по документи на доставчиците на
обучение.
(12) Доставчикът на обучение е длъжен
да води редовна документация и счетоводни
отчети, използвайки подходяща електронна
система за документация и двустранно счетоводство, така че да бъде осигурена отделна
счетоводна аналитичност само за дейностите
по предоставяните обучения с ваучери.
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(13) Цялата документация по предоставяните обучения с ваучери се съхранява или
под формата на оригинали, или в заверени
версии, верни с оригинала, на общоприети
носители на данни. Документацията се съхранява в съответствие с изискванията на
националното законодателство, като счетоводната система и документация трябва да
са налични до изтичането на сроковете за
съхранение съгласно чл. 140 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селск ите райони и Европейск и я фонд за
морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347/320 от 20.12.2013 г.).
(14) Доставчикът на обучение е длъжен
да спазва действащата нормативна уредба и
да провежда обученията съгласно условията,
включени в споразумението по чл. 7, ал. 7.
Чл. 8. (1) Доставчик на обучение, включен в списъка по чл. 7, ал. 2, се заличава в
следните случаи:
1. при възникване на несъответствие с
условията за включване в списъка по чл. 7,
ал. 2;
2. при установени от страна на национални
или европейски контролни органи нарушения
на приложимото законодателство в областта
на професионалното образование и обучение с
влязъл в сила акт на компетентен орган – за
период две години от прекратяването на
споразумението по реда на ал. 4;
3. при неизпълнение на едно от задължени ята, вк лючени в споразу мението по
чл. 7, ал. 7;
4. при едностранно едномесечно предизвестие до Агенцията по заетостта за прекратяване на споразумението по чл. 7, ал. 7;
5. при извършено престъпление от страна
на лице на ръководна длъжност в админист ра ц и я та на дос та вч и к а на обу чен ие за
умишлено престъпление от общ характер,
за което има влязъл в сила съдебен акт – за
срока на действие на ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 4 доставчикът на обучение може да получи стойността
на вау чера само за успешно прик лючено
обучение.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 доставчикът
на обучение трябва да възстанови изплатените му средства за обученията, които са
засегнати от нарушенията.
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(4) При възникване на обстоятелство по
ал. 1, т. 1 и 2 изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта или упълномощено от
него длъжностно лице прекратява незабавно
ск люченото споразумение. В тези слу чаи
доставчикът на обучение може да подаде
заявление за включване в списъка не по-рано
от две години от датата на прекратяване на
споразумението.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 доставчикът
на обучение може да подаде заявление за
включване в списъка не по-рано от две години
от датата на прекратяване на споразумението.
(6) В случаите по ал. 1, т. 4 доставчикът
на обучение може да подаде заявление за
включване в списъка не по-рано от една
година от датата на прекратяване на споразумението.
Чл. 9. (1) Право да бъдат вк лючени в
списъка по чл. 7, ал. 2 за провеждане на
обучения за придобиване на професионална
квалификация имат доставчиците на обучение, които отговарят едновременно на
следните изисквания:
1. имат право да осъществяват обучения
за придобиване на професионална квалификация съгласно чл. 9, ал. 1 ЗПОО;
2. притежават лицензия за съответната
професия/специалност в случаите, в които
се изисква, или са определени със заповед
на министъра на образованието и науката и
лицензията не е отнета по реда на чл. 49г,
ал. 3 ЗПОО;
3. нямат прекратени договори, свързани
с разходването на средства от държавния
бюджет или от бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните
две години;
4. нямат публични или частни парични
задължения към държавата или към община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията;
5. не са в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
6. представляват се от лица, които не
са осъждани за умишлено престъпление от
общ характер, освен ако са реабилитирани;
7. разполагат с оборудвана за съответно т о обу чен ие мат ериа л но - т ех н и ческ а
база – собствена или наета, в рамките на
населеното място, в което ще се извършва
обучението, съответстваща на Държавното
образователно изискване (ДОИ) за придобиване на к ва лификаци я по съответната
професия. Доставчиците на обучение – лицензирани центрове за професионално обучение, вписват в Информационната система
на Националната агенция за професионално
образование и обу чение (Н АПОО) данни
за базите по теория и практика, в които
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ще провеждат обучения, преди подаване на
заявление за включване в списъка на доставчиците на обучение, както и при всяка
настъпила промяна;
8. разполагат с обучаващи по теория и
практика, които отговарят на ДОИ за придобиване на професионална квалификация
по съот вет ни те п рофесии. Доставчици те
на о бу чен ие – л и цензи ра н и цен т р ове за
професионално обучение, вписват в Информационната система на НАПОО данни за
обучаващите, които ще провеждат обучения,
преди подаване на заявление за включване в
списъка на доставчиците на обучение, както
и при всяка настъпила промяна.
(2) Право да бъдат включени в списъка
по чл. 7, ал. 2 за провеждане на обучения по
ключови компетентности имат доставчиците
на обучение, които отговарят едновременно
на следните изисквания:
1. регистрирани са като едноличен търговец по реда на Търговския закон или като
юри д и ческо л и це с ъгласно дейс т ва що т о
законодателство или са създадени с друг
учредителен акт съгласно действащото законодателство към момента на създаването;
2. нямат прекратени договори, свързани
с разходването на средства от държавния
бюджет или от бюджета на Общността, поради виновно неизпълнение през последните
две години;
3. нямат публични или частни парични
задължения към държавата или към община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване
или отсрочване на задълженията;
4. не са в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
5. представляват се от лица, които не са
осъж дани за у мишлено прест ъпление от
общ характер, освен ако са реабилитирани;
6. р а зпо л а г ат с о б о ру д в а н а з а с ъ о т ветното обу чение материа лно-техническа
база – собствена или наета, в рамките на
населеното място, в което ще се извършва
обу чението. Доставчиците се задъл жават
да въвеждат актуални данни за базите по
теория и практика, в които ще се провеждат
предстоящи обучения, и за преподавателския
състав към момента на подаване на заявление
към Агенцията по заетостта за включване в
списъка на доставчиците на обучение, както
и при всяка настъпила промяна;
7. разработили са и ще обучават по програми, съобразени с дадените указания от
министъра на труда и социалната политика
или от упълномощено от него длъжностно
лице.
(3) Когат о дос та вч и ц и т е на обу чен ие
ще използват свои к лонове или филиали
при предоставянето на услугата, те трябва
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да посочат това изри чно в за явлението,
като условията по ал. 1 и 2 се отнасят и за
клоновете или филиалите, когато те имат
юридическа самостоятелност.
(4) Не могат да бъдат доставчиц и на
обучение лица, по отношение на които има
регист рирана и неприк лючена нередност
„подозрение за измама“ през предходния
или настоящия програмен период.
Чл. 10. (1) Обстоятелствата по чл. 9 се
удостоверяват с декларация или с документи,
издадени от съответния компетентен орган,
при първоначално подаване на заявлението.
Документите се посочват в заявлението за
кандидатстване.
(2) Документите и декларациите по ал. 1 се
подават от представляващия/представляващите доставчици на обучения по регистрация.
(3) Доставчиците на обучение, включени в
списъка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, са длъжни
да уведомяват Агенцията по заетостта за
всяка настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 9 в четиринадесетдневен срок от
настъпването на промяната.
(4) Дос та вч и ц и т е на обу чен ие, кои т о
са включени в списъка по чл. 7, ал. 2, се
заличават, когато не подадат изискваните
документи в срока по ал. 3.
Чл. 11. (1) Агенцията по заетостта изплаща
на доставчиците на обучение, извършващи
обучения срещу ваучери по реда на постановлението, средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение по
чл. 5, ал. 2.
(2) Заплащането се извършва в срок до
30 дни от представянето в Агенцията по заетостта на изчерпателно изброени документи
съгласно споразумението по чл. 7, ал. 7. Този
срок спира да тече при необходимост от отстраняване на непълноти и/или неточности
в предоставените документи или при необходимост от извършване на допълнителни
проверки до получаване на исканата информация, но за не повече от 10 работни дни.
Срокът започва да тече отново от датата, на
която е получена изискваната информация.
(3) Доставчикът на обучение няма право
да получи стойността на ваучера, когато:
1. не е изпълнил някое от задълженията
по споразумението по чл. 7, ал. 7;
2. не е предоставил посоченото в него
обу чение в обем и с качество съобразно
действащото законодателство и условията
на постановлението;
3. ваучерът е с нарушена цялост или не
може да се докаже неговата автентичност;
4. обучението е предоставено на лице,
различно от посоченото в него;
5. не са представени всички отчетни документи по ал. 2 съгласно указания срок.
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(4) В стойността на услугата, която ще
бъде заплатена с ваучер, са включени всички
присъщи разходи за обучението, включително
дължимите данъци и такси съгласно българското законодателство, с изключение на
разходите за стипендии и транспорт, когато
обучението е на безработни лица.
(5) Обучаващите организации имат право
да получат само стойността на ваучера в
лева, посочена върху него, за съответното
обучение.
(6) Когат о вау чер ът е у н и щожен и л и
изгубен, това се отбелязва в регистъра по
чл. 4, ал. 3.
(7) Когато ваучерът е с нарушена цялост,
той се анулира, като това се отбелязва в
регистъра по чл. 4, ал. 3.
Чл. 12. (1) Доставчиците на обучение,
включени в списъка по чл. 7, ал. 2, осъществяват дейността си при спазване на изискванията на приложимото към съответния
вид обу чение законодателство и по реда,
определен в постановлението.
(2) До с т а вч и ц и т е н а о бу чен ие в од я т
отчетност за броя и серийните номера на
предоставените им ваучери и тяхната физическа цялост.
Чл. 13. Всяка злоупотреба с ваучер, която
може да се квалифицира като престъпление,
се третира по реда на българското законодателство. Лица, извършили престъпление
като представители на целевата група или в
качеството им на представители на доставчик
на обучение, нямат право да получат услуги
или средства по реда на постановлението
за периода на изпълнение на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“ е стратегически документ, който е рамка за усвояване
на финансови средства, съфинансирани от
Европейския социален фонд и националния
бюджет за програмния период 2014 – 2020 г.
2 . „Пр едс т а ви т е л на це лева г ру па“ е
представител на допустима целева група по
конкретен проект, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
3. „Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна помощ“ е процедурата съгласно
чл. 28 от 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
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фонд на Европейския съюз и Европейския
фонд за морско дело и рибарство за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г. и бр. 62
от 2015 г.).
4. „Безработно лице“ е лице, регистрирано в
дирекция „Бюро по труда“, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа в
14-дневен срок от уведомяването му от дирекция „Бюро по труда“.
5. „Обучения за придобиване на професионална квалификация“ са обученията, регламентирани в Закона за професионалното
образование и обучение.
6. „Нарушена цялост на ваучер“ е налице,
когато вследствие на физикохимични изменения при употребата му ваучерът е замърсен,
захабен, със заличен или липсващ текст,
смачкан, с променен размер и избледнели
цветове, оцветен, перфориран, рязан, скъсан,
подлепен, обгорен, с поставени върху него
знаци, преправени изображения, основни
мотиви и задължителни реквизити.
7. „Присъщ и разходи за обу чение“ са
разходи за оригинални учебни материали,
консумативи, застраховки при обучение за
професионална квалификация, издаване на
документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки,
наем на материално-техническа база, както
и всички административни, режийни и други
разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение,
свързана с предоставянето на обучението.
8. „Ползвател на услугата „Обучение“, финансирана с безвъзмездна финансова помощ
със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.,
е заето или безработно лице – приносител
на ваучера.
9. „Уважителни причини“ са задържане от
органите на властта, явяване в съд или пред
друг държавен орган, участие във военноучебен сбор или преподготовка, непреодолима
сила, заболяване и други, удостоверени с
официален документ.
10. „Успешно прик лючено обу чение“ е
завършен пълен курс на обучение съгласно
утвърдената учебна програма и проведени
заключителни изпити, ако такива са предвидени.
Заключителни разпоредби
§ 2 . По с т а н о в л е н и е т о с е п р и е м а н а
основание чл. 65, § 1 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 г. на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
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фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
§ 3. Изп ъ л нен ие т о н а по с т а нов лен ието се възлага на министъра на труда и
социалната политика, изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение. Указания
по прилагането на постановлението се дават от министъра на труда и социалната
политика или от у пълномощено от него
длъжностно лице.
§ 4. Учебните програми за предоставяне
на обучение по ключови компетенции се
разработват въз основа на указания, утвърдени от министъра на труда и социалната
политика или от у пълномощено от него
длъжностно лице.
§ 5. Учебните програми за предоставяне на
професионално обучение трябва да отговарят
на държавните образователни изисквания за
конкретната професия.
§ 6. Контролът по прилагането на постановлението се възлага на министъра на
труда и социалната политика.
§ 7. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението минист ърът на
труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава
образците по чл. 3.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 4, ал. 1

СПИСЪК
на к лючови те компетен тнос ти, опреде лени
съгласно Европейската референтна рамка на
ключовите компетентности
1. Общуване на роден език.
2. Общуване на чужди езици.
3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и
технологиите.
4. Дигитална компетентност.
5. Умение за учене.
6. Обществени и граждански компетентности.
7. Инициативност и предприемачество.
8. Културна осъзнатост и творчески изяви.
6838
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Из п ъ л н и т е л н а а г ен ц и я „ Мор ск а
администрация“ към Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията на Република България и
Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото
развитие на Грузия за взаимно признаване
на свидетелства на морските лица съгласно
Правило I/10 на Международната конвенция
за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.,
както е изменена
(Одобрено с Решение № 596 от 6 авг уст
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
25 септември 2015 г.)
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия,
наричани по-долу страните, се споразумяха,
без това да накърн ява националното им
законодателство и в съответствие с изискванията на Правило I/10 на Международната
конвенция за вахтената служба и нормите за
подготовка и освидетелстване на моряците,
1978 г., както е изменена (наричана по-долу
Конвенция STCW), и съответните разпоредби
на Кодекса към Конвенцията (наричан подолу Кодекс STCW), както следва:
Член 1
Определения
1. Терминът „Свидетелство“ означава валиден документ независимо от неговия ранг,
издаден от издаващата страна или съгласно
делегирани от нея правомощия, който дава
право на притежателя му да заема длъжност,
посочена в свидетелството му или националното законодателство.
2. Терминът „Потвърж дение“ означава
валиден документ, удостоверяващ признаването на свидетелство съгласно разпоредбите
на Правило I/10 на Конвенцията STCW, издаден от страната с цел да признае правото
на притежателя му да заема длъжността в
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съответствие с националното законодателство на която и да е от двете страни.
3. Терминът „Издаваща страна“ означава
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за
морски транспорт към Министерството на
икономиката и устойчивото развитие на Грузия – компетентни и оправомощени органи
съгласно националното законодателство на
Република България и Грузия.
4. Терминът „Служебно лице“ означава
лицето от компетентния орган на всяка от
страните, отговорно за прилагането на това
Споразумение.
5. Терминът „Съоръжения и процедури“
означава учебни заведения и оперативни системи, попадащи в сферата на отговорност на
страната съгласно Конвенцията STCW, както
и системата на издаващата страна за контрол
и наблюдение на обучението, оценяването
на компетентността и освидетелстването на
морските лица за спазването на изискванията
на Конвенцията STCW.
Член 2
Цели
Целта на това Споразумение е признаването на свидетелствата на морските лица
меж ду Република България и Грузия във
връзка с прилагането на Правило I/10 на
Конвенцията STCW.
Член 3
Приложение
Това Споразу мение се прилага по отношение на морските лица, притежаващи
свидетелства, издадени от една от страните
в съответствие с разпоредбите на Конвенцията STCW, и заемащи длъжност на борда
на кораби, плаващи под знамето на другата
страна.
Член 4
Обхват на Споразумението
Двете страни се споразумяват да признават
свидетелствата, потвържденията за издаването им, документалните доказателства за
обучение и удостоверенията за медицинска
г од нос т на морск и т е л и ца, изда ден и о т
правителството на другата страна в съответствие с разпоредбите на Правило I/10 на
Конвенцията STCW.
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Член 5
Образование, обучение и оценяване на морските лица
1. С т р а н и т е, в р а м к и т е н а с ъ о т в е т н и т е на ц иона л н и за кон и и подза конови
нормативни актове, гарантират, че образованието, обучението и оценяването на морските
лица, изисквани от Конвенцията STCW се
администрира и наблюдава в съответствие с
част А – I/6 на STCW Кодекса за всеки вид и
ниво на обучение и оценяване на моряците.
2. Страните гарантират, че свидетелствата
са надлежно регистрирани, персонализирани,
подписани и заверени, което се удостоверява
чрез запис в документа.
Член 6
Потвърж даване на автентичността и валидността
1. Страните се споразумяват, че всяка от
тях ще потвърждава автентичността и валидността на издадените от издаващата страна
свидетелства посредством директна проверка
на интернет страницата на администрацията или запитване, изпратено по електронна
поща, до Служебното лице, определено от
администрацията на издаващата страна за
проверка на свидетелствата и обявено на
интернет страницата на Меж ду народната
морска организация.
2. Запитването чрез електронно писмо
задължително съдържа личните данни на
притежателя на свидетелството (име, фамилия, дата на раждане) и данни за самото
свидетелство (вид на свидетелството, регистрационен номер, дата и място на издаване).
В рамките на 3 работни дни от получаването
на запитването издаващата страна изпраща
отговор по електронна поща. Единният граждански номер на морското лице, притежател
на свидетелството, се използва за онлайн
проверка на свидетелствата.
Член 7
Посещение/проверка на съоръжения и процедури
1. Страните по това Споразумение могат
в съответствие с разпоредбите на Правило
I/10 на Конвенцията STCW и със съгласието
на другата страна да извършат посещение/
проверка на съоръженията, процедурите и
политиките, одобрени или приети от издаващата страна с оглед установяване спазването
на изискванията на Конвенцията STCW по
отношение на:
a.	к апацитета на всяка страна за прилагането на Конвенцията STCW, както
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и съоръженията за предоставяне на
морското образование и обучение;
b.	с тандартите за обучение и издаване
на свидетелства;
c.	и зда ва не т о, по т върж да ва не т о, ре ва ли дац и я та и п рек ратяванет о на
свидетелствата;
d.	поддържането на записи;
e. стандартите за медицинска годност;
f.	к ореспонденция и отговор в случай
на запитване за проверка.
2. Посещението на одобрени съоръжения
и оценяването на процеду рите на едната
страна от другата страна се извършва след
предварително уведомление, изпратено наймалко 30 дни преди планираната дата на
посещението по факс или по електронна
поща от Служебното лице на една от страните. Уведомлението задължително съдържа
следната информация:
a. цел на посещението;
b.	с ъоръженията, които ще бъдат посетени, и процедурите, които ще бъдат
оценявани от страната;
c.	с писък на служебните лица, които
ще извършат посещението.
3. Страните, които са извършили посещението, съобщават резултатите от оценяването, извършено съгласно параграф 2, на
издаващата страна в рамките на 3 месеца
от неговото приключване.
Член 8
Нотификация на значителни промени
Първоначално страните разменят помежду
си разпоредбите за обучение и освидетелстване в съответствие с Конвенцията STCW
(разпоредбите). Страните взаимно се уведомяват в случай на настъпване на значителни
промени в разпоредбите в рамките на 60 дни
от настъпването им.
Член 9
Прекратяване, отменяне и отнемане на потвържденията за признаване
Всяка от страните може да откаже издаването на потвърждения за признаване или да
преустанови, отмени или отнеме изискваните
по силата на Правило I/2 на Конвенцията
STCW потвърждения за признаване на свидетелствата на надлежно освидетелствани
морск и лица поради дисциплинарни или
други предвидени в националното є законодателство причини, като задължително
у ведом ява издаващата страна за това по
факс или електронна поща в рамките на
7 работни дни.
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Член 10
Информиране
1. Комуникацията във връзка с прилагане
на това Споразумение се осъществява на
следните адреси:
за Република България
И зпълнителна агенция „Морска админист раци я“ към Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията:
тел.: +359-2-9300910
факс: +359-2-9300920
а дрес: ул. Дякон Игнатий 9,
София 1000, България
електронен адрес: bma@marad.bg
електронна страница: http://www.marad.bg
за Грузия
А генцията за морски транспорт към
Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия:
тел.: +995 422 274925
факс: +995 422 273929
а дрес: ул. Ниношвили 23, Батуми 6000,
Грузия
е лек т ронен а д рес: info@mta.gov.ge и
stcw@mta.gov.ge
2. Страните се уведомяват незабавно за
всяка промяна в данните за контакт.
Член 11
Влизане в сила и валидност
Това Споразумение влиза в сила от датата на последния подпис и ще бъде в сила
за първоначален период от 5 години, като
се подновява автоматично за следващите
5 години, освен ако една от страните не
прекрати действието му с писмено уведомление до другата страна, изпратено най-малко
6 месеца преди датата на изтичането му или
на 5-годишния период.
Съставено в два екземпляра на български
и английски език, всеки с еднаква сила. В
случай на разминаване в тълкуването на
това Споразумение за меродавен се приема
текстът на английски език.
За Изпълнителна агенция
„Морска администрация“
към Министерството
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията:
к.д.п. Живко Петров,
изпълнителен директор
Дата: 25.09.2015 г.
6695

За Агенцията за
морски транспорт
към Министерството
на икономиката
и устойчивото
развитие на Грузия:
Мамука Акхаладзе,
директор
Дата: 14.09.2015 г.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 67 от 2010 г. и бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За пол у ча ва не на ра зрешен ие за
разкриване на аптека за задоволяване на
с о б с т в е н и т е с и н у ж д и р ъ ко в о д и т е л и т е
на лечебните заведени я по чл. 222, ал. 4
ЗЛПХМ подават в Изпълнителната агенция
по лекарствата (ИАЛ) заявление по образец
съгласно приложение № 7.“
§ 2. В чл. 13, ал. 3 след думата „приемното“ се поставя запетая и се добавя „експедиционното“.
§ 3. В чл. 14 се създава ал. 5:
„(5) Изискванията на ал. 1 – 4 не се отнасят за аптеките по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ.“
§ 4. В чл. 15 се създава ал. 5:
„(5) Лекарствените вещества, предназначени за приготвяне на лекарствени продукти
по магистрална и фармакопейна рецептура,
се съхраняват в добре затворени опаковки,
съдържащи информация за производителя,
партидата и срока на годност, съгласно указанията за съхранение на производителя.“
§ 5. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените продукти, посочени в
приложение № 9, които се отпускат по лекарско предписание, се съхраняват в отделен
шкаф със секретно заключване, разположен
в приемното, асистентското или в складовото помещение. За аптеките на лечебните
заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ шкафът
се поставя в асистентското или в складовото
помещение.“
§ 6. В чл. 18 думата „Изискванията“ се
заменя с „Минималните изисквания“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Забранява се в аптеките на лечебните
заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ да работят други лица освен назначените по трудов
договор с лечебното заведение магистърфармацевти и помощник-фармацевти.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5:
3. Създава се ал. 6:
„(6) В аптеките на лечебните заведения по
чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ медицинските изделия
по ал. 5 се съхраняват и отпускат отделно
от останалите продукти.“
§ 8. В чл. 24 ал. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 25 се създава ал. 3:
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„(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за
аптеките на лечебните заведения по чл. 222,
ал.4 ЗЛПХМ, в които лекарствените продукти могат да се отпускат в експедиционното
помещение.“
§ 10. В чл. 31 се създава ал. 4:
„(4) Работното време в аптеките на лечебните заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ
се определя с правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред на съответното
лечебно заведение.“
§ 11. В заглавието на раздел IV думите
„за болнична помощ, диспансери и хосписи
със стационар“ се заменят с „по чл. 222,
ал. 4 ЗЛПХМ“.
§ 12. Създават се членове 33а – 33г:
„Чл. 33а. Дейността на аптеките на лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ се
осъществява съобразно Правилата за добра
фармацевтична практика, приети съгласно
чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ).
Чл. 33б. В лечебните заведения за болнична помощ с над 400 легла за активно
лечение или в които има разкрити най-малко
10 клиники/отделения с легла, както и в лечебни заведения, които извършват дейности
по медицинска онкология и/или клинична
хематологи я, работи най-малко един магистър-фармацевт с придобита специалност
„Клинична фармация“ или със специализация
по „К линична фармация“.
Чл. 33в. Клиничният фармацевт съдейства
при осъществяване на дейностите по назначаването и приготвянето на лекарствените
продукти.
Чл. 33г. К линичният фармацевт осъществява дейността си в съответствие с Правилата
за добра фармацевтична практика, приети
съгласно чл. 5, т. 3 ЗСОМФ.“
§ 13. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. В аптеките на лечебните заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ се поддържат необходимите количества лекарствени
п р од у к т и, мед и ц и нск и изде л и я и д ру г и
консумативи за осигуряване на нормалната
работа на лечебното заведение за срок наймалко 5 дни.“
§ 14. В чл. 35, ал. 2 се правят следните
допълнения:
1. В основния текст след думите „ал. 1“
се добавя „или посочени от тях магистърфармацевти задължително“.
2. Създава се т. 7:
„7. у частват в к линични изпитвания с
лекарствени продукти и/или медицински
изделия съгласно т. 4.6 от приложение № 1
към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 31 от 2007 г. за
определяне на правилата за Добра клинична
практика (ДВ, бр. 67 от 2007 г.).“
§ 15. В чл. 36 се създава т. 3:
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„3. обслужването на пациентите в извънработно време и при извънредни ситуации.“
§ 16. Създават се чл. 37а, 37б и 37в:
„Чл. 37а. (1) Лекарствените продукти за
системно лечение на злокачествени заболявания се приготвят в аптеката на съответното лечебно заведение във вид за директно
приложение на пациента.
(2) При приготвяне на лекарствените продукти се спазват изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 37б. (1) Използваните първични опаковки на лекарствените продукти по чл. 37а
с е па ке т и рат и за печат ват ежед невно в
номериран жълт прозрачен плик от фармацевт, работещ в аптеката, като в един плик
се поставят не повече от 10 броя опаковки.
(2) Преди предоставянето им за събиране,
транспортиране и третиране пликовете и
опаковките по ал. 1 се описват от магист ър -фарма цевта в п рием но -п реда ват елен
протокол съгласно приложение № 15. Приемно-предавателният протокол се съставя
в три екземпляра, по един екземпляр за
аптеката, за Регионалната здравна инспекция
(РЗИ) и за лицето, притежаващо съответния
документ по чл. 35 от Закона за управление
на отпадъците (ЗУО).
(3) Пликовете и опаковките по ал. 1 се
предоставят за събиране, транспортиране и
третиране по реда на Закона за управление
на отпадъците. Предаването се извършва в
присъствието на инспектор от РЗИ, в района на която се намира болничната аптека,
и на представител на лицето, притежаващо
съответния документ по чл. 35 ЗУО, с което
лечебното заведение има сключен договор.
Чл. 37в. (1) Използваните първични и вторични опаковки от лекарствени продукти за
перорална прицелна противотуморна терапия
и перорална химиотерапия, отпуснати на
пациенти за лечение в домашни условия, се
връщат на магистър-фармацевта в аптеката
на съответното лечебно заведение за болнична помощ при следващото получаване
на лекарства за продължаване на лечението.
(2) При връщането на опаковките по ал. 1
върх у екземпл яра на рецепт у рната бланка, съхранявана в аптеката на лечебното
заведение за болнична помощ, с която са
отпуснати лекарствените продукти, пациентът и магистър-фармацевтът удостоверяват
с подписите си съответствието или причината за несъответствието на използваните
и върнати първични и вторични опаковки с
предписаните и отпуснати количества.
(3) При установено несъответствие между
използваните и върнати първични и вторични опаковки с предписаните и отпуснатите
количества магист ър-фармацевт ът вписва
причините за несъответствието в протокола
по 37б, ал. 2.
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(4) Използваните и върнати от пациента
първични и вторични опаковки на лекарствени продукти по ал. 1 се пакетират, запечатват
и предоставят за събиране, транспортиране
и третиране по реда на чл. 37б.“
§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените продукти и медицинските изделия, предназначени за клинични
изпитвания, се съхраняват отделно от другите
лекарствени продукти и медицински изделия,
с обозначение за статута им, а когато лечебното заведение не разполага със собствена
аптека – в подходящи за целта помещения.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Лекарствените продукти, получени
като хуманитарна помощ, се съхраняват в
аптеките на лечебните заведения отделно от
другите лекарствени продукти, а когато лечебното заведение не разполага със собствена
аптека – в подходящи за целта помещения.
(4) Всички лекарствени продукти и медицински изделия, предназначени за клинични
изпитвания, провеждани на територията на
лечебното заведение, се получават и отпускат
от болничната аптека съгласно протокола
на клиничното изпитване, а когато лечебното заведение не разполага със собствена
аптека – съгласно т. 4.6 от приложение № 1
към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 31 от 2007 г.
за определяне на правилата за Добра клинична практика“.
§ 18. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби след думите „изпълнителния
директор на Изпълнителната агенци я по
лекарствата“ се добавя „членовете на комисиите по етика и качество към регионалните
фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз“.
§ 19. В приложение № 8 към чл. 12, ал. 3,
в раздел I, т. 2, буква „а“ думите „приемно
помещение“ се заменят с „приемно/експедиционно помещение, работна зала“.
§ 20. В приложение № 10 към чл. 18 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I:
а) в т. 1 думата „рецептурна“ се заличава;
б) в т. 4 думите „с педал“ се заличават.
2. В раздел II:
а) в т. 5 думите „с необходимата точност“
се заличават;
б) точка 6 се отменя;
в) точка 11 се отменя;
г) точки 13 и 14 се отменят.
3. В раздел III:
а) в т. 7 след думата „дървени“ се добавя
„или метални“;
б) точка 8 се отменя.
§ 21. Създава се приложение № 15 към
чл. 37б, ал. 2:
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„Приложение № 15
към чл. 37б, ал. 2
Наименование на лечебното заведение .................................................................................
здравен район

рег. номер на лечебното заведение

Приемно-предавателен протокол

№.

от дата

Магистър-фармацевт
(име, фамилия и подпис)

Днес, ......., маг.-фарм. ………………….....…… в присъствието на …………………………………..……… от РЗИ ................
(име, фамилия и длъжност)
предаде на .............................................................................................................................................................
(дружество/организация, име, фамилия и длъжност на представителя на лицето, притежаващо
документ по чл. 35 ЗУО)
Плик № ….. към протокол № ….
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име на лекарствения продукт

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име на лекарствения продукт

Лекарствена форма

Партиден №

Брой

Партиден №

Брой

Плик № …. към протокол № …..
Лекарствена форма

Липсващи опаковки от лекарствени продукти
№ Име на лекарствения продукт Лекарствена форма
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Предал:
Приел:
(име, фамилия и подпис)
(име, фамилия и подпис)

По рецепта №

Брой

Забележка

Присъствал от РЗИ:
(име, фамилия и подпис)“
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Преходни разпоредби
§ 2 2 . Л е ч е б н и т е з а в е д е н и я п р и в е ждат дейността си в съответствие с изискванията по § 7 относно чл. 19, ал. 4 в срок
до шест месеца от влизане в сила на тази
наредба.
§ 23. Лечебн и т е за веден и я п ри веж дат
дейността си в съответствие с изискванията
по § 12 относно чл. 33б в срок до три години
от влизане в сила на тази наредба.
§ 24. Лечебните заведения привеждат дейността си в съответствие с изискванията по
§ 16 относно чл. 37а в срок до шест месеца
от влизане в сила на тази наредба.
§ 25. Лечебн и т е за веден и я п ри веж дат
дейността си в съответствие с изискванията
по § 17 относно чл. 39, ал. 4 за клинични
изпитвания, получили положително становище за провеждането им съгласно ЗЛПХМ,
до 1 януари 2017 г.
Министър:
Петър Москов
6763

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г., бр. 18, 85 и 103 от 2011 г., бр. 23 и 85
от 2012 г., бр. 24, 92 и 105 от 2013 г., бр. 24,
36 и 89 от 2014 г. и бр. 16 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 6 т. 1 се изменя така:
„1. за въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвите и водите:
а) за площите, които не се използват за
междинни култури съгласно Наредба № 3 от
2015 г. за условията и реда за прилагане на
схемите за директни плащания (ДВ, бр. 16
от 2015 г.) – 90,88 евро/ха;
б) за площите, които се използват за
междинни култури съгласно Наредба № 3
от 2015 г. за услови ята и реда за прилагане на схемите за директни плащания –
20,45 евро/ха;“.
§ 2. В чл. 47, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. осигуряват вземане на почвени проби
за всички площи на ниво физически блок
през първата година; осигуряват вземане на
почвени проби за N, P, K на всеки 5 хектара
от блока на земеделското стопанство през
четвъртата година на прилагане на направлението; на база на резултатите от агрохимичния анализ на взетите почвени проби
през първата година се разработва план за
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балансирано торене (план за управление на
хранителните вещества) за оставащия период на ангажимента, който се заверява от
дипломиран агроном;“.
2. В т. 3 думите „най-малко 50 % от“ се
заличават.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби в § 5а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. одобрените по направление „Опазване
на застрашени от изчезване местни породи,
ва ж ни за селското стопанство“ могат да
кандидатстват за подпомагане с едни и същи
животни и по направление „Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)“
от мярка 10 „Агроекология и климат“ от
ПРСР 2014 – 2020 г.;
4. одобрените по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ могат да кандидатстват за подпомагане
с едни и същи животни и по направление
„Опазване на застрашени от изчезване местни
породи, важни за селското стопанство“ от
мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР
2014 – 2020 г.;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 5.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1,
т. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 5 думата „производители“ се заменя
със „стопани“.
2. В т. 6 думата „производители“ се заменя
със „стопани“, а думата „горите“ се заменя
с „храните“.
3. Точки 7, 8, 9 и 10 се изменят така:
„7. Забранява се прилагането на продукти
за растителна защита чрез въздушно пръскане
с изключение на случаите на издадено писмено разрешение от директора на областна
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
8. Оборудването за прилагане на продукти
за растителна защита следва да премине
задължителна проверка по отношение на
безопасността и опазването на здравето на
хората и околната среда и да притежава
удостоверение за техническа изправност и
знак за периодична проверка за техническата
изправност.
9. Земеделските стопани купуват продукти
за растителна защита само от лица, които
са търговци по смисъла на Търговския закон
и притежават удостоверение за търговия с
продукти за растителна защита, издадено от
директора на ОДБХ.
10. Посевен и поса дъчен материа л за
биологично производство, включен в приложение № 5, част А на Наредба № 8 от 2015 г.
за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от
2015 г.), не се използва, без да притежава
растителен паспорт или етикет/и, издаден/и
от национална организация по растителна
защита (НОРЗ) на държава – член на ЕС.“
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4. В т. 11 думата „производители“ се заменя със „стопани“, думите „Наредба № 1
от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ,
бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“, а думите „РСРЗ по
чл. 33, ал. 1 от същата наредба“ се заменят с
„БАБХ по чл. 23, ал. 1 от Закона за защита
на растенията“.
5. В т. 12 думата „производители“ се заменя със „стопани“.
6. Точка 14 се изменя така:
„14. Земеделските стопани използват продукти за растителна защита в съответствие
с нивото на тяхната квалификация, както
следва:
а) п род у к т и за раст и т елна защ и та о т
п ърва п рофесиона лна категори я на у по треба – от потребители със сертификат по
чл. 83 от Закона за защита на растенията и
под контрола на лице с висше образование
в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или
„Растениевъдство“;
б) продуктите за растителна защита от
втора професионална категория на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83
от Закона за защита на растенията;
в) продуктите за растителна защита от
непрофесионална категория на употреба – от
лица, навършили 18 години.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Когато след крайния срок за подаване на заявления по чл. 7, ал. 2 настъпят
промени в условията по чл. 26, ал. 4, т. 1 и
подпомаганият земеделски стопанин откаже
да приеме новите условия, същият е допустим за подпомагане по реда на тази наредба
в годината на подаване на заявлението по
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чл. 7, ал. 2, не възстановява получените агроекологични плащания, като не получава
подпомагане за оставащия период на агроекологичния ангажимент.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, който влиза в сила от
1 март 2016 г. и се прилага за заявления за
плащане, подадени след тази дата.
За министър:
Георги Костов
6839

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от
2012 г.; изм. с Решение № 16705 от 13.12.2013 г.
на ВАС на РБ – бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 15 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „на член на неговото
семейство“ се заменят с „на негов родител,
дете, съпруг, брат, сестра или родител на
съпруга му, както и на други роднини по
права линия“.
2. В ал. 5 в края на изречението се добавя
„и родствената връзка“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Десислава Йосифова
6808
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 792-ОЗ
от 5 октомври 2015 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 121, ал. 3 от Кодекса
за застраховането (КЗ) Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на последващи изменения
в плана за ликвидация на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД, ЕИК 121744900, със седалище и
адрес на управление София 1301, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 55, ет. 7,
офис 12, а именно по чл. 120, ал. 1, т. 2, буква
„а“ КЗ – за удължаване срока на ликвидацията
на дружеството до 31.12.2015 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН във връзка
с чл. 132, ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 АПК решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.
За председател:
А. Джалъзов
6778

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 14 октомври 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16 от
правилника за прилагането на закона продължава
дейността на местните комисии при общините
до деня на обнародването в „Държавен вестник“
на решение на УС на НКЖФ за утвърждаване
на определен от общинския съвет нов състав на
местна комисия в съответната община.
Председател:
Д. Иванов
6835

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 699
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на
община Батак и Решение № 5, взето с протокол
№ 12 от 8.09.2015 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – част от улична регулация – улица Свобода
от о.т. 83б до о.т. 83 в кв. 26 по плана на с. Нова
махала, община Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6696
РЕШЕНИЕ № 700
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110, чл. 134, ал. 2, т. 2,
чл. 62а, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение
на кмета на община Батак и Решение № 8, взето
с протокол № 12 от 8.09.2015 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
план за регулация и застрояване за част от УПИ
I – „Обществено застрояване и озеленяване“ в кв.
9 (поземлен имот с идентификатор 02837.503.124
по кадастрална карта и кадастрални регистри
на курорт Яз. „Батак“), УПИ V – „Озеленяване“
(поземлен имот с идентификатор 02837.503.127 по
кадастрална карта и кадастрални регистри на курорт Яз. „Батак“), изменение на част от уличната
регулация от о.т. 64 до о.т. 52 по регулационния
план на курорт Яз. „Батак“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6697

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-15-7706-389
от 7 октомври 2015 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
нареждам:
Допускам поправка на очевидна фактическа
грешка в Заповед № РД-15-7706-319 от 9.06.2015 г.
на областния управител на област с административен център Варна (ДВ, бр. 46 от 2015 г.) в
раздел ІІІ, т. 3, както следва: Вместо „НИ 4142
(КР 517) става с площ 461 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследниците на
Панайот Парушев Шишков с решение № 529 от
7.07.1998 г. на ПК – Варна“ да се чете „НИ 4152
(КР 517) става с площ 461 кв. м и в регистъра
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като собственици се вписват наследниците на
Панайот Парушев Шишков с решение № 529 от
7.07.1998 г. на ПК – Варна“.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
6792

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 685
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дулово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), за елементите
на техническата инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, Русе, за
поземлени имоти – публична и частна общинска
собственост, в землище с. Вокил – поземлени
имоти № 000213, № 000235, № 00249, в землище
с. Раздел – поземлени имоти № 000079, № 000085,
№ 000086, № 000087, № 000108, № 000141, № 000142,
№ 000144, № 000357, № 000176, № 000177, № 000312
и № 000314, в землище с. Паисиево – поземлен
имот № 000238, в землище с. Окорш – поземлени
имоти № 000019, № 000021, № 000022, № 000023,
№ 000028, № 000049, № 000279 и № 000281, в
землище с. Долец – поземлени имоти № 000222,
№ 000224, № 000225, № 000229, в землище с.
Черник – поземлен имот № 000082.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Дулово, пред Административния съд – Силистра.
Председател:
С. Галиб
6783
РЕШЕНИЕ № 686
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дулово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), за елементите
на техническата инфраструктура – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, Русе, за
поземлени имоти – публична и частна общинска
собственост, в землище с. Вокил – поземлени
имоти № 000208, № 000209, № 00269, № 000218,
№ 000219, № 100404, № 100413, № 100415, в землище
с. Водно – поземлени имоти № 090004, № 090023,
№ 090024, в землище с. Паисиево – поземлени
имоти № 000229, № 000234, № 000239, № 000248,
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№ 000249, № 000250, № 000262, № 100422, № 100424,
№ 100427, № 100431, в землище с. Орешене – поземлени имоти № 000216, № 000217, № 000218,
№ 000221, № 000223, в землище с. Черник – поземлени имоти № 000069, № 000070, № 000071,
№ 0 0 0 0 72 , № 0 0 0 0 74, № 0 0 0 0 75, № 0 0 0 0 83,
№ 000088, № 099019, в землище гр. Дулово – поземлени имоти с идентификатори № 24030.26.20,
№ 24030.27.73, № 24030.32.12.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Дулово, пред Административния съд – Силистра.
Председател:
С. Галиб
6784

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 112
от 25 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за частично изменение
на регулационния план на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, в частта за УПИ ІІІ и
УПИ V в кв. 210 и УПИ ІV и УПИ V в кв. 171.
Председател:
Ив. Кьосев
6741

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1451
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план за квартали 210 и 212 по плана
на Казанлък, както следва:
1. Премахване на улична регулация между
осови точки 505 и 504, попадаща между квартали
210 и 212.
2. В квартал 212 – промяна на границите
на урегулиран поземлен имот I – „За жилищно
строителство и КОО“, и преотреждането му в „За
жилищно строителство, КОО и гаражи с места
за 5 бр. гаражи“.
3. В квартал 210 – разделяне на УПИ I за ЖС
и полуподземни гаражи на урегулиран поземлен
имот I – за ЖС и полуподземни гаражи с места за
3 бр. гаражи, и урегулиран поземлен имот II – за
жилищно строителство.
4. Изменение на план за застрояване за квартали 210 и 212 с предвиждане на места за 8 бр.
масивни гаражи.
Председател:
Н. Златанов
6742
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ОБЩИНА КРИЧИМ

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕШЕНИЕ № 340
от 24 септември 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 134
от 23 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за обект „Трасе нова подземна
кабелна електропроводна линия НН 0,4 kV от
пречиствателна станция за отпадни води към ПИ
8014 по КВС на землище с. Соколино, община
Момчилград“, така както е показано в графичната
част на проекта.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по изпълнение на решението.
Председател:
С. Хасан
6766

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 135,
ал. 5, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ,
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони и Наредба № 8 от 2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените планове (загл.
изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)
на МРРБ Общинският съвет – гр. Кричим, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за
част от кв. 87 и кв. 96 по плана на гр. Кричим,
както следва:
Прокарва се нова обслужваща улица и се
редуцират части от УПИ ХХVІІ – „Общ.“, и
УПИ XVІІІ – „Общ.“, със заличаване на УПИ
XXI – „Общ.“ в кв. 87 по плана на гр. Кричим и
промяна на границата на УПИ X-678 в кв. 96 по
плана на гр. Кричим със следните устройствени
показатели:
ширина на новото трасе на новата обслужваща
улица – 8,00 м;
ширина на уличното платно – 5,00 м;
ширина на съпътстващите паралелни тротоари – 2x1,50 м;
обща дължина на новата улица по оста – 250 м;
площ на редуцирания УПИ XVІІІ – 257 кв. м;
площ на редуцирания УПИ XXVІІ – 354 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Кричим да извърши необходимите действия по реда на чл. 129,
ал. 1 и чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
А. Хаджиева
6765

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 1032
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представения проект на подробен
устройствен план: план-схема с парцеларен план
за електрозахранване и водоснабдяване на урегулиран поземлен имот І-182.9 в местност Балджи
орман, землище на с. Абланица, община Ловеч.
Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
Т. Тихолов
6811

ВЕСТНИК

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 353
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за външно
електроснабдяване и водоснабдяване; за транспортен достъп за УПИ ІІ-704, 714 – за гробище,
озеленяване и общественообслужващи дейности,
образуван от имоти № 000704, № 000714 – земеделска земя за процедура за промяна предназначението в землището на с. Ягодово.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6704
РЕШЕНИЕ № 378
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасета за ел. кабел,
водопровод, канализация и транспортен достъп
(пътна връзка) за УПИ 020165 – за производствени, складови, общественообслужващи дейности
и ТИР паркинг, в землището на с. Браниполе,
местност Чиирите.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6705

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 379
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на обект: Проектиране
на трасе за външно електроснабдяване за УПИ:
44.340 – за жилищно застрояване и ТП, 44.341 – за
ж илищно заст рояване, 44.342 – за ж илищно
застрояване, за улица тупик, в землището на
с. Марково, местност Исака, приет с Решение
№ 15, взето с протокол № 1 от 2015 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6706
РЕШЕНИЕ № 380
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе: За външно
електроснабдяване за УПИ 39.42 – жилищно
строителство, в землището на с. Марково, местност Каратопрак, приет с Решение № 16, взето
с протокол № 3 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6707
РЕШЕНИЕ № 381
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за електроснабдяване на УПИ 19.222 – складова и производствена дейност (офиси, склад и шивашки цех),
в землището на с. Марково, местност Бялата
воденица, приет с Решение № 13, протокол № 9 от
2015 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6708
РЕШЕНИЕ № 382
от 10 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
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Одобрява ПУП – ПП на трасета за електроснабдяване и водоснабдяване за УПИ I-237010 – предприятие за преработка на ориз, складове, гараж за
селскостопанска техника и обслужващи дейности,
в землището на с. Цалапица, местност Летище,
приет с Решение № 15, протокол № 8 от 2015 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Ат. Крушев
6709

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1521
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „Харисан
Пропъртис“ – ЕООД, и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа
инфраструктура във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Водоснабдяване на ПИ
35033.17.5, ПИ 35033.17.23 и ПИ 35033.17.24 в м-ст
Пътеката, землище гр. Каблешково, община Поморие“, и сервитут, засягащи поземлени имоти в землището на с. Лъка: ПИ 44425.0.47 – дере (общинска
публична собственост), ПИ 44425.0.210 – селскостопански път (общинска публична собственост),
ПИ 44425.0.211 – селскостопански път (общинска
публична собственост), 44425.2.8 – пасище на Златка Атанасова Маринова, Яна Николова Петкова и
Мария Николова Дончева, ПИ 44425.2.16 – нива на
Райна Христова Карафезлиева, 44425.2.17 – нива
на Денка Христова Карафезлиева, 44425.2.89 – пасище, общинска публична собственост, и поземлени имоти в землището на гр. Каблешково: ПИ
35033.0.469 – дере, общинска публична собственост,
ПИ 35033.0.839 – селскостопански път, общинска
публична собственост, ПИ 35033.0.862 – селскостопански път, общинска публична собственост,
ПИ 35033.17.2 – нива на н-ци Таню Петров Костадинов, ПИ 35033.17.3, 35033.17.5, 35033.17.23,
35033.17.24 и 35033.17.27 – ниви на „Харисан Пропъртис“ – ЕООД, 35033.17.25 – нива на Недялка
Ангелова Димитрова, ПИ 35033.17.26 – нива на
Боянка Ангелова Стоянова, ПИ 35033.17.28 – нива
на Милко Атанасов Несторов, 35033.17.29 – нива на
Никола Димитров Михов, с дължина на трасето
919 м, от които 252 м в землището на с. Лъка и
667 м в землището на гр. Каблешково.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
6814
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РЕШЕНИЕ № 1524
от 18 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления
имот, настъпили изменения в устройствените
условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване във връзка с чл. 9, ал. 2,
чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 35, ал. 1
ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява П У П – ПЗ за 0 0833.5.598 (стар
идентификатор 00833.5.62), дялове II и III с площ
1012 кв. м, в м-ст Пречиствателната, землище
гр. Ахелой, община Поморие, с отреждане „За
жилищно строителство“ и градоустройствени
показатели за малка височина на застрояв ане:
Н ≤ 3 ет. ≤ 10м; Пзастр. – 60 %; Кинт. – 1,2;
Козел. – 40 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
6815

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 676
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите
на правното състояние и приватизационните
оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за т ърговете и конку рсите Общинск и ят съвет – гр. Попово, реши:
1. Приема приватизационната оценка в размер 7800 лв. без ДДС и правния анализ на обект
„УПИ І-367, кв. 29, с. Ломци“, представляващ ПИ
с площ 3120 кв. м ведно с 2 масивни гаража с
площ 81 кв. м, за който има издаден АОС № 1372
от 5.03.2007 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация
на обекта по т. 1 при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 7800 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 200 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация – до 10-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в стая 208 на общината
след представяне на документ за внесена сума
100 лв. без ДДС в касата на Информационния
център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят съдебно решение за
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или
пълномощно при упълномощаване и попълват
декларация за неразгласяване на информацията.
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3.3. Депозитът за участие в търга в размер
10 % от тръжната цена (780 лв.) се внася до 15-ия
ден от обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по с-ка BG89STSA93003106054209, BIC
код STSABGSF в „Банка ДСК“, клон Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи – до 15-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на
допълнителна информация – до 15-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 до 12 ч. всеки присъствен ден след представяне
на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът да се проведе в зала № 205 на общината от 10 ч. в първия присъствен ден след изтичане
на срока за подаване на тръжните документи.
3.7. При неявявяне на кандидати сроковете
по търга за обекта да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава кмета на общината по чл. 8
и 36 от Наредбата за търговете и конкурсите
да назначи комисия за провеждане на търга, да
определи спечелилия търга участник, класирания на второ място и да сключи договора за
приватизация.
Председател:
Г. Георгиев
6767
РЕШЕНИЕ № 677
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Попово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за строеж „Обслужващ път с трайна настилка“, засягащ поземлени имоти (ПИ), общинска
собственост, с идентификатор 57649.100.3 с начин
на трайно ползване (НТП) – селскостопански
път, и част от ПИ с идентификатори 57649.100.1
и 57649.100.2 с НТП – пасище, по кадастралната
карта на землище гр. Попово.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от датата на
обнародване в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Георгиев
6768

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 1044
от 14 септември 2015 г.
Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата
на гр. Раднево, подобект: Отливен канал през
ПИ с идентификатори 61460.235.37, 61460.253.101,
614 6 0.2 35.103, 614 6 0.2 53.10 4, 614 6 0.2 53.291 и
61460.253.527 по одобрена кадастрална карта на
гр. Раднево, област Стара Загора.
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2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и за предотвратяване на значителни или труднопоправими вреди, причинени от евентуалното
осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, с цел реализирането в срок на
обект: Интегриран воден проект за изграждане
на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК
мрежата на гр. Раднево, Общинският съвет – гр.
Раднево, допуска предварително изпълнение на
решението.
Председател:
Ж. Богданов
6698
РЕШЕНИE № 1045
от 14 септември 2015 г.
Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата
на гр. Раднево, подобект: Път за достъп до нова
ПСОВ през ПИ с идентификатор 61460.212.48
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
област Стара Загора.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от Администра
тивнопроцесуалния кодекс с оглед защита на
особено важни държавни и обществени интереси
и за предотвратяване на значителни или труднопоправими вреди, причинени от евентуалното
осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, с цел реализирането в срок на обект:
Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ
и изграждане и разширение на В и К мрежата
на гр. Раднево, Общинският съвет – гр. Раднево,
допуска предварително изпълнение на решението.
Председател:
Ж. Богданов
6699
РЕШЕНИЕ № 1046
от 14 септември 2015 г.
Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ
и изграждане и разширение на ВиК мрежата на
гр. Раднево, подобект: Довеждащ тласкател през
ПИ с идентификатори 61460.212.47, 61460.212.44,
61460.212.48 и 61460.212.52 по одобрена кадастрална
карта на гр. Раднево, област Стара Загора.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед защита на особено
важни държавни и обществени интереси и за предотвратяване на значителни или труднопоправими
вреди, причинени от евентуалното осуетяване или
сериозно затрудняване изпълнението на акта, с цел
реализирането в срок на обект: Интегриран воден
проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане
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и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево,
Общинският съвет – гр. Раднево, допуска предварително изпълнение на решението.
Председател:
Ж. Богданов
6700
РЕШЕНИЕ № 1047
от 14 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – парцеларен план на
ел. провод 20 kV от подстанция „Гипсово“ по
северния неработен борд на рудник „Трояновосевер“ в землищата на гр. Раднево и с. Гледачево,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Ж. Богданов
6701

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1986
от 24 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
електропровод 1 kV от ТП „КЗС“ до ПИ 001747,
стопански двор, землище с. Глуфишево, община
Сливен, преминаващ през имоти 000021, 000380
и 001754 – общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
Председател:
М. Григорова
6769

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 701
от 14 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Стражица.
2. Възлага на кмета на общината да организира
изпълнението на непрекъснато актуализиране на
информацията за техническите мрежи.
3. В изпълнение на чл. 127, ал. 9 ЗУТ кметът
на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на
общия устройствен план на общината и прави
предложения за изменение на плана, ако такова
се налага.
Председател:
Ил. Маринов
6743
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 893
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение от съществуваща водопроводна
шахта в поземлен имот № 000122 през поземлени
имоти № 085018, 085019, УПИ ХХVІ в масив 86
и 000005 до урегулиран поземлен имот XL за
производствена, складова дейност и трафопост
в масив 86 в землище с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти, чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
6702
РЕШЕНИЕ № 895
от 29 септември 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове за съоръжения
на техническата инфраструктура, както следва:
1. Проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
новопроектиран водопровод през поземлени имоти с начин на трайно ползване: № 021019 – нива;
000637 – полски път; 000139 – жилищна територия; 000047 – пасище, мера; 000036 – полски път,
по КВС в землището на с. Хаджидимитрово,
община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението.
2. Проект за ПУП – парцеларен план за трасе на обслужваща улица между осови точки с
№ 88, 87, 92, 91, 12 и осови точки № 86, 87 през
поземлени имоти с начин на трайно ползване:
№ 000036 – полски път; 000047 – пасище, мера;
000637 – полски път, по КВС в землището на с.
Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и одобрените графични
части, неразделна част от решението.
3. Проект за ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел 20 kV от ЖР № 13 в ПИ 000120 до
трафопост в УПИ ХХ, кв. 43 през поземлени имоти с начин на трайно ползване: № 021019 – нива;
000036 – полски път; 000047 – пасище, мера;
000139 – жилищна територия; 000120 – полски
път, по КВС в землището на с. Хаджидимитрово,
община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и одобрените графични части, неразделна
част от решението.
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Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти, чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
6703

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 556
от 5 октомври 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският
съвет – с. Руен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ), в териториален
обхват поземлен имот (ПИ) с № 075003, намиращ се в местността Дюс келеме, по картата
за възстановена собственост (КВС) на землище
с. Ябълчево с единен класификатор за административно-териториалните и териториални
единици (ЕК АТТЕ) 87093, община Руен, област
Бургас, съгласно устройствената разработка на
хартиен и цифров носител.
Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
6744
20. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава, че е издал
Заповед № РС-93 от 30.09.2015 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-7 от 24.02.2014 г.,
издадено от министъра на регионалното развитие
на Община Поморие за обект „Реконструкция и
модернизация на рибарско пристанище Поморие“,
за I етап: подобект „Сграда за рибна борса и
административно обслужване“ – преустройство
в сграда за рибна борса и сграда за административно обслужване, и подобект „Площадкови
електро- и ВиК мрежи“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
6821
86. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конку рс за заемане на академичната длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите
на катедра „Консервативно зъболечение“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Прием на документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
6771
80. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално
направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна
специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)“ – един, за Катедрата по трудова медицина на ФОЗ при МУ – София,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).
6791
667. – Институтът за исторически изследвания
при БАН, София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент в професионално
направление 2.2. „История и археология“, научна
област 05.03.04, за секция „История на света и
международните отношения в ново и най-ново
време“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Шипченски проход
52, бл. 17, ет. 2, тел. (02) 870 85 13.
6772
605. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна
специалност 01.01.05 Диференциални уравнения
(Силно свързани нелинейни ЧДУ и приложения
в геофизиката) – един за нуждите на ИМИ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“ на института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
6777
591. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), за елементите на техническата инфраструктура – електропровод за захранване на
поземлен имот с идентификатор 36498.337.14, м.
Скелята, по КК, гр. Карлово, община Карлово,
преминаващ през: ПИ с идентификатор 328.57
съгласно КК, гр. Карлово, м. Амечево – дере,
овраг, яма – общинска публична собственост;
ПИ с идентификатор 337.17 съгласно КК, гр.
Карлово, м. Скелята – Стопански двор – частна собственост, и ПИ с идентификатор 337.36
съгласно КК, гр. Карлово, м. Скелята – полски
път – общинска публична собственост. Проектът
е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Карлово.
6785
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1. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, за обект:
Изготвяне на идеен проект за доизграждане на
автомагистрала „Хемус“ (І етап), преминаващ
през землищата на с. Радювене, с. Славяни, с.
Лисец и с. Баховица, община Ловеч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен в сградата на Община Ловеч – стая 227.
6812
59. – Община Луковит на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че
е изготвен проект на ПУП (подробен устройствен
план) – ПП (парцеларен план), за обект: Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1). На територията на
община Луковит ПП преминава през землищата
на с. Пещерна, с. Торос и с. Дерманци. Проектът
за ПУП – ПП, може да бъде разгледан в отдел
„РУТОС“, стая № 27 на Община Луковит. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6793
73. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасета на захранващи
електропровод с дължина на трасето 1070 м, започващ от съществуващ ЖР стълб на ВЛ 20 kV, и
водопровод с дължина на трасето 3191 м, започващ
от съществуващ уличен водопровод от регулацията
на с. Добровница до ПИ 011067, м. Гелемена, по
КВС на землище Добровница, преминаващи през
землищата на с. Ивайло и с. Добровница, съгласно изчертаните с червено и виолетово трасета
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. V, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
6813
31. – Община гр. Полски Тръмбеш, област
Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 във
връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен
проект за обект „Преносен газопровод „Южен
поток“ на територията на Република България“,
включващ парцеларни планове за трасето на
газопровода, неговите технологични площадки
и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землищата на с. Иванча, с.
Обединение, с. Орловец, с. Петко Каравелово,
с. Полски Сеновец, с. Раданово и с. Стефан
Стамболово на територията на община Полски
Тръмбеш. Проектната документация е изложена
за разглеждане в Община Полски Тръмбеш. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6770
7. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 30.09.2015 г. за обект: „Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване
на гр. Копривщица – трети етап – Актуализация
на външен водопровод за водоснабдяване на гр.
Копривщица от водохващане „Въртопа“ до Връх
68“, с местонахождение: трасето на водопровода преминава през следните поземлени имоти
от землището на с. Антон – № 256011; 256012;
028004; 256009; 256006; 030002; 029001; 029005;
253002; 000044; 000700; 255009; 252001; 000206;
251001; 250001; 184001; 184004; 184006; 249001.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
6746
3. – Община гр. Червен бряг, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинт ересованите лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план, за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населеното място – трасе
на електропровод за външно електрозахранване
кабел НН за имот № 080011 – „Краварник“, м.
Полето, по картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Лепица, община
Червен бряг. Възложител на плана е „Еко ферма
Лепица“ – ЕООД, представлявано от управителя
Никола Цветанов Йорданов. Изработеният устройствен план е на разположение в стая № 204
в Община Червен бряг за запознаване с него от
заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на това съобщение могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6794

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК, че е постъпил протест на прокурор от
Окръжна прокуратура гр. Добрич на основание
чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 АПК срещу
Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, поддържането и опазването на общинската
собственост и околната среда, приета с Решение
№ 4/43 от 28.04.2006 г., изм. с протокол № 7 от
30.06.2006 г., изм. с протокол № 11 от 31.10.2006 г.
на Общинския съвет – с. Крушари, в частта на
чл. 21: „Не се разрешава пребиваването извън
домовете на лица под 14 години без придружител
след 20,00 ч. до 07,00 ч. за периода 1 октомври
до 31 март и след 21,00 ч. до 06,00 ч. за периода
1 април до 30 септември“, и чл. 22, ал. 1: „Забранява се на собственици, наематели, ползватели,
управители и въобще на всички лица, които
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държат търговски обект, като бар, дискотека,
ресторант, игрална зала, интернет-клуб, фитнес
зала, кино или друго обществено заведение, в
което се осъществява търговска дейност, да допускат влизането, пребиваването или престоя в
държания от тях търговски обект на малолетни
и непълнолетни лица в следните часове:
За лица под 14 години:
– след 20,00 ч. до 07,00 ч. през зимата (1 октомври – 31 март);
– след 21,00 ч. до 06,00 ч. през лятото (1 април – 30 септември).
За лица от 14 години до 18 години:
– след 22,00 ч. до 06,00 ч. през зимата (1 октомври – 31 март);
– след 23,00 ч. до 05,00 ч. през лятото (1 април – 30 септември).“
По п р о т е с т а е о б р а з у в а н о а д м . д е л о
№ 584/2015 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 24.11.2015 г. в 10 ч.
6787
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура гр. Добрич на основание
чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 АПК срещу
Наредбата за обществения ред на територията
на община Балчик в частта на чл. 40, ал. 5, а
именно: „Забранено е допускането в търговски
обекти за обществено хранене и други атракционни заведения на лица до 18 години без родител
или законен настойник или осигурен от родителя
пълнолетен дееспособен член на семейството след
22,00 ч.“. По протеста е образувано адм. дело
№ 585/2015 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 10.12.2015 г. в 14 ч.
6788
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Районна прокуратура – Троян, против чл. 62, ал. 2
от Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Априлци (приета с Решение № 250 от
30.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Априлци),
по който е образувано адм. дело № 205/2015 г. по
описа на Административния съд – Ловеч.
6832
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
образувано адм. дело № 1976/2015 г. на Административния съд – Пловдив, ХІV състав, по жалба
на Юри Стефанов Балджиев срещу Решение
№ 231, прието с протокол № 07 от 10.07.2015 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – Пловдив, с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 10б, ал. 2, т. 1 ЗСППЗ във връзка с § 27 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделски
земи и § 46 от преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 139 от
13.05.2011 г.на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, приет с Постановление № 74 на
Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 39 от
2011 г.), с което са приети списъци с имоти по
Предложение с вх. № 92-ОбС-27 от 30.12.2011 г.
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на ОСЗ – „Родопи“, – Пловдив, за предоставяне
на земеделска земя, собственост на Община
„Родопи“ за обезщетяване на собствениците или
техните наследници, притежавали земеделски
земи преди образуването на трудовокооперативни
земеделски стопанства или държавни земеделски стопанства, като са изключени земеделски
земи, публична общинска собственост, съгласно
приложен списък, неразделна част от решението.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
по делото в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което 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
заинтересовано лице на заявителя. Делото е
насрочено за 17.12.2015 г. от 10 ч.
6789
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура против чл. 22, предл. 2 от Наредба
№ 1 за обществения ред на територията на община Завет, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Завет, по които е образувано адм.
дело № 170/2015 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 10.11.2015 г. от
11,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
6833
Омуртагският районен съд съобщава на Галин
Виталиев Орлинов и Галя Виталиева Гюлер – двамата с неизвестни адреси в Република Турция,
че срещу тях е заведено гр. д. № 381/2015 г. по
описа на съда от Хойрие Шабанова Османова и
Ибрям Осман Хаккъ, които следва в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да се явят в РС – гр. Омуртаг,
за получаване на преписи от исковата молба
и приложенията към нея, като при неявяване
в указания срок съдът ще им назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК на
разноски на ищеца.
6790
Пазарджишкият районен съд връчва на Соня
Виктория Мехиа Етерович – с неизвестен адрес,
препис от исковата молба и приложенията като
ответница по гр. д. № 2741/2013 г. – за развод,
заведено от Тома Георгиев Халачев. В двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ ответницата да се яви в
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канцеларията на съда за получаване на препис
от ИМ и приложенията към нея за отговор по
чл. 131 ГПК, като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще є бъде назначен особен
представител.
6831
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Авес 94“ – АД,
с ЕИК 102082716, със седалище и адрес на управление с. Черни връх, община Камено (длъжник
в производството по дело по несъстоятелност
№ 453/2012 г. по описа на съда), да се явят на
29.10.2015 г. от 14,40 ч. за участие в открито
съдебно заседание по частно търговско дело
№ 413/2015 г. по описа на Окръжния съд Бургас
за разглеждане на искането на Даниела Калинова
Андреева за отмяна на решение на събрание на
кредиторите, проведено на 28.07.2015 г. по дело
по несъстоятелност № 453/2012 г.
6786
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-8 състав, търговско дело № 5072/2015 г.,
на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите
от събрание на кредиторите на „Бокар България“ – ООД, ЕИК 175346070, по т.д. № 3093/2011 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-13 състав, да се явят на заседание
на 1.12.2015 г. от 10 ч. по т.д. № 5072/2015 г. по
описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-8 състав, образувано по искане
на „Бокар“ – ООД, ЕИК 040580949, „Бокар
монд“ – ООД, ЕИК 131231223, Егмонт Любомиров
Якимов, Пламен Павлов Божков и Тодор Димитров Карабиберов на основание чл. 679, ал. 1
и 2 ТЗ за отмяна на решенията на събрание на
кредиторите на „Бокар България“ – ООД, ЕИК
175346070. Заседанието ще се проведе в Софийския
градски съд, София, бул. Витоша 2.
6779
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 15, ал. 3 от Закона за сдружения за напояване
регистрира с решение № 50 от 31.08.2015 г. по
ф. д. № 21/2012 г. за Сдружение за напояване
„Изгрев“ със седалище и адрес на управление
с. Белица, община Тутракан, ул. Десети май
67, следните промени: заличава членовете на
управителния съвет, контролния съвет и председателя на УС и вписва: управителен съвет с
членове – Димитър Стефанов Стоянов, Христо
Весков Банов, Андрей Великов Павлов, Иван
Георгиев Пенчев, Ибрям Алиев Тазимов, Иван
Василев Радев, Ненчо Маринов Ненчев; контролен съвет с членове – Петранка Симеонова
Иванов, Костадин Илиев Манев, Алириза Хасан
Алириза, и се представлява от председателя на
УС – Димитър Стефанов Стоянов.
6798

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
7. – Управителният съвет на Съюза на Македонските организации, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
(ІХ конгрес) на 21.11.2015 г. в 10 ч. в София в
зала „София“ на БЧК, бул. Джеймс Баучер 76,
при дневен ред съгласно чл. 25 ЗЮЛНЦ: 1. отчет
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на УС и КК; 2. приемане и изключване на членове
на СМО; 3. промени в устава; 4. избор на ръководни
органи, КК и ликвидатор; 5. приемане на програма
и декларация; 6. приемане на бюджет; 7. разни.
6848
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Фондация „За Оборище“ София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.12.2015 г.
от 19,30 ч. в София, ул. Проф. Асен Златаров 10,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на фондация „За Оборище“; 2. приемане на
нови членове на фондацията; 3. изработване на
календар 2016 г.; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 21,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6799
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединен баскетболен клуб
ЦСКА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението
на 17.12.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Струмица 3,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на изминалия период от предишното общо
събрание; 2. одобряване на годишния счетоводен
отчет за 2014 г. и приемане на бюджет за 2016 г.;
3. приемане на промени в членовете на управителния съвет на сдружението; 4. приемане на
промени и допълнения в устава на сдружението;
5. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава събранието ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред на 28.12.2015 г. в 10 ч.
6809
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза Фондация
„Корен“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.12.2015 г. в 19,30 ч. в
София, ул. Проф. Асен Златаров 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
фондация „Корен“; 2. приемане на нови членове
на фондацията; 3. изработване на календар 2016 г.;
4. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
21,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6800
14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „За
граждански прояви – „КЛИН“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.12.2015 г. в 18 ч. в София, ж.к. Люлин,
бл. 006, вх. В, ап. 75, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет на сдружение
„За граждански прояви – „КЛИН“; 2. приемане
на нови членове на сдружението; 3. промени в
състава на управителния съвет; 4. изработване
на календар за 2016 г.; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
6801
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Интердисциплинарен институт за научни изследвания и сътрудничество
по бизнес системи и технологии“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 29.12.2015 г. в 11 ч. в седалището
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на сдружението в София, район „Витоша“, ул.
Иван Сусанин 53, ет. 2, ателие 4, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на
УС за дейността на сдружението през 2014 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 3. освобождаване на членовете
на УС от отговорност за дейността им през 2014 г.;
4. вземане на решение размерът на дължимия
от редовните членове на сдружението годишен
членски внос и размерът на встъпителната вноска, дължима при приемането на нови редовни
членове, да останат непроменени през 2015 г.; 5.
одобряване на сключения между сдружението и
„Амакота“ – ЕООД, договор от 24.01.2015 г.; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание,
като регистрацията за участие започва в 10 ч. в
деня на събранието срещу представяне на лична
карта или паспорт, а за пълномощниците и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените
материали са на разположение на членовете на
сдружението в седалището на сдружението в София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин 53, ет. 2,
ателие 4, всеки работен ден от 9 до 16 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6782
521. – Управителният съвет на сдружение
„Настоятелство на ОДЗ № 8 „Лястовичка“ – Вар
на, на основание чл. 26, ал. 2 и 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 2 от устава на сдружението свиква извънредно годишно общо събрание на членовете
на сдружението на 7.12.2015 г. в 16 ч. във Вар
на, ж.к. Възраждане 1, до блок 3 в ОДЗ № 8
„Лястовичка“ при следния ред: 1. приемане на
дневния ред на събранието; 2. избор на нови
членове в УС и председател и освобождаване на
преходните; 3. приемане на финансовия отчет
на настоятелството за учебната 2014/2015 г.; 4.
приемане на промени в устава; 5. прием на нови
членове; 6. разни. Поканени са всички членове
лично или чрез упълномощени представили да
присъстват на общото събрание. Юридическите
лица, членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 17 ч.
6823
8. – Управителният съвет на Българската асоциация на корабните снабдители (БАКС), Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
изборно отчетно общо събрание на 16.12.2015 г.
в 15 ч. във Варна, ул. Девня 12, х-л „Аква Варна“,
зала „Перла“, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БАКС за 2015 г.; 2. финансов отчет на
БАКС за 2015 г.; 3. избиране на нов управителен
съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска
асоциация на корабните снабдители“; 4. изготвяне на програма за работа на БАКС за 2016 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 16 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6810
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17. – Управителният съвет на сдружение
ВУСК „Васил Левски“ – Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.12.2015 г. в 14,30 ч. в Дома на културата на
НВУ „Васил Левски“, бул. България 76, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2016 г.;
4. други организационни въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 15,30 ч. при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание.
6803
14. – Управителният съвет на сдружение
ОФК „Елхово“ – гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.11.2015 г. в 18 ч. в Ритуалната зала
на Община Елхово при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; 2. приемане на
нови членове; 3. избор на управителен съвет на
клуба; 4. избор на контролен съвет на клуба; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6822
25. – Управителният съвет на СНЦ „Център
за теб“ – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 20 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на сдружението на 25.11.2015 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в Разград, ул.
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Китка 10, община Разград, област Разград, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през периода 2014 – 2015 г.; проект за решение – ОС приема отчета на УС през
периода 2014 – 2015 г.; 2. избор на нов управителен съвет; проект за решение – ОС избира нов
управителен съвет; 3. извършване на промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема предложените промени в устава. Материалите по дневния ред на общото събрание са
на разположение на членовете на сдружението
в седалището на сдружението всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред, в случай че присъстват поне трима членове
на сдружението.
6804
Тошо Христов Кръстев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение
на кметове на кметства и кметски наместници в
Република България“ – с. Арбанаси, област Велико Търново, в ликвидация по ф.д. № 172/2007 г.
по описа на ВТОС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят своите вземания в 6-месечен срок
от датата на обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6805

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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