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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пуб
личните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.;
изм., бр. 95 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 18 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Министерск и я т съвет у т върж дава
класификация на областите на политики/
функционалните области и бюджетните програми по ал. 3. С класификацията могат да
се определят и други показатели, които са
елементи на структурата на бюджета в програмен формат.
(5) При организационни или нормативни
промени, които засягат дейността на бюджетните организации, Министерският съвет може
да извърши промени на класификацията по
ал. 4.
(6) Проектите на актове за утвърждаване на
класификацията по ал. 4, както и за нейната
промяна се изготвят и внасят в Министерския съвет от министъра на финансите по
предложение на съответния първостепенен
разпоредител с бюджет.“
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „задействат автоматични
корективни механизми, определени от Народното събрание“ се заменят с „прилагат
автоматични корективни механизми съгласно
Закона за Фискален съвет и автоматични
корективни механизми“.

2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За значително се приема всяко отклонение от фискалното правило по ал. 2,
което е равно на или надвишава 0,5 на сто
от брутния вътрешен продукт за една година
или средно за двугодишен период.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 29, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от други субекти,
попадащи в сектор „Държавно управление“.
§ 4. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Министърът на финансите определя
реда, начина и сроковете за предоставяне на
информация за състоянието и движението на
дълга на общините, социалноосигурителните
фондове и други субекти, които попадат в
сектор „Държавно управление“, и притежаваните от тях активи под формата на дългови
инструменти, включително за техните намерения за поемане на дълг, както и за издаване
на гаранции от общините.“
§ 5. В чл. 36 се създава ал. 3:
„(3) Министерството на финансите публикува ежемесечно официална информация за
дълга и гаранциите на подсектор „Централно
управление“.“
§ 6. В чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ накрая
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на получените като обезпечения средства по
чл. 152, ал. 5, 8 и 12, както и средствата по
чл. 156 и чуждите средства“.
§ 7. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бюд жетните взаимоотношени я по
ал. 1 може да се променят по реда на този
закон, въз основа на друг закон или на акт
на Министерския съвет.“
§ 8. В чл. 69, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„съгласно класификацията по чл. 18, ал. 4“.
§ 9. В чл. 72, ал. 1 думите „както и актуализация на стратегията за управление на
държавния дълг съгласно Закона за държавния дълг“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 10. В чл. 74, ал. 1 след думата „бюджет“
се добавя „с изключение на кметовете на
общините“.
§ 11. Създава се чл. 77а:
„Чл. 77а. Ежегодно в срок до 31 октомври
Министерският съвет по предложение на
министъра на финансите одобрява стратегия
за управление на държавния дълг по Закона
за държавния дълг за периода на съответната
средносрочна бюджетна прогноза.“
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§ 12. В чл. 79, ал. 7 след думата „година“
се добавя „и на данъчните закони“.
§ 13. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Кметът на община в процедура по
финансово оздравяване изпраща проекта на
бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.
(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на
общината представя проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност,
като оповестява датата на обсъждането наймалко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за
масово осведомяване. Публичното обсъждане
се провежда по ред, определен от общинския
съвет. За постъпилите предложения се съставя
протокол, който се внася в общинския съвет
заедно с окончателния проект на бюджета.“
§ 14. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Със закона за държавния бюджет могат
да се определят лимити за разходи за персонал
по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Със закона за държавния бюджет
може да се упълномощава Министерският
съвет с постановлението за изпълнението на
държавния бюджет да определя лимити за
разходи за персонал по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с изключение
на бюджетите на Народното събрание и на
съдебната власт.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 15. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „разходите се извършват
в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година“
се заменят с „извършването на разходите и
предоставянето на трансфери е в размер не
по-голям от размера им за същия период на
предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения“, а думата
„нормативни“ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 Министерският
съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера
на годишните погашения по държавния дълг,
поет до началото на съответната бюджетна
година.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „като в
този срок не се включва времето, през което
няма избрано Народно събрание“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
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„(4) В случаите, когато държавният бюджет не е приет в срока по ал. 3, Народното
събрание по предложение на Министерския
съвет определя с решение допълнителен срок
за събиране на приходи, за извършване на
разходи и за предоставяне на трансфери. По
отношение на поемането на държавен дълг
се прилага съответно ал. 2.“
§ 16. В чл. 92, ал. 1 след думите „Министерският съвет“ се добавя „по предложение
на министъра на финансите“.
§ 17. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При разглеждането от общинския съвет
на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището
на министъра на финансите по проекта на
бюджет на общината.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 18. В чл. 99 се създават ал. 4 и 5:
„(4) В случаите по ал. 1 и 2 министърът на
финансите определя размера на бюджетните
взаимоотношения на съответните общини с
държавния бюджет на основата на критерии и
механизми в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет параметри.
(5) Кметът на съществуващата община
по ал. 1 и кметът/кметовете на новообразуваната/новообразуваните община/общини
по ал. 2 съвместно представят на министъра
на финансите необходимата информация за
натуралните и стойностните показатели на
съответните общини в срок до 14 дни след
срока съответно по ал. 1 – 3.“
§ 19. В чл. 103 се създава ал. 4:
„(4) Министърът на финансите може да
удължава срока за възстановяване на заемите
по ал. 1 на общини с още една година или
да отпусне нов заем от централния бюджет
за рефинансиране на непогасената в срока по
ал. 1 част от заема по мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на
решение на общинския съвет.“
§ 20. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „утвърдените“ се
добавя „с годишния закон за държавния бюджет“, а след думата „политики“ се добавя
„и бюджетни програми“.
2. В ал. 7 думите „по ал. 3“ се заменят с
„по ал. 1 – 3“.
§ 21. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително чрез промяна на бюджетните им взаимоотношения с централния
бюджет“.
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2. В ал. 10 думите „по ал. 1, 2, 4, 5 и 6“ се
заменят с „по ал. 1 – 6“.
§ 22. В чл. 112 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 след думата „разпоредители“ се
добавя „и разпоредителите по чл. 11, ал. 9“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 2 и 3 съответният
първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет при необходимост извършва
и промени в показателите по чл. 86, ал. 2,
т. 5 и 6, за което уведомява министъра на
финансите.“
§ 23. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1 – 7“ се заменят с
„ал. 1, 2, 3, 5, 6 и 7“.
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 2, 3 и 6 съответният първостепенен разпоредител с бюджет
извършва и промени в показателите по чл. 86,
ал. 2, т. 5 и 6.“
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
числото „6“ се заменя със „7“.
§ 24. В чл. 124, ал. 5 думите „и ал. 5“ се
заменят с „и ал. 6“.
§ 25. С ъ з д а в а с е г л а в а о с м а „ а“ с
чл. 130а – 130л:
„ Г л а в а

о с м а

„ а “

ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 130a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или
повече от следните условия:
1. не се спазват фискалните правила по
чл. 32, ал. 1 и 2;
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината
надвишават 15 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните
4 години;
3. наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните
4 години;
4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината
надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;
5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна
величина за всяка една от трите години;
6. осредненото равнище на събираемост за
данъка върху недвижимите имоти и данъка
върху превозните средства е под осреднената
събираемост на двата данъка за всички общини, отчетена за последната година.
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(2) Министърът на финансите може да
прецени да бъдат подпомагани с временен
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 общини с
финансови затруднения.
Чл. 130б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово
оздравяване с цел постигане на финансова
устойчивост и стабилност на общинските
финанси.
(2) Процедурата за финансово оздравяване
на общината се открива за период от една до
три години.
(3) В процедурата за финансово оздравяване
се вземат предвид интересите на местната
общност.
Чл. 130в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за
преценка на показателите по чл. 130а.
(2) При установяване на наличието на
три или повече от условията по чл. 130а министърът на финансите уведомява кмета на
общината за предприемане на действията по
чл. 130д, ал. 2.
Чл. 130г. (1) Министърът на финансите
издава методически насоки и указания по
прилагането на чл. 130а, ал. 1, които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите.
(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се
публикува информация от отчетните данни
на общините за финансовото им състояние.
Раздел II
О т к ри ва не н а п р оцед у ра по фи н а нс ово
оздравяване
Чл. 130д. (1) Ежегодно в срок до 10 март
кметът на общината извършва оценка за
наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 към
края на предходната година.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи,
че са налице три или повече от условията по
чл. 130а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен
срок уведомява общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и
предлага на общинския съвет да бъде открита
процедура за финансово оздравяване.
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по
ал. 2 общинският съвет с решение, прието с
мнозинство повече от половината от общия
брой на общинските съветници:
1. открива процедурата за финансово оздравяване;
2. възлага на кмета да изготви план за
оздрав яване и да проведе публично обсъждане
на плана с местната общност;
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един
месец, и определя ред и срок за провеждане
на публичното обсъждане, който не може да
бъде по-кратък от 14 дни.
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(4) В 7-дневен срок от провеж дане на
публичното обсъждане общинският съвет с
решение определя срока на процедурата по
финансово оздравяване и приема плана за
финансово оздравяване.
(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският
съвет може да възложи на кмета на общината
да направи искане до министъра на финансите
за финансово подпомагане на общината под
формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението
на плана за финансово оздравяване.
(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а,
ал. 1, като задължително извършва оценка,
анализ и прогноза за тяхното изменение към
полугодието и края на текущата бюджетна
година, като при необходимост определя срокове и стъпки за предприемане на съответни
действия.
Раздел III
План за финансово оздравяване на общината.
Изпълнение на плана
Чл. 130е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел
постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;
2. индикатори за изпълнение, които да
оценяват постигането на целеви стойности по
показателите за ефективност, в т.ч. мерки за
оптимизиране на структурата и числеността
на персонала, и график за изпълнението им;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите
действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта на местните приходи;
4. оценка за влиянието на плана върху
предоставяните услуги;
5. други мерки, подходящи за финансовото
оздравяване на общината.
(2) С плана за финансово оздравяване се
определят отговорностите на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението
на предвидените в него мерки и дейности.
(3) В случаите, при които общината има
просрочени задължения, към плана по ал. 1
задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на
общината, която включва:
1. мерки за приоритизиране и оптимизация
на разходите;
2. мерки за повишаване на събираемостта
на приходите;
3. времеви график за обслужването на
просрочените задължения до пълното им
изплащане.
(4) Планът за финансово оздравяване, който
предвижда ползването на временен безлихвен
заем по чл. 130ж, ал. 1, се съгласува предва-
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рително с министъра на финансите в рамките
на срока за публично обсъждане, определен от
общинския съвет. Министърът на финансите
може да дава допълнителни указания относно
изготвянето и съдържанието на плана.
(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра
на финансите.
(6) Кметът на общината всяко тримесечие
публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана
за финансово оздравяване.
Раздел IV
Временен безлихвен заем за изпълнение на
план за финансово оздравяване
Чл. 130ж. (1) Министърът на финансите
може да отпуска за сметка на централния
бюджет временни безлихвени заеми за целите
на изпълнение на плана за финансово оздравяване на общини, чиито планове за финансово
оздравяване са съобразени със становището
на министъра на финансите.
(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се
отпускат при условия, определени от министъра на финансите, със срок за възстановяване,
който не може да бъде по-дълъг от срока на
процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.
(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106.
Чл. 130з. (1) Кметът на общината докладва
на тримесечие на министъра на финансите
за изпълнението на плана за финансово
оздравяване, за който е отпуснат заем по
чл. 130ж, ал. 1.
(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова
устойчивост и стабилност на общинските
финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура
за финансово оздравяване общинският съвет,
единствено след предварителното съгласие
на министъра на финансите, може да взема
решения за получаване на безлихвени заеми,
както и решения за поемане на общински
дълг чрез сключване на договори за заем или
емитиране на общински ценни книжа и за
издаване на общински гаранции при условия
и по ред, определени със закон.
(3) Министърът на финансите изразява
становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от
уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.
Чл. 130и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо
наблюдение на тримесечие за изпълнението
на плана по чл. 130е. При отклонение от постигането на целите на плана министърът на
финансите може да преустанови отпускането
на заема по чл. 130ж, ал. 1, когато е предвидено предоставянето му на отделни траншове,
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след представяне на писмената обосновка от
кмета на общината относно причините за
това неизпълнение.
Чл. 130к. (1) По предложение на министъра
на финансите с акт на Министерския съвет
на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за
погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, когато
се установи, че е налице трайна тенденция
за подобряване на финансовото състояние на
общината, като при изпълнението на плана
по чл. 130е са постигнати:
1. намаление на просрочените задължения;
2. първичен бюджетен излишък за последен
отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите
и даренията, разходите и бюджетните взаимо
отношения, без да се отчитат разходите за
обслужване на дълга на общината;
3. устойчиво нарастване на собствените
общински приходи, като се изключат тези с
еднократен характер;
4. повишена събираемост на собствените
приходи;
5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен
характер.
(2) Искането за допълнителна субсидия се
прави от кмета на общината до министъра на
финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.
(3) Към искането по ал. 2 задължително
се прилагат доказателства за изпълнението
на плана за финансово оздравяване и се
предлага размер на допълнителната субсидия.
Министърът на финансите може да определи
и допълнителни изисквания за предоставяне
на информация.
Раздел V
Предсрочно прекратяване на процедурата за
финансово оздравяване на общината
Чл. 130л. (1) По предложение на кмета на
общината общинският съвет може да прекрати
процедурата за финансово оздравяване преди
изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.
(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване,
която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен
заем от държавния бюджет, се съгласува
предварително с министъра на финансите.“
§ 26. В чл. 140 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния
отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад,
и в срок до 31 август на следващата бюджетна
година го внася за приемане от общинския
съвет. В случаите, когато Сметната палата
извършва финансов одит на годишния отчет
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на общината, кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното
становище на Сметната палата за заверка на
годишния финансов отчет на общината.“
2. В ал. 5 думите „31 декември“ се заменят
с „30 септември“.
§ 27. В чл. 153, ал. 7 след думите „по ал. 1“
се добавя „и на техните разпоредители с бюджет, включени в системата за електронни
бюджетни разплащания“ и се поставя запетая.
§ 28. Създават се чл. 173а и 173б:
„Чл. 173а. Кмет на община, който не изпълни задължението си по чл. 130д, ал. 2, се
наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
Чл. 173б. За неизпълнение на задължението
за предоставяне на информация по чл. 35 виновното длъжностно лице се наказва с глоба
от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение на
нарушителя се налага глоба в двоен размер.“
§ 29. В чл. 175 думите „чл. 173“ се заменят
с „чл. 173, 173а и 173б“.
§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 16 в изречение първо след думата
„пенсии“ се добавя „и приравнени на тях
плащания“.
2. В т. 22 в изречение първо след думата
„пенсии“ се добавя „и приравнени на тях
плащания“.
3. В т. 27 след думата „договори“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думата „актове“
се поставя запетая и се добавя „съдебни и
арбитражни решения“, а след думата „пенсии“
се добавя „и приравнени на тях плащания“.
4. В т. 29 в изречение първо думите „публични държавни и общински вземания“ се
заменят с „данъци, осигурителни вноски,
други вноски, такси“.
5. В т. 39 се създава изречение второ: „За
целите на касовото изпълнение и извършването на промени по съответните бюджети и
сметките за средствата от Европейския съюз
възстановяването на получен/предоставен
трансфер се третира аналогично на плащанията, представляващи възстановяване на приходи, съответно възстановяване на разходи.“
§ 31. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 8, ал. 1 думите „ал. 2 и 5“ се заменят
с „ал. 2 и 4“.
2. Създава се § 20а:
„§ 20а. (1) Наличните парични средства по
сметките по чл. 152, ал. 1 може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на
Република България, поет с ратифицираните
договори за прехвърляеми заеми с фиксирани
лихвени проценти между Република България
в качеството на кредитополучател и Дойче
Банк А кциенгезелтшафт в качеството на
кредитор и агент по плащанията, подписани
на 4 ноември 2013 г.
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(2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва
въз основа на писмено споразумение и има
действие на договор за финансово обезпечение
с предоставяне на залог върху вземанията
в полза на Министерството на финансите.
Банките обезпечават с вземания по ал. 1,
свободни от всякакви тежести и обезпечения,
а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на
финансите.
(3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 се
прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. През 2016 г. оценката на показателите
по чл. 130а се прави въз основа на данните от
отчетите на общините към 31 декември 2015 г.
§ 33. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
издава указанията по чл. 130г, ал. 1.
§ 34. В Закона за държавния дълг (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г.,
бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г. и бр. 50 от 2015 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на финансите разработва
стратегия за управление на държавния дълг
за периода на съответната средносрочна
бюджетна прогноза, която се одобрява от
Министерския съвет.“
2. В чл. 38 ал. 2 се отменя.
§ 35. В Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми (ДВ, бр. 29
от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 думите „автоматичните корективни механизми по чл. 23, ал. 3 от Закона
за публичните финанси“ се заменят с „автоматични корективни механизми“.
2. В чл. 6, ал. 1, т. 7 думите „по чл. 23,
ал. 3 от Закона за публичните финанси“ се
заличават.
3. В чл. 17, ал. 1 думите „по чл. 23, ал. 3 от
Закона за публичните финанси“ се заличават.
§ 36. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24,
30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14,
35, 37, 79 и 95 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.) се
създава чл. 129:
„Чл. 129. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 5а, ал. 1 и 2 виновното длъжностно
лице се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв. Повторно
е нарушението, извършено в едногодишен
срок от влизането в сила на наказателното
постановление, с което лицето е било наказано
за същото по вид нарушение.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени
от министъра на финансите длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават от
министъра на финансите.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 37. В Закона за общинския дълг (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93
и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и
99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.
и бр. 61 от 2015 г.) в чл. 58 се правят следните
изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с
„ал. 1 и 3“.
3. В ал. 5 думите „и 2“ се заличават.
§ 38. В Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 101 от 2015 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 се създава ал. 4:
„(4) Разпоредбата на чл. 153, ал. 8 от Закона за публичните финанси се прилага за
лицето по ал. 3, както и за други юридически
лица, които са контролирани от държавата
и на които по силата на нормативен акт е
възложено подобно управление на средства от
Европейския съюз и банковото им обслужване
се извършва от Българската народна банка.“
2. В чл. 7, ал. 4:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 4 след думите „определя с нормативен акт правилата“ се добавя „за извършване
на плащания“ и се поставя запетая.
3. В чл. 24:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Органите по ал. 1 могат да предоставят
безвъзмездна финансова помощ за големи
проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 г. и преди решение относно голям проект съгласно чл. 102 от същия
регламент въз основа на решение на Министерския съвет. В решението на Министерския
съвет се посочва източникът на финансиране
на проекта в случай на отрицателно решение
относно голям проект.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. В чл. 26, ал. 3 накрая се добавя „и съоб
разно правомощията му съгласно Закона за
държавните помощи“.
5. В чл. 48:
а) създава се нова ал. 3:
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„(3) Ръководителят на управляващия орган
едностранно прекратява административния
договор, сключен при условията на чл. 24,
ал. 4, в случай на отрицателно решение относно голям проект.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
6. В чл. 61, ал. 2 думите „т. 3“ се заменят
с „т. 4“.
7. В чл. 64 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че бенефициент не направи
искане за окончателно плащане в едномесечен
срок от приключването на всички дейности
по проекта, управляващият орган може да
извърши служебно приключване на проекта
въз основа на извършена от него проверка
на място.“
8. В чл. 68 думата „актовете“ се заменя с
„акта“, а думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4“.
9. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Финансовите корекции, определени на бенефициенти по оперативните
програми, финансирани от Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален
фонд и от Кохезионния фонд, са за сметка на
бенефициентите.
(2) Финансовата корекция се извършва
чрез доброволно изпълнение от страна на
бенефициента или от следващо плащане по
проекта, а когато това е неприложимо – чрез
упражняване на права по дадените от бенефициента обезпечения по чл. 61, ал. 2, заедно с
дължимите лихви за просрочие след изтичане
на 14-дневния срок за доброволно изпълнение
за оперативните програми, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд, или на 30-дневния срок за програмите
за Трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз по ред и начин,
определени в нормативния акт по чл. 7, ал. 4,
т. 4. Съдебното оспорване на решението, с
което е определена финансовата корекция,
не спира извършването на плащането.
(3) Когато финансовите корекции, определени на бенефициенти – бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните
финанси, не са възстановени от съответния
бенефициент по реда на ал. 2, те подлежат
на възстановяване от съответните бюджети
на първостепенните разпоредители с бюджет,
разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от
Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия
закон, в чиято структура е бенефициентът, по
ред и начин, определени в нормативния акт
по чл. 7, ал. 4, т. 4.
(4) При невъзстановяване по реда на ал. 2
и 3 на финансови корекции, определени на
бенефициенти – бюджетни организации, може
да се приложи разпоредбата на чл. 106 от
Закона за публичните финанси.“
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10. В чл. 76 ал. 2 се отменя.
11. В § 5 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 3 думите „организацията на банковите сметки и“ се заличават;
б) създава се т. 5:
„5. проектите на насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване
и условията за изпълнение на одобрените
проекти, преди внасянето им за утвърждаване,
се съгласуват за съответствие с приложимите правила за държавните помощи съгласно
чл. 26, ал. 3.“
12. В § 8, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби след думата „закон“ се
добавя „както и издадените от министъра на
финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и
сертификация на разходите, за организация
на счетоводния процес, за възстановяване
и отписване на неправомерни разходи и за
приключване на оперативните програми“.
§ 39. В Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието
(обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 14
от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 думите „второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката“ и запетаята пред
тях се заличават.
2. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Орган за управление на агенцията е
изпълнителният директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
икономиката и при изпълнение на дейността
си се подпомага от Съвет по акредитация.“
§ 40. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.;
Решен ие № 8 н а Конс т и т у ц ион н и я с ъ д
от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124
от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от
2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6
на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34,
36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г.,
бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96
от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и
102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и
66 от 2014 г. и бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г.)
в чл. 41а, ал. 1 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
§ 41. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.;
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Решение № 1 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.)
в чл. 258, ал. 1 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
§ 42. В Закона за безмитната търговия (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2008 г.)
в чл. 19, ал. 2, т. 5 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 43. В Закона за данък върху застрахователните премии (обн., ДВ, бр. 86 от 2010 г.;
изм., бр. 105 от 2014 г. и бр. 102 от 2015 г.)
в чл. 15, ал. 2 и 3 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
§ 44. В Закона за концесиите (обн., ДВ,
бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от
2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54
от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от
2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)
в чл. 19, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. министъра, към когото е ведомството,
чийто ръководител е второстепенен разпоредител с бюджет и на когото съответният
обект е предоставен за управление;“.
§ 45. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и
105 от 2014 г. и бр. 13 от 2016 г.) в чл. 52, ал. 5
думата „Общинското“ се заменя с „Директорът
на общинското“.
§ 46. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм.,
бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от
2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г.,
бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 101 от 2015 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 4 думите „проверки във
второстепенни разпоредители с бюджет, в
които“ се заменят с „проверки в организациите, чиито ръководители са второстепенни
разпоредители с бюджети, към които“.
2. В чл. 14, ал. 3 думите „в които“ се заменят с „към които“.
3. В чл. 40, ал. 3 думите „Ръководителите
на“ се заличават.
4. В чл. 55, ал. 2 думите „Ръководителите
на“ се заличават.
§ 47. В Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от
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2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение
№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100
от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45,
49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53
и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 15 от
2016 г.) в чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Процесуално правоспособни са и държавните учреждения, чиито ръководители
са разпоредители с бюджет. Когато ръководителят на държавното учреждение не е
разпоредител с бюджет, съдопроизводствените
действия се извършват от и срещу висше
стоящото учреждение, чийто ръководител е
разпоредител с бюджет.“
§ 48. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г., бр. 14
и 38 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) в чл. 30а,
ал. 1 навсякъде думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“.
§ 49. В Закона за местното самоуправление
и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от
1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90
от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154
от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от
2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г.,
бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г.,
бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44
от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от
2011 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57
от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 1, 19 и 53 от 2014 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 34 се създава ал. 9:
„(9) При неспазване на срока по чл. 94,
а л. 2 о т За кона за п у бл и ч н и т е фи на нси
на председателя на общинския съвет и на
общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на
съответния срок до приемането на бюджета
на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“
2. В чл. 52, ал. 1 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
3. В чл. 54, ал. 2 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
§ 50. В Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република
България (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 95 от 2006 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 2,
ал. 3 думата „републиканския“ се заменя с
„държавния“.
§ 51. В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (обн.,
ДВ, бр. 50 от 1991 г.; изм., бр. 52 от 1994 г.,
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бр. 12 от 2004 г., бр. 29 от 2005 г., бр. 30 и 81
от 2006 г., бр. 60 от 2007 г., бр. 26 от 2008 г.,
бр. 103 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в чл. 9,
ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с
„държавния“.
§ 52. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и
други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.;
изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г.,
бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и
73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и
94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от
2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 30 и 71 от 2013 г.
и бр. 12 и 17 от 2015 г.) в чл. 8, ал. 3 думата
„републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 53. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20 от
2016 г.) в чл. 59, ал. 2, т. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 54. В Закона за у реж дане на н якои
трудови и осигурителни права на български
граждани (ДВ, бр. 98 от 2008 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
2. В чл. 3, ал. 3 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
3. В чл. 4 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“.
§ 55. В Закона за държавната финансова
инспекция (обн., ДВ, бр. 33 от 2006 г.; изм.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 59, 64 и 86 от 2007 г., бр. 98
от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 60 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 14 и
61 от 2015 г.) в § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
§ 56. В Закона за управление на етажната
собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм.,
бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82
от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.
и бр. 26 от 2016 г.) в § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „бюджетни
кредити“ се заменят с „бюджетни средства“.
§ 57. В Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21
от 2006 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 от
2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) в
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите
„включително бюджетни приходи, кредити,
разходи и субсидии“ и запетаята пред тях се
заличават.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 25 май 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4231
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Проект за инвестиционен раз
ход „Придобиване на нов тип боен самолет“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
Приема Проект за инвестиционен разход
„Придобиване на нов тип боен самолет“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 2 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4337

РЕШЕНИЕ

за приемане на Проект за инвестиционен
разход „Придобиване на многофункционален
модулен патрулен кораб за ВМС“
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 7а от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
РЕШИ:
Приема Проект за инвестиционен разход
за модернизация на въоръжените сили „Придобиване на многофункционален модулен
патрулен кораб за ВМС“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 2 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4338

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Росен Петров Петров като
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.
2. Избира Румен Маринов Йончев за член
на Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4394
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РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по въ
трешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Явор Илиев Хайтов като
член на Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред.
2. Избира Росен Петров Петров за член
на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията за борба
с корупцията, конфликт на интереси и пар
ламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Александров Ковачев като член на Комисията за борба с
корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2. Избира Чавдар Славчев Пейчев за член
на Комисията за борба с корупцията, конфликт
на интереси и парламентарна етика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4397

4395

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Чавдар Славчев Пейчев
като член на Комиси ята за контрол над
службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения.
2. Избира Петър Иванов Петров за член
на Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4396

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Стефан Георгиев Кенов
като член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
2. Избира Красимира Арангелова Ковачка
за член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4398

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Комисията по политиките за българите в
чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев
като член и председател на Комисията по
политиките за българите в чужбина.
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2. Избира Стефан Георгиев Кенов за член
и председател на Комисията по политиките
за българите в чужбина.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4399

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по реги
онална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Христо Грудев Грудев за член на
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4400

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по об
разованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Венка Константинова Стоянова за
член на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4401

РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Иван Димитров Стойнов за член
на Комисията по енергетика.
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Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4402

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по кул
турата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Райков Миков като
член на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4403

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Михаил Райков Миков за член
и заместник-председател на Комисията по
правни въпроси.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 3 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4404

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УК АЗ № 157
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Григор Рубенович Сафарян, директор на 131-во училище „П. К. Яворов“ в Ереван и председател на Дружеството
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за културни връзки „Армения – България“,
с орден „Мадарски конник“ първа степен за
неговия особено голям принос в укрепването
и развитието на българо-арменските отношения в областта на образованието, науката и
културата.
Издаден в София на 27 май 2016 г.

4311

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Артур Хачатурович Нерсисян, отговорен секретар на Дружеството
за културни връзки „Армения – България“,
с орден „Мадарски конник“ втора степен за
неговия особено голям принос в укрепването
и развитието на българо-арменските отношения в областта на образованието, науката и
културата.
Издаден в София на 27 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Синьо бърдо, община Роман, област
Враца, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 май 2016 г.

4316
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УКАЗ № 163
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 466,
ал. 2 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство
Веселиново, община Тунджа, област Ямбол,
на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4317

УК АЗ № 158

4312

ВЕСТНИК

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3
от 2 юни 2016 г.

по конституционно дело № 5 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито
заседание на 2 юни 2016 г. конституционно
дело № 5 от 2016 г., докладвано от съдията
Цанка Цанкова.
Делото е образувано на 22.03.2016 г. по
искане на президента на Република България
за установяване противоконституционност
на § 18, относно чл. 46л, ал. 2 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (нов – ДВ,
бр. 14 от 2016 г.).
Делото е във фаза на разглеждане по допустимост.
За да се произнесе по допустимостта и съгласно чл. 19 от Закона за Конституционния
съд, съдът съобрази следната фактическа и
правна обстановка.
Сезирайки Конституционния съд на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, президентът на Република България упражнява
правомощието си по чл. 150, ал. 1 на същата.
Предмет на делото е разпоредбата на чл. 46л,
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в
сила от 1.05.2006 г., е с многократни изменения
и допълнения. Оспорваната за конституционност разпоредба е въведена със Закона за
изменение и допълнение на ЗВМД (ДВ, бр. 14
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от 19.02.2016 г.). Текстът на чл. 46л, ал. 2 при
това изменение на закона гласи: „Лицата, които
осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не
членуват в БВС.“ Смисълът на разпоредбата
се изяснява от чл. 46л, ал. 1 на ЗВМД: „Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3
се осъществява във ветеринарна клиника,
ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.“ Член
2, т. 3 посочва, че ветеринарномедицинската
дейност обхваща ветеринарномедицинската
наука, лабораторна дейност, диагностика и
експертиза.
Президентът намира, че ал. 2 на чл. 46л
противоречи на чл. 19, ал. 2 и чл. 6, ал. 2
от Конституцията на Република България,
тъй като създава възможност ветеринарномедицинската дейност да се осъществява
от лица, нечленуващи в Българския ветеринарен съюз.
Междувременно след влизане в сила на
разпоредбата въпросът за конституционосъобразността на нормативното положение,
заложено в чл. 46л, ал. 2, е поставен на
разглеждане в Народното събрание с предложение за отмяна на текста. С разпореждане
№ 650-01-114 от 6.04.2016 г. на председателя
на 43-тото Народно събрание законопроектът
с това предложение е разпределен на Комисията по земеделието и храните. Тя подкрепя
предложението. Народното събрание приема
Закон за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност на 20 април, с
чийто единствен § 1 се отменя чл. 46л, ал. 2
ЗВМД. Изменителният закон е обнародван
в ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г. Законът влиза
в сила от деня на обнародването.
При тази промяна на законовото положение – отмяната на правната норма, която е
предмет на конституционното дело, Конституционният съд намира, че липсва предмет на
делото, както и правен интерес от разглеждане
на искането. Поради това съгласно чл. 26, ал. 1
от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд производството
следва да бъде прекратено.
Затова и на основание чл. 19, ал. 2 ЗКС и
чл. 22 и чл. 26, ал. 1 от ПОДКС Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отк лонява искането на президента на
Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 46л, ал. 2 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(нов – ДВ, бр. 14 от 2016 г.).
Прекратява производството по конституционно дело № 5 от 2016 г.
Връща искането на подателя.
Председател:
Борис Велчев
4346
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република Бълга
рия, правителството на Република Гърция
и правителството на Република Турция за
изграждане и функциониране на Съвместен
контактен център за полицейско и митническо
сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 122 от 24 февруари
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
10 май 2016 г.)
Правителството на Република България,
правителството на Република Гърция и правителството на Република Турция, наричани
по-нататък „Договарящите страни“,
Стремейки се към повишаване на ефективността на борбата с нелегалната миграция,
трафика на наркотични вещества, организираната престъпност, тероризма и други тежки
престъпления,
С цел засилване на сътрудничеството между полицейските и митническите структури,
Водени от желанието за установяване на
обща рамка и стандарти по горните въпроси,
изградена в съответствие с изискванията и
нормите на Европейския съюз,
Съзнавайки сериозността на трансграничната престъпност, както и необходимостта
от предприемане на съвместни мерки срещу
трансграничните заплахи, и решени да водят
ефективна съвместна борба срещу трансграничната престъпност,
Водени от желанието да подобрят информационния обмен между компетентните си органи,
се договориха за следното:
Р а з д е л

I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1
Определения
За целите на изпълнението на настоящото
Споразумение термините по-долу имат следното значение:
1. „Съвместен контактен център“ – център
за обмен на информация и за подпомагане на дейностите на полицейските,
граничните и митническите органи на
Договарящите страни;
2. „служители“ – представители на компетентните органи, посочени в член 4
на настоящото Споразумение, които
изпълняват задълженията си в Съвместния контактен център в съответствие с
националното си законодателство и разпоредбите на настоящото Споразумение;
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3. „координатор“ – представител, определен от компетентните органи на Договарящите страни, който организира и
контролира дейността на служителите
от своята държава в рамките на съвместния контактен център;
4. „трансгранично престъпление“ – е престъплението, когато:
а) е извършено в повече от една държава;
б) е извършено в една държава, но значителна част от подготовката, планирането, ръководството или контрола
се осъществява в друга държава;
в) е извършено в една държава, но с
участието на организирана престъпна
група, която осъществява престъпна
дейност в повече от една държава;
или
г) е извършено в една държава, но произвежда значителен ефект в друга
държава.
Член 2
Изграждане
(1) Договарящите страни създават Съвместен контактен център (наричан по-нататък „Центъра“) за обмен на информация
и координация на сътрудничеството
чрез Центъра между компетентните
органи по член 4 от настоящото Споразумение.
(2) Центърът е разположен на територията на Република България, на ГКПП
„Капитан Андреево“.
(3) Компетентните органи на Договарящите
страни не могат да използват Центъра за
обмен на информация, сътрудничество и
координация на въпроси в областта на
морските отношения на Договарящите
страни.
Член 3
Общи правила за функциониране на Центъра
(1) Центърът няма правосубектност.
(2) Работното време на Центъра се определя
от Съвместната комисия по член 11.
(3) В Цен т ъра раб о т я т с л у ж и т е л и н а
компетентните национални органи на
Договарящите страни, които в реално
време и непосредствено извършват
анализ и обменят информация, както
и подпомагат осъществяването на дейностите на компетентните органи по
член 4 от настоящото Споразумение.
(4) Центърът се ръководи от координатори от всяка от Договарящите страни.
Функциите и задачите на координаторите се регламентират в Правилника
за организацията и функционирането
на Цент ъра, приет от Съвместната
комисия, както е посочено в член 11,
алинея 3 от настоящото Споразумение.
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(5) Организацията на работа и взаимодейс т вие т о меж д у сл у ж и т ел и т е на
компетентните национални органи на
Договарящите страни се регулира с
Правилника за организацията и функционирането на Центъра.
(6) Обменът на информация между запитващите и запитаните Договарящи страни
се извършва на основата на взаимност
и равнопоставеност, като същевременно се спазва в съответната степен
съобразно практическата възможност
принципът на реципрочност.
Член 4
Компетентни органи
Компетентни органи за прилагане на това
Споразумение са:
1. За Република България:
	 – 	Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи;
	 – 	Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;
	 – 	Главна дирекция „Гранична полиция“
на Министерството на вътрешните
работи;
	 – 	Дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи;
	 – 	областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
	 – 	Агенция „Митници“ към министъра
на финансите.
2. За Република Гърция:
	 – 	Гръцката полиция/Министерството
на вътрешните работи и административната реформа;
	 – 	Генерална дирекция „Митници и акцизи“/Министерството на финансите.
3. За Република Турция:
	 – 	Главна дирекция „Сигурност“ на Министерството на вътрешните работи;
	 – 	Главно командване на жандармерията
на Министерството на вътрешните
работи;
	 – 	Главна дирекция „Управление на
миграцията“ на Министерството на
вътрешните работи;
	 – 	Министерство на митниците и търговията;
	 – 	съответните областни управители.
Р а з д е л

I І

ОБЛАСТИ И МЕТОДИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 5
Задължения
(1) В съответствие с национа лното си
законодателство и с изключение на
международната правна помощ ком-
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петентните органи на Договарящите
страни си сътрудничат чрез Центъра в
следните области:
а) обмен на информация при поискване
в съответствие с правилата, установени в Правилника за организацията
и функционирането на Центъра;
б) изготвяне на съвместна оценка и
анализ въз основа на наличните
данни и информация;
в) обмен на информация в писмена
форма, без специален образец, по
инициатива на една от Договарящите
страни, без изрично да є бъде поискана, в случай че може да се окаже
важна за засегнатата Договаряща
страна, с цел оказване на помощ при
предотвратяване или противодействие на престъпления или в случай
на заплахи срещу обществения ред
или сигурността;
г) оказване на съдействие и координиране на дейностите на други структури
на компетентните органи, посочени в
член 4 от настоящото Споразумение;
д) сътрудничество с други центрове
за полицейско и митническо сътрудничество при общо съгласие на
съответните координатори.
(2) Обменът на информация, предвиден в
алинея 1, се отнася най-вече до следните
въпроси:
а) нелегална миграция, контрабанда
на мигранти/трафик на хора и незаконните дейности, свързани с тях;
б) престъпления и нарушения, свързани
с подправяне на документи за пътуване, документи за самоличност,
визи и разрешения за пребиваване,
включително образци на документи,
използвани за осъществяване на
незаконни дейности;
в) престъпления и нарушения, свързани
с незаконен трафик на наркотични
и психотропни вещества, химически
прекурсори, както и на огнестрелно оръж ие, боеприпаси, взривни
вещества, стоки с двойна употреба,
биологични и химически оръжия,
токсични, ядрени и радиоактивни
вещества;
г) престъпления и нарушения, свързани
с контрабанда на подправени парични знаци, гориво, цигари, продукти,
произведени в нарушение на правата
на интелектуална собственост, и подправени продукти, произведения на
изкуството, културни ценности, видове, изброени в КМТЗВ (Конвенцията
по международната търговия със
застрашени видове от дивата фауна
и флора, подписана във Вашингтон
на 3 март 1973 г., изменена в Бон на
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22 юни 1979 г.), и други престъпления и нарушения на митническите
и акцизните разпоредби;
д) престъпления и нарушения, свързани
с моторни превозни средства;
е) извънредни ситуации или възникване
на ситуации, които могат да повлия
ят на успешното осъществяване на
граничен контрол по общите граници на държавите на Договарящите
страни;
ж) лица, на които е отказано влизане
на териториите на държавите на
Договарящите страни;
з) нарушения или опити за нарушаване
на националното законодателство на
една от Договарящите страни при
пресичане на държавната є граница;
и) нарушения при превоз на стоки,
поставени под режим общ транзит.
(3) В съответствие с националното си законодателство компетентните органи
на Договарящите страни могат да си
сътрудничат чрез Центъра и в следните
направления:
а) обмен на информация, свързана с
оперативно-издирвателни дейности
по наблюдение и контрол на границите в зоните на отговорност на
компетентните органи на Договарящите страни;
б) обмен на информация, свързана с
оперативно-издирвателни дейности
по предотвратяване и разкриване на
трансгранични престъпления;
в) обмен на информация във връзка с
трафика и по-специално:
– специфики на ГКПП относно преминаването на различни видове
моторни превозни средства – за
т ърг овск и н у ж д и, п ревозва щ и
пътници или товари;
– пътните услови я и времето за
чакане на граничните пунктове;
– периодичните пречки за трафика,
породени от предстоящи дейности,
с цел предприемане на адекватни
мерки за съкращаване времето за
чакане и отстраняване на пречките и задръстването на граничните
пунктове;
г) в случай че някоя от Договарящите
страни планира извършването на
с т рои т ел но -мон та ж н и дей нос т и,
които временно ще предизвикат
ограничени я в придви ж ването и
нормалното функциониране на найблизкия граничен пункт, другите
Договарящи страни се уведомяват
своевременно за това чрез Центъра;
д) обмен на информация във връзка с
дейността на други национални органи, различни от посочените в член 4 от
настоящото Споразумение, в изклю-
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чителни ситуации и при сериозни инциденти (извънредни обстоятелства,
като природни бедствия, епидемии и
др.), в планирани мероприятия и дейности (като международни спортни
мероприятия, културни и артистични
дейности и др.).
Член 6
Начин на комуникация
(1) Обменът на информация между компетентните национални органи на Договарящите страни се извършва чрез
Центъра в съответствие с правилата,
установени в Правилника за организацията и функционирането на Центъра.
(2) Запитванията и отговорите се правят в
писмена форма, по стандартен образец,
одобрен от Съвместната комисия по
чл. 11 от Споразумението.
(3) Устно запитване се допуска в спешни
случаи, като запитването и отговорът
се отразяват накратко в специален
дневник и се потвърждават писмено
до 24 часа от получаването им.
(4) Запитващата Договаряща страна посочва за какви цели е необходима информацията и дали същата ще се използва
от други компетентни органи.
(5) Всички запитвания и отговори задължително се регистрират и архивират от
служителите на Центъра. Начинът на
работа и съхранение на документите в
Центъра се извършва в съответствие с
разпоредбите на националното законодателство, относими към съответните
органи.
(6) Комуникацията чрез Центъра се осъществява на официалните езици на
Договарящите страни и на английски
език.
Р а з д е л

I I I

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪРА
Член 7
Оборудване и разходи
(1) Всяка Договаряща страна осигурява
необходимото телекомуникационно и
друго техническо оборудване (телефони,
факс апарати, компютри и др.), както
и каси за съхранение на оръжие за
нуждите на своите служители.
(2) Българската Договаряща страна предоставя офис оборудване (бюра, столове,
етажерки и др.) за нуждите на служителите на Центъра.
(3) Разходите по използването на Центъра
се поемат поравно от Договарящите
страни. Всяка Договаряща страна поема
за своя сметка разходите за собствения
персонал и материали.
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(4) Договарящите страни осигуряват изграждането на телекомуникационните
мрежи, достъпа до националните бази
данни, системите за обработване на
данните и вътрешните мрежи, необходими за дейността на служителите
на Центъра. Всяка Договаряща страна предприема мерки, свързани със
защитата на неприкосновеността на
комуникациите.
(5) Българската Договаряща страна отговаря за предприемането на необходимите
организационни мерки за сигурността
на Центъра.
(6) При необходимост всяка Договаряща
страна може да командирова служители
за поддръжка и поправка на оборудването и устройствата, използвани в
Центъра от нейните служители.
Член 8
Статут на служителите
(1) Служителите, назначени в Центъра,
изпълняват своите задължения съгласно
националното законодателство на Договарящата страна, която представляват,
като се съобразяват със законодателството на Договарящата страна, на
чиято територия е изграден Центърът.
(2) Служителите, назначени в Центъра, не
участват пряко в провеждането на оперативни мероприятия и в извършването
на граничен контрол на територията
на държавите на другите Договарящи
страни.
(3) Служителите, които ще изпълняват
задължения в Центъра, се определят от
компетентните органи на Договарящите
страни.
(4) Служителите, назначени в Центъра, носят униформено облекло, включително
емблема на съответната служба.
(5) Служителите, назначени в Центъра,
могат да носят служебното си оръжие
при пътуването си до Центъра и обрат
но, за да гарантират собствената си
безопасност. Употребата на оръжие е
позволена само в случай на законна самоотбрана в съответствие с българското
законодателство. Докато служителите
изпълняват задълженията си в Центъра,
служебните оръжия задължително се
съхраняват в каси в Центъра.
(6) Отговорност за вреди, причинени от
служителите, назначени в Центъра, се
носи съгласно съответното национално
законодателство на въпросните служители.
(7) Наказателноправните разпоредби на
българската Договаряща страна относно
защитата на държавните служители и
техните действия се прилагат за наруше-

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ния, извършени срещу служителите на
другите Договарящи страни, назначени в
Центъра, при или по повод изпълнение
на служебните им задължения.
(8) Всяка Договаряща страна упражнява
админист ративни и дисциплинарни
правомощия само върху собствените
си служители, назначени в Центъра.
Служителите, назначени в Центъра, носят административна и дисциплинарна
отговорност съгласно националното си
законодателство.
(9) Координаторите си предоставят взаимно списък с имената на служителите,
назначени в Центъра. Всяка промяна в
този списък се съобщава своевременно
в писмена форма на координаторите на
другите Договарящи страни.
(10) Служителите, назначени в Центъра,
влизат във и излизат от Центъра със
служебни карти, издадени от българската Договаряща страна. Служебните
карти могат да бъдат използвани от
служителите и за влизане и излизане
от територията на Република България,
при и по повод изпълнение на служебните им задължения.
Член 9
Обучение
(1) В рамките на настоящото Споразумение Договарящите страни могат да
обменят експерти с цел предоставяне на
обучение и използване на техния опит
и да организират съвместни обучения
по време на работа, ако е необходимо.
(2) В съответствие с националното си законодателство компетентните органи
на Договарящите страни могат взаимно да си споделят опит чрез Центъра
по въпроси, регулирани с настоящото
Споразумение, с цел опростяване и
хармонизиране на техните процедури
и практики.
Р а з д е л

І V

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИНФОР
МАЦИЯТА
Член 10
Защита на личните данни
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на Договарящите страни се извършва съгласно съответното
национално законодателство при спазване на
определените от изпращащия орган условия
и следните принципи, които намират приложение както при автоматизирана, така и при
неавтоматизирана обработка на данни:
1. Предоставените данни не се използват
без одобрение на изпращащия орган за
други цели освен за целите, за които са
предоставени.
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2. Предоставените данни се унищожават,
респективно – коригират, ако:
а) се установи неверността на данните,
или
б) изпращащи ят компетентен орган
уведоми, че данните са събрани или
предоставени в противоречие на закона, или
в) данните не са необходими повече
за изпълнение на задачата, за която
са били предоставени, освен ако е
налице изрично разрешение предо
ставените данни да се използват и
за други цели.
3. По молба на изпращащия компетентен
орган получаващият компетентен орган
предоставя информация за тяхното използване.
4. Изпращащият компетентен орган гарантира верността, необходимостта и
актуалността на изпратените данни.
Ако впоследствие се окаже, че са предоставени неверни или неточни данни
или данни, които не е трябвало да бъдат
предоставяни, или правомерно предо
ставени данни трябва да се унищожат
на по-късен етап съгласно съответното
национално законодателство на изпращащия или получаващия орган, органът,
който ги получава или изпраща, бива
незабавно информиран, за да унищожи
или нанесе от своя страна съответните
корекции съгласно точка 2 от този член.
5. Полу чаващият компетентен орган е
длъжен ефикасно да защити получените
данни от нерегламентиран достъп, промяна или разпространение. Договарящите страни осигуряват необходимите
технически и организационни мерки за
защита на обменяните данни от случайна загуба, случайно или неправомерно
унищожаване, нерегламентиран достъп,
изменение, разпространение, унищожаване или заличаване.
6. В случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни компетентният орган на
получаващата Договаряща страна уведомява незабавно изпращащия орган за
обстоятелствата, при които е настъпил
нерегламентираният достъп или разпространение, както и за предприетите
мерки за предотвратяване на подобни
ситуации в бъдеще.
7. Изпращащият и получаващият орган се
задължават да водят отчет за предаването, получаването, коригирането или
унищожаването на данните.
8. При предоставянето на данните изпращащият компетентен орган информира
в съответствие с националното си законодателство за срока за унищожаване
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на предоставените данни и за всякакви
ограничения по отношение на тяхната
употреба, заличаване или унищожаване,
включително възможни ограничения за
достъп, общи или конкретни. Когато
необходимостта от такива ограничения
бъде установена след предаването на
данните, Договарящите страни се уведомяват взаимно за тези ограничения
в по-късен момент.
9. След отправяне на писмена молба лицето, за което трябва да бъдат или вече
са били предоставени данни, получава
информация за предоставените данни
и за целта, за която ще бъдат използвани, при условие че това е допустимо
съгласно националното законодателство
на държавите на Договарящите страни.
Ако засегнатото лице подаде молба за
достъп, коригиране или унищожаване
на тези данни, полу чаващият орган
взема своето решение в съответствие
със становището на предоставящи я
орган, като това становище следва да е
съобразено с приложимото национално
законодателство.
10. Компетентният орган, до който е подадена молба за предоставяне на информация
от гражданин на друга Договаряща страна, е длъжен незабавно да информира
за това компетентния орган на другата
Договаряща страна, преди да предостави
такава информация.
11. Данни не могат да бъдат предоставени
на трета страна, включително на други
центрове за полицейско и митническо
сътрудничество, освен ако няма предварително писмено съгласие на предоставящата Договаряща страна.
12. Всяка Договаряща страна има право да
откаже предоставянето на данни, ако
това може да застраши националната
сигурност или обществения ред, или
националното є законодателство, а за
Република България и Република Гърция – и правото на ЕС.
13. Договарящите страни предприемат всички необходими мерки в съответствие
с националното си законодателство за
недопускане причиняването на вреди на
трети страни в резултат на предоставяне, получаване и използване на данни,
както и за отстраняване на причините,
довели до евентуални неблагоприятни
последици от това.
14. При неспазване на разпоредбите на
настоящия член от страна на получаващата Договаряща страна предоставящата Договаряща страна може да
поиска заличаване или унищожаване
на предоставените данни.
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Р а з д е л

V

СЪВМЕСТНА КОМИСИЯ
Член 11
Статут на Съвместната комисия
(1) С настоящото Договарящите страни
създават Съвместна комисия, която се
състои от по четирима представители
на всяка Договаряща страна и се събира
два пъти годишно в сградата на Центъра. Договарящите страни се уведомяват
взаимно по дипломатически път за
членовете в Съвместната комисия.
(2) Комисията изготвя и приема единодушно свои вътрешни правила за работа.
(3) Комисията изготвя и приема единодушно Правилник за организацията и
функционирането на Центъра.
(4) Комисията следи за прилагането на
това Споразумение, установява мерките, необходими за изпълнението му, и
предлага подписването на протоколи за
изпълнение, насочени към точно определени мерки, свързани с приложението
и изпълнението на това Споразумение.
Тези протоколи за изпълнение се одоб
ряват от компетентните органи на
Договарящите страни съгласно националното им законодателство и влизат
в сила в съответствие с член 15, ал. 1.
(5) Комиси ята изготвя док лад относно
фу н к ц ион и ра не т о и дей нос т и т е на
Центъра посредством оценяване на
дейността на Центъра всяка година.
Р а з д е л

V І

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 12
Връзка с други международни договори
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Договарящите страни, произтичащи от други международни договори,
по които те са страни.
Член 13
Решаване на спорове
(1) Всички спорове, възникнали от функционирането на Центъра, се решават от
координаторите. Ако не бъде постигнато
разрешаване по този начин, споровете
се решават чрез консултации в рамките
на Съвместната комисия.
(2) Всички различия в тълкуването или
изпълнението на това Споразумение се
решават чрез консултации между Договарящите страни по дипломатически път.
Член 14
Отказ за съдействие
Във връзка с националната си сигурност
или други важни обществени интереси или
ако това не съответства на националното є
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законодателство, всяка Договаряща страна
може да откаже съдействие временно, изцяло
или частично. Другите Договарящи страни се
уведомяват своевременно в писмена форма, като
се посочват мотивите, които обуславят отказа.

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА

Член 15
Влизане в сила, изменения и прекратяване

за икономическо сътрудничество между пра
вителството на Република България и прави
телството на Народна република Бангладеш
(Одобрен с Решение № 418 от 20 май 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 20 май 2016 г.)

(1) Настоящото Споразумение влиза в сила
на датата на получаване от Депозитаря
на последното писмено уведомление от
Договарящите страни за изпълнението
на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила. Депозитарят уведомява всички Договарящи
страни за датата на влизане в сила на
настоящото Споразумение.
(2) Правителството на Република България
е Депозитар.
(3) Митническите органи започват сътрудничество в Центъра, след като Договарящите страни взаимно се уведомят по
дипломатически път за готовността на
своите митнически органи за участие
в сътрудничеството в Центъра.
(4) Настоящото Споразумение може да бъде
изменяно по взаимно писмено съгласие
на Договарящите страни. Измененията
влизат в сила по реда на ал. 1.
(5) Настоящото Споразумение се сключва
за срок пет години и автоматично се
подновява за следващи периоди от по
пет години, освен ако някоя от Договарящите страни не уведоми Депозитаря
писмено за намерението си да прекрати
Споразумението. В този случай прекратяването влиза в сила шест месеца след
датата на получаване на уведомлението
за това от Депозитаря. Депозитарят
уведомява всички Договарящи страни
за полученото уведомление.
Подписано в София на 25 май 2015 г. в три
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, гръцки, турски и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на различия при тълкуването на разпоредбите на това Споразумение предимство
има текстът на английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:
Република Гърция:
Румяна Бъчварова,
Йоанис Панусис,
заместник министърпърви заместникпредседател и
министър на
министър на
вътрешните работи
вътрешните
и административната
работи
реформа
За правителството на
Република Турция:
Себахатин Йозтюрк,
министър на
на вътрешните
работи
4235

МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

Правителството на Република България и
правителството на Народна република Бангладеш (наричани по-нататък „договарящите
се страни“),
Потвърждавайки своята воля да развиват
традиционното си икономическо сътрудничество,
Имайки предвид меж дународните споразумения, сключени между договарящите
се страни в областта на икономическото
сътрудничество, и членството на Република
България в Европейския съюз,
Изразявайки своята готовност в търсенето
на нови средства и начини за укрепването и
развитието на взаимноизгодното сътрудничество,
Уверени, че този Меморандум за разбирателство ще допринесе за развитие на традиционните връзки и приятелски отношения
между тях, и в частност за разширяване на
взаимноизгодното икономическо сътрудничество,
се договориха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни ще съдействат
за развитието и разширяването на взаимноизгодното си икономическо сътрудничество.
Член 2
За тази цел договарящите се страни:
1. Ще полагат усилия за осъществяване
на широко двустранно сътрудничество преди
всичко в областите, посочени в приложение
№ 1 към този Меморандум.
2. Ще полагат усилия за развитие и разширяване на икономическото си сътрудничество
чрез прилагане на мерките, посочени в приложение № 2 от този Меморандум.
3. Ще обмислят сключването на отделни
Протоколи между съответните министерства/
департаменти/агенции на двете държави за
детайлизиране на сфери на сътрудничество.
Член 3
Настоящият Меморандум не накърнява
правата и задълженията на договарящите се
страни, произтичащи от други международни
договори, по които Република България и Народна република Бангладеш са страни, както
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и от членството им в различни международни
организации и пълноправното членство на
България в Европейския съюз.
Член 4
В случаите на възникване на разногласия
между договарящите се страни във връзка с
прилагането на настоящия Меморандум те
ще се разрешават чрез преговори между тях.
Член 5
По взаимно съгласие между договарящите
се страни в настоящия Меморандум могат
да бъдат внесени изменения, които ще бъдат
оформяни в отделни протоколи.
Член 6
Приложения № 1 и 2 и протоколите към
този Меморандум за разбирателство, които
биха могли да бъдат подписани впоследствие
между договарящите се страни, са неразделна
част от него.
Член 7
Този Меморандум за разбирателство влиза
в сила в деня на неговото подписване.
Член 8
Настоящият Меморандум се сключва за
срок от 5 години. Той ще бъде продължаван
автоматически за последващи петгодишни
периоди, освен ако една от договарящите
се страни информира другата писмено за
своето намерение да прекрати настоящия
Меморандум за разбирателство. Действието
на Меморандума за разбирателство се прекратява шест месеца след датата на получаване
на уведомлението от другата договаряща се
страна.
В уверение на горното долуподписаните
официални лица, надлежно упълномощени,
подписаха този Меморандум за разбирателство.
Изготвен в София на 20 май 2016 г. в два
оригинални екземпляра на английски език,
като и двата текста са с еднаква правна сила.
За правителството
на Република
България:
Даниела Везиева,
заместник-министър,
Министерство на
икономиката

За правителството
на Народна република
Бангладеш:
МД Шахидул Хак,
първи заместникминистър,
Министерство на
външните работи

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост:
– добивна промишленост;
– машиностроене;
– металургия;
– преработвателна промишленост;
– електроника и електромашиностроителна
промишленост;
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– химическа и нефтопреработвателна промишленост;
– фармацевтична промишленост;
– текстилна промишленост, юта и продукти
от юта.
2. Селско стопанство:
– растениевъдство и животновъдство;
– хранително-вкусова промишленост.
3. Енергетика.
4. Научноизследователска и развойна дейност.
5. Строителство и строителна промишленост.
6. Информационни технологии и телекомуникации.
7. Транспорт и логистика.
8. Опазване на околната среда.
9. Туризъм.
10. Сътрудничество между малки и средни
предприятия.
11. Образование.
12. Здравеопазване.
13. Наука и технологии.
Приложение № 2
Мерки за разширяване и интензифициране на
икономическото сътрудничество
1. Засилване на усилията на правителствените
институции за заздравяване на сътрудничеството
в икономическата област между професионалните
организации и бизнес средите, камари и асоци
ации, регионалните и местните органи, включително обмен на икономическа информация от
взаимен интерес, както и взаимни посещения
на представители на институциите и бизнеса от
двете договарящи се страни.
2. Стимулиране създаването на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти,
насърчаване на взамните контакти и посещения
на частни лица и предприемачи.
3. Обмен на бизнес информация, участие в
международни панаири и изложби, съдействие
за организирането на мероприятия за представители на бизнеса, семинари, конференции и
симпозиуми.
4. Съдействие за повишаване на ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните икономически отоншения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество между финансовите и банковите институции.
7. Съдействие за откриването на представителства и клонове на компании на двете договарящи се страни.
8. Стимулиране на международното сътрудничество.
9. Обмен на информация за програми и проекти и насърчаване на участието на предприемачите в тяхната реализация.
10. Нови области на сътрудничество на основата на взаимното разбирателство.
4271
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 3
от 26 май 2016 г.

за реда и условията за провеждане на диагно
стика, профилактика и контрол на сифилис,
гонорея и урогенитална хламидийна инфекция
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
и условията за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на сифилис, гонорея и
урогенитална хламидийна инфекция (УГХИ).
Чл. 2. Основните цели на диагностиката,
профилактиката и контрола на сифилис, гонорея и УГХИ са:
1. инфектираните лица да узнаят своя статус и да получат своевременно специфично
лечение;
2. намаляване на риска от разпространение
на сексуално предавани инфекции (СПИ) и
предотвратяване последствията от тях за плода
и новороденото;
3. осигуряване на своевременно консултиране и изследване на партньорите на инфектираните лица;
4. подобряване на надзора на СПИ – честота, рискови групи, разпространение по региони,
пол и възраст, антибиотична резистентност
на причинителите и др.
Чл. 3. Диагностиката на сифилис, гонорея
и у рогенитална хламидийна инфекция се
извършва от:
1. лечебни заведения;
2. Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ);
3. центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ);
4. регионалните здравни инспекции (РЗИ).
Раздел ІI
Сифилис
Чл. 4. Наредбата се прилага за формите
на сифилиса, определени по Международната
класификация на болестите (МКБ), както
следва:
1. вроден сифилис, който е:
а) ранен вроден сифилис със симптоми;
б) ранен вроден латентен сифилис;
в) ранен вроден сифилис, неуточнен;
г) късно вродено сифилитично увреждане
на очите;
д) късен вроден невросифилис (ювенилен
невросифилис);
е) други форми на късен вроден сифилис
със симптоми;
ж) късен латентен вроден сифилис;
з) късен вроден сифилис, неуточнен;
и) вроден сифилис, неуточнен;
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2. ранен сифилис, като:
а) първичен сифилис на половите органи;
б) първичен сифилис на ануса;
в) първичен сифилис с други локализации;
г) вторичен сифилис на кожата и лигавиците;
д) други форми на вторичен сифилис;
е) ранен латентен сифилис;
ж) ранен сифилис, неуточнен;
3. късен сифилис, като:
а) сифилис на сърдечно-съдовата система;
б) невросифилис със симптоми;
в) асимптоматичен невросифилис;
г) невросифилис, неуточнен;
д) други симптоми на късен сифилис;
е) късен латентен сифилис;
ж) късен сифилис, неуточнен;
4. други и неуточнени форми на сифилис:
а) латентен сифилис, неуточнен като ранен
или късен;
б) сифилис, неуточнен.
Раздел ІII
Диагностика на сифилис
Чл. 5. Изследване за сифилис се извършва:
1. при провеждане на здравен скрининг
(скринингово изследване);
2. при диагностика или лечение на пациенти (диагностично изследване);
3. при осъществяване на медицински научни изследвания и клинични изпитвания на
лекарствени продукти;
4. по желание на лицето.
Чл. 6. Скринингово изследване се извършва на:
1. новородени с кръв от пъпната връв, чиито майки нямат проведен тест на Васерман
(серологичен тест);
2. жени в случаите на прекъсване на бременност.
Чл. 7. (1) Скринингово изследване за сифилис се предлага на лица с повишен риск
за инфектиране със сексуално предавани
инфекции:
1. л и ца с рисково с екс уа л но поведе ние – лица, практикуващи секс без предпазни
средства и/или имащи множество сексуални
партньори; лица, употребяващи интравенозно
наркотици; мъже, които правят секс с мъже;
жени, които имат сексуални контакти с мъже,
които правят секс с мъже; лица с други СПИ
или анамнестични данни за такива; сексуални
партньори на лица със СПИ; лица, участващи
в програми за лечение на зависимости; лица,
жертви на трафик на хора;
2. лица, пострадали от сексуално насилие;
3. лица, изтърпяващи наказание „лишаване
от свобода“;
4. родилки, които не са изследвани за
сифилис по време на бременността, преди
раждане.
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(2) На лицата с рисково сексуално поведение
по ал. 1, т. 1 и на децата, родени от майки със
сифилис, се препоръчва скринингово изследване за сифилис един път годишно.
Чл. 8. Диагностично изследване за сифилис
се извършва:
1. при наличие на клинични симптоми на
сифилистична инфекция;
2. с диференциално-диагностична цел;
3. при новородени с анамнестични данни
за инфекция от сифилис на майката.
Чл. 9. При необходимост скринингово
изследване за сифилис се извършва на лица,
които участват в медицински научни изследвания и клинични изпитвания на лекарствени
продукти.
Чл. 10. (1) Изследване за сифилис се извършва след изразено информирано съгласие
от лицето по реда на чл. 87 и 88 от Закона
за здравето (ЗЗ).
(2) При извършване на диагностично изследване за сифилис лицето се уведомява изрично, че изследването е включено в неговия
лечебно-диагностичен план.
(3) За извършване на изследване за сифилис
на непълнолетно лице, навършило 16 години,
съгласието на неговия родител или попечител
не е необходимо.
Чл. 11. (1) Преди изразяване на информирано съгласие на лицето се разяснява същността
на заболяването от медицински специалист,
работещ в структурите по чл. 3.
(2) Информацията по ал. 1 може да се
предостави и от лица без медицинско образование, които са преминали обучение в
рамките на национална здравна програма и
работят в структура по чл. 3, т. 4.
Чл. 12. В случаите по чл. 89, ал. 2 ЗЗ
изследване за сифилис може да се извърши
без информирано съгласие на лицето само
с диференциално-диагностична цел, когато
непосредствено е застрашен животът му.
Чл. 13. (1) Лицето може по всяко време да
откаже изследване за сифилис.
(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето.
Чл. 14. При изследване за сифилис се
използват к р ъв (венозна, к а п и л я рна, о т
пъпна връв), кръвен серум, плазма, ликвор,
ексудат от обривни единици в зависимост
от изискванията на съответния метод на
изследване.
Чл. 15. Изследването на кръвните проби
се извършва от медицински специалист в
структурите по чл. 3.
Чл. 16. (1) Изследването за сифилис се извършва при спазване на противоепидемичните
мерки срещу заразяване с кръвно преносими
инфекции съгласно Наредба № 3 от 2013 г.
за утвърждаването на медицински стандарт
по превенция и контрол на вътреболничните
инфекции (ДВ, бр. 43 от 2013 г.).
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(2) Материалът за изследване се взема в
затворена стандартизирана система.
(3) Етикетирането на клиничния материал
се извършва в присъствието на лицето, като
на етикета се записват следните данни:
1. име, презиме и фамилия на пациента
или код в случаите на анонимно изследване;
2. възраст;
3. баркод за донори на кръв и кръвни
съставки.
Чл. 17. (1) Всяка проба (eдиница) клиничен
материал се съпровожда от два идентични
талона за лабораторно изследване съгласно
приложение № 1.
(2) Взетата кръвна проба се поставя в
затворен контейнер за транспортиране на
клиничния материал, към който се прикрепят
талоните по ал. 1.
(3) Потвърдително изследване за сифилис
се извършва с втора кръвна проба, взета по
реда на чл. 16.
(4) Потвърдително изследване за сифилис
се извършва от лаборатории, сертифицирани
за доказване на сифилис от НЦЗПБ.
Чл. 18. Диагностика на сифилис се извършва чрез:
1. дирек т но от к риване на при чинителя – микроскопия на тъмно зрително поле,
директна имунофлуоресценция и доказване
на специфични нуклеинови киселини;
2. серологично изследване посредством:
а) нетрепонемни кардиолипинови тестове – Veneral Disease Risearch Laboratory (VDRL),
Rapid Plasma regain test (RPR), Toluidine Red
Unheated Serum test (TRUST);
б) т репонемни серологични тестове – Treponema pallidum Heamagglutination
Assay (TPHA), Micro-Heamagglutination Assay
for Treponema pallidum (MHA-TP), Treponemal
Enzyme Immunoassay IgM+IgG+IgA (EI A),
Chamiluminewscene Immunoassay (CIA);
3. специфични антитрепонемни IgM антитяло тестове – EIA-IgM, 19S-IgM–FTA-abs test.
Чл. 19. (1) Скрининговото изследване
за сифилис се извършва с нет репонемен
тест – VDRL или RPR, и/или трепонемен
тест – TPHA, или имуноензимен тест (ELISA
за IgM/IgG). При позитивиране на нетрепонемен и трепонемен тест се извършва и
количествен нетрепонемен тест.
(2) Всеки положителен резултат се потвърждава или отхвърля чрез допълнително
пот върди телно изследване с т репонемни
(специфични) тестове. При позитивиране на
трепонемен тест потвърдителното изследване
се извършва с друг трепонемен тест.
(3) Всеки положителен резултат от допълнителното потвърдително изследване по ал. 2
се потвърждава или отхвърля чрез потвърдително изследване.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(4) При реактивен резултат от трепонемен и нетрепонемен тест, ако има клинично
подозрение за сифилис, ново серологично
изследване се извършва след 3 месеца.
Чл. 20. (1) Изследване за сифилис на деца,
родени от майки с положителни тестове за
сифилис или боледували от сифилис, със или
без лечение по време на бременността, се
извършва с кръв от пъпна връв веднага след
раждането или до навършване на 6-месечна
възраст на детето. Изследването се извършва
с кардиолипинов тест – качествено и количествено, трепонемен тест и тест за антитрепонемни IgM антитела.
(2) На новородени, чиито майки нямат
проведен тест на Васерман (серологичен тест)
в трети триместър, се извършва скрининг с
кръв от пъпна връв.
(3) При положителни резултати от пробата
по ал. 2 същата се изследва и с потвърдителен
тест за антитрепонемни IgM антитела.
(4) При положителен резултат от пробата по
ал. 1 и 3 се предприемат терапевтични мерки.
Чл. 21. В случаите, когато за скрининг е
използван трепонемен тест (TPHA, ELISA
IgM/IgG антитела), положителната проба се
изследва и с кардиолипинов тест за определяне
активността на инфекцията.
Чл. 22. (1) За профилактичен скрининг
на донори на биологичен материал (кръв,
тъкани, органи, сперма, кърма) се използват
трепонемни тестове (TPHA, ELISA IgM/IgG
антитяло).
(2) Пробите с положителни резултати се
изследват с кардиолипинов и друг трепонемен тест.
Чл. 23. Интерпретирането на резултатите
при изследване на новородени е, както следва:
1. при установяване на антитрепонемни
IgM антитела и/или четирикратно по-висок
титър на антикардиолипиновите антитела у
детето спрямо титъра на майката се поставя
диагноза „вроден сифилис“;
2. при положителен резултат от кардиолипиновия и трепонемния IgM тест се провежда
лечение за активна трепонемна инфекция;
3. при положителен резултат от трепонемен
IgG тест на новородени от лекувани за сифилис жени се провежда повторно изследване
на детето на шестия месец след раждането;
4. при отрицателни серологичните тестове
на новородено и положителни при родилката
се провежда повторно изследване;
5. при положителни серологични тестове
за сифилис при новородени се провеждат
допълнителни клинични изследвания (пълна
кръвна картина; чернодробни функционални
тестове; електролити; рентген на дългите
кост и, при съмнение за невросифи лис и
ликвор).
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Чл. 24. (1) За потвърждаване на диагнозата
невросифилис се изследва ликвор с кардиолипинов тест – качествено и количествено, и с
един трепонемен тест.
(2) При положителен резултат се търсят
антитрепонемни IgM антитела.
(3) Ликворът се изследва и за клетки, белтък и електролити.
(4) Изследването на ликвор се извършва при
пациенти с клинични данни за неврологично,
очно и аурикуларно засягане, независимо от
стадия на болестта и при пациенти с данни
за третичен сифилис.
(5) Изследването на ликвор се извършва при
асимптоматични пациенти в следните случаи:
1. при носителство на вируса на Синдрома
на придобитата имунна недостатъчност (ХИВ)
с късен сифилис и CD 4+ клетки ≤ 350/mm 3
и/или серумен титър на антикардиолипиновите антитела > 1:32;
2. когато след лечение в рамките на едва
година няма промяна в серологичния статус;
3. когато е провеждано алтернативно лечение при лица с късен сифилис.
(6) При отклонение в ликвора (високо ниво
на белтък и/или клетки) ново изследване може
да бъде проведено след лечение за период
между 6 седмици и 6 месеца.
Чл. 25. Изследване за кардиоваскуларен
сифилис се предлага на всеки пациент при
аортна инсуфициенция или аневризма на торакалната аорта, като в случаите на късен и
третичен сифилис се извършват и изследвания
за сърдечно-съдово засягане.
Чл. 26. Изследване за наличие на очен
сифилис се предлага на всеки пациент при:
1. внезапна и неясна причина за загуба
на зрение;
2. вторичен, ранен латентен, късен латентен
и третичен сифилис;
3. лумбална функция по повод диагностика
на невросифилис.
Чл. 27. Изследване за наличие на аурикуларен сифилис се предлага на всеки пациент
при внезапна загуба на слуха.
Чл. 28. Тестове за серологична активност
на сифилис и мониториране на ефекта от
терапията се провеж дат при спазване на
следните условия:
1. за мониторинг на прогресията на заболяването и ефективността от терапията
се използва количественото изпълнение на
нетрепонемен тест VDLR или RPR;
2. титърът се документира на първия ден
от лечението и служи за изходно ниво при
последващ мониторинг на терапията;
3. препоръчително е изследвани ята за
проследяване да се извършват с един и същ
вид нетрепонемен тест в една и съща лаборатория.
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Раздел IV
Профилактика на сифилис
Чл. 29. Всички лица, които са били в контакт
с болен от сифилис, подлежат на изследване,
преглед и профилактично лечение.
Чл. 30. Бременни жени, боледували в миналото от сифилис, подлежат на изследване
и профилактичен курс на лечение.
Чл. 31. На новородени с положителни
серологични тестове се провежда профилактично лечение с антибиотик в продължение на
10 дни и допълнително изследване за сифилис
след 3 месеца.
Раздел V
Проследяване на пациенти със сифилис
Чл. 32. (1) Проследяването на пациенти
със сифилис се извършва само от лекар със
специалност по кожни и венерически болести.
(2) Проследяването на пациентите със
сифилис се извършва, както следва:
1. при вроден сифилис – два пъти годишно
в течение на пет години;
2. при ранен сифилис – два пъти годишно
в рамките на една година;
3. при късен сифилис – два пъти годишно
в рамките на пет години;
4. при други и неуточнени форми на сифилис – два пъти годишно в рамките на пет
години.
Раздел VI
Диагностика на гонорея
Чл. 33. Наредбата се прилага за формите на
гонореята, определени по МКБ, както следва:
1. гонококова инфекция на долните отдели
на пикочо-половия тракт без абсцедиране на
периуретрални или придатъчни жлези;
2. гонококова инфекция на долните отдели
на пикочо-половия тракт с абсцедиране на
периуретрални и придатъчни жлези;
3. гонококов пелвеоперитонит и други гонококови инфекции на пикочо-половия тракт;
4. гонококова инфекция на окото;
5. гонококова инфекция на костно-мускулната система;
6. гонококов фарингит;
7. гонококова инфекция на ануса и ректума;
8. други гонококови инфекции;
9. гонококова инфекция, неуточнена.
Чл. 34. Изследване за гонорея се извършва
в случаите по чл. 5.
Чл. 35. Скринингово изследване за гонорея
се предлага на лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
Чл. 36. Диагностично изследване за гонорея
се извършва:
1. при наличие на клинични симптоми,
насочващи към гонококова инфекция.
2. на лица, изследващи се за други СПИ;
3. на контактни на болен с гонорея;
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4. на пациенти с диагностицирана трихомониаза, преди и след лечението.
Чл. 37. Всяко лице може по собствено желание да се консултира и изследва за гонорея.
Чл. 38. (1) Изследване за гонорея се извършва след изразено информирано съгласие
от лицето по реда на чл. 87, 88 и сл. ЗЗ.
(2) При извършване на диагностично изследване за гонорея лицето се уведомява изрично, че изследването е включено в неговия
лечебно-диагностичен план.
(3) За извършване на изследване за гонорея
на непълнолетно лице, навършило 16 години,
съгласието на неговия родител или попечител
не е необходимо.
Чл. 39. (1) Лицето може по всяко време да
откаже изследване за гонорея.
(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето.
Чл. 40. За изследване за гонорея се взема:
1. уретрален секрет при наличие на симп
томатика за микросокопско изследване;
2. цервикален, конюнктивален, фарингеален, ректален или конюктивален секрет за
културелно изследване;
3. урина или уретрален секрет при мъжете,
ендоцервикален, вулво-вагинален секрет на
тампон при жените – за молекулярно-биологично изследване.
Чл. 41. Методите за лабораторна диагностика на гонорея са:
1. микроскопски – доказване на интрацелуларни Грам-отрицателни диплококи от
уретрален секрет в комбинация с някой от
другите методи за лабораторна диагностика;
2. културелен – препоръчителен метод за
диагностика, който позволява последваща
потвърдителна идентификация и тестване на
антибиотичната резистентност;
3. молекулярно-биологичен – аплификация
и доказване на специфични нуклеинови киселини на N. Gonorrhoeae директно в клиничен
материал.
Чл. 42. Микроскопска идентификация на
N. Gonorrhoeae се извършва чрез изолиране
на оксидазоположителни Грам-отрицателни
диплококи.
Чл. 43. За изолирането на N. Gonorrhoeae
се използват селективни културелни среди,
сертифицирани и валидирани за тази цел и
неселективни среди.
Чл. 44. За видова идентификация на N.
Gonorrhoeae се използват следните тестове:
1. утилизация на захари;
2. молекулярно-биологични методи.
Чл. 45. Изследването на клиничните материали се извършва от медицински специалист
в структурите по чл. 3.
Чл. 46. Материалът за изследване за гонорея
се изпраща и съпровожда от два идентични
талона за лабораторно изследване съгласно
приложение № 1.
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Чл. 47. Показания за определяние на антибиотична чувствителност на N. Gonorrhoeae са:
1. надзор, провеждан в лабораториите, за
получаване на данни за устойчивост на гонококите към антибиотици;
2. липса на ефект от антибактериална
терапия при лечение на гонорея;
3. мониторинг на клиничната ефективност
на стандартните препоръчвани стратегии за
лечение на гонорея;
4. проучване на антигонококовата активност на нови антимикробни лекарствени
продукти.
Чл. 48. (1) Метoди за определяне на чувствителност на N. Gonorrhoeae към антибактериалните лекарствени продукти са:
1. метод на серийните разреждания в Агар;
2. определяне на минимални потискащи
концентрации чрез тест ленти с концентрационен градиент на антибиотичното вещество.
(2) Изоли рани т е щамове г онокок и о т
всички лаборатории в страната се изпращат
в НЦЗПБ за допълнителни проучвания на
антибиотичната чувствителност.
Раздел VII
Профилактика на гонорея
Чл. 49. (1) На всички партньори на болен
с инфекции, причинени от N. Gonorrhoeae, се
предлага изследване и лечение независимо от
резултата от проведеното изследване.
(2) При жени, независимо от клиничното
повлияване, се препоръчва повторно изследване два месеца след края на лечението.
(3) Предлага се изследване и за новородени
от майки с установена инфекция, причинена
от N. Gonorrhoeae през бременността.
Чл. 50. Проследяване на пациентите с
гонорея се извършва:
1. п ри и ден т ифиц и ране на перси раща
инфекция и нововъзникваща антибиотична
резистентност;
2. при асимптоматични пациенти – 2 седмици след прик лючване на лечението се
препоръчва контролно изследване с молекулярно-биологични методи;
3. при персистиране на симптомите се
препоръча културелно изследване в периода
трети-седми ден след приключване на лечението. При негативен резултат от културелно изследване се препоръчва изследване с
молекулярно-биологични методи (7 дни след
контролното изследване).
Раздел VIII
Инфекции, причинени от Chlamydia trachomatis
при урогенитална хламидийна инфекция
Чл. 51. Наредбата се прилага за УГХИ
с Chlamydia trachomatis серотипове D-K, с
Chlamydia trachomatis серотипове L1, L2, L3,
причиняващи инфекции лимфогрануломатоза
венерум и хламидийната инфекция на окото.
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Чл. 52. Наредбата се прилага за формите
на урогениталната инфекция от Chlamydia
trachomatis, определени по МКБ, както следва:
1. хламидийни инфекции на долните отдели
на пикочо-половия тракт;
2. хламидийни инфекции на органите в
малкия таз и други пикочо-полови органи;
3. хламидийна инфекция на пикочо-половия
тракт, неуточнена;
4. хламидийна инфекция на ануса и ректума;
5. хламидиен фарингит;
6. хламидийни инфекции, предавани по
полов път с друга локализация.
Чл. 53. Изследване за УГХИ се предлага
в следните случаи:
1. при жени с посткоитално или интерменструално кървене; болка ниско в корема,
пурулентно влагалищно течение, мукопурулентен цервицит и контактно кървене;
2. при мъже с уретрално течение, дизурия,
проктит;
3. при лица до 25-годишна възраст, с нов
полов партньор или с няколко партньори през
последните 6 месеца, употреба на перорални
контрацептиви, неизползване на средства за
безопасен секс, жени в края на бременността;
4. при всички лица с установена друга
сексуално предавана инфекция;
5. при новородени с конюнктивит, развил
се до две седмици след раждането;
6. при лица със стерилитет;
7. при прекъсване на бременността;
8. при донори на сперма;
9. при оперативни интервенции в областта
на половата система;
10. при извършване на репроду ктивни
техники (екстракорпорално оплождане и неговите модификации, амниоцентеза, биопсия
на хориона);
11. в случаи на сексуално насилие;
12. при лица с насочващи или характерни
клинични белези за хламидиен конюнктивит,
увеит или неврит.
Чл. 54. (1) Изследване за УГХИ се извършва след изразено информирано съгласие от
лицето по реда на чл. 87 и 88 ЗЗ.
(2) При извършване на диагностично изследване за УГХИ лицето се уведомява изрично, че изследването е включено в неговия
лечебно-диагностичен план.
(3) За извършване на изследване за УГХИ
на непълнолетно лице, навършило 16 години,
съгласието на неговия родител или попечител
не е необходимо.
Чл. 55. Преди изразяване на информирано
съгласие на лицето се разяснява характерът
на заболяването от медицински специалист,
работещ в структурите по чл. 3.
Чл. 56. При съмнение за УГХИ материалът
за изследване се изпраща и съпровожда от два
идентични талона за лабораторно изследване
съгласно приложение № 1.
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Чл. 57. (1) Лицето може по всяко време да
откаже изследване за УГХИ.
(2) Отказът по ал. 1 се удостоверява в медицинската документация с подпис на лицето.
Чл. 58. За изследване за УГХИ се използват цервикален, уретрален, конюнктивален,
фарингиален, ректален секрет, урина, кръвен
серум в зависимост от изискванията на съответния метод на изследване.
Чл. 59. Методите за лабораторна диагностика на УГХИ с Chlamydia trachomatis серотипове D-K биват:
1. молекулярно-биологични – доказване на
нуклеинови киселини на Chlamydia trachomatis
чрез амплификация от цервикален, уретрален, конюнктивален, фарингиален, ректален
секрет и урина;
2. методи, използвани за научноизследователски цели и за съдебномедицинска експертиза – културелно изследване, директна
имунофлуоресценция, серология, тестване на
антибиотичната резистентност.
Чл. 60. (1) Диагностика на лимфогрануломатоза венерум се потвърждава чрез намирането на специфична ДНК, като материалът за
изследване се взема от улкус при първична
аногенитална лезия, ректална проба и аспират
от ингвинален лимфен възел.
(2) Пациенти с установена лимфогрануломатоза венерум се изследват задължително
за ХИВ и хепатит С вирус (HCV).
Раздел IX
Профилактика на урогенитална хламидийна
инфекция
Чл. 61. (1) На партньора/партньорите на
лице с УГХИ се предлага:
1. лечение независимо от резултата от
изследването;
2. контролно изследване с молекулярно-био
логични методи, което се извършва 3 месеца
след приключване на лечението по т. 1.
(2) На всички новородени от майки с
ус т а нов ен а х л а м и д и й н а и нф ек ц и я п р е з
бременността се прилага локално профилактично лечение.
Раздел X
Контрол на сифилис, гонорея и хламидийна
инфекция
Чл. 62. (1) Медицинските специалисти,
работещи в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, поставили диагноза
сифилис, гонорея и хламидийна инфекция с
потвърдителен лабораторен резултат, изпращат
ежемесечно като електронна индивидуална
база данни информация до съответната РЗИ
по местоживеенето на лицето съгласно приложение № 2.
(2) Цен т рове т е за кож но -венери ческ и
заболявания, ЦТХ и лечебните заведения
за болнична помощ, в които има разкрити
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клиники/отделения за лечение на кожно-венерически заболявания, поставили диагноза
сифилис, гонорея и хламидийна инфекция с
потвърдителен лабораторен резултат, изпращат
ежемесечно като електронна индивидуална
база данни информация до съответната РЗИ
по местоживеенето на лицето съгласно приложение № 2.
(3) Регионалната здравна инспекция води
облас т на елек т ронна ин диви д уа л на база
данни за лица с потвърдена диагноза сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна
инфекция съгласно приложение № 2, като
обобщава и валидира за дублиране данните
по ал. 1 и 2.
Чл. 63. Регионалната здравна инспекция
изпраща ежемесечно обобщената и валидирана
електронна индивидуална база данни за лица
с диагноза сифилис, гонорея и урогенитална
хламидийна инфекция по чл. 62, ал. 3 на
Министерството на здравеопазването.
Чл. 64. Здравната информация за сифилис,
гонорея и УГХИ на лицата се съхранява:
1. под код, изключващ възможността за
идентифицирането на конкретното лице;
2. с всички данни за лицето, ако то е дало
своето съгласие, при спазване на изискванията
на Закона за защита на лични данни.
Раздел XI
Осигуряване на качеството на лабораторната
диагностика
Чл. 65. Лечебните заведения, които извършват изследвания за сифилис, гонорея и
УГХИ, осъществяват дейността си съгласно
медицинските стандарти по микробиология,
вирусология и кожни и венерически болести.
Чл. 66. Всички изследвания за заразеност
със сифилис, гонорея и УГХИ подлежат на
контрол за качеството от националните референтни лаборатории към НЦЗПБ.
Чл. 67. (1) Националният център по заразни
и паразитни болести организира програма за
външна оценка на качеството на изследване
за сифилис, гонорея и УГХИ.
(2) Всички лаборатории са длъжни да
участват в програма за външна оценка на
качеството за изследване на сифилис, гонорея
и УГХИ.
(3) Лабораториите, които не са преминали
успешно външната оценка на качеството по
ал. 1, нямат право да извършват изследвания
за сифилис, гонорея и УГХИ.
Чл. 68. Националната референтна лаборатория по микози и сексуално предавани инфекции към НЦЗПБ участва в международна
система за контрол на качеството.
Чл. 69. (1) В едномесечен срок от прик лючване на всек и етап от оценката по
чл. 67, ал. 1 НЦЗПБ изпраща резултатите на
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Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция и Националната
здравноосигурителна каса.
(2) В едномесечен срок от приключване на
оценката НЦЗПБ изпраща на Министерството
на здравеопазването доклад за резултатите от
оценката с анализ и препоръки.
(3) Изоли рани т е щамове г онокок и о т
всички лаборатории в страната се изпращат
в На ц иона лната референ т на лаборат ори я
по с екс уа л но п р еда ва н и и нф ек ц и и к ъм
НЦЗПБ.
(4) Изолираните щамове се съхраняват в
Националната референтна лаборатория по
сексуално предавани инфекции към НЦЗПБ
за срок 5 години.
Чл. 70. Ежегодно НЦЗПБ провеж да мониторинг и оценка на качеството и ефектив-
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ността на изследването за сифилис, гонорея
и УГХИ.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба в електронната индивидуална база данни за лица
с диагноза сифилис, гонорея и урогенитална
хламидийна инфекция лицата се записват с
код, образуван от инициалите на лицето и
ден/месец/година на раждане.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 60, ал. 5 във връзка с чл. 87, ал. 3 от Закона за здравето.
§ 3. Министърът на здравеопазването дава
указания по прилагането на наредбата.
Министър:
Петър Москов

Приложение № 1
към чл. 17, ал. 1, чл. 46 и 56
ТАЛОН ЗА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Лечебно заведение …………………......................................................…………………………………………………………
(наименование, пощенски адрес, тел. за контакт)
Взета кръв за ..............................
Име на лицето

Пол

Дата:
–

Дата и година на раждане

–

№ ИЗ (ако е хоспитализиран)

Повод за изследване
Лекуващ лекар, назначил изследването
(име, фамилия, длъжност)
Медицински специалист, взел материала (кръв,
секрет, др.)
(име, фамилия, длъжност)

Изпратена в лаборатория

дата

(наименование, тел., адрес на лабораторията)
Получена в лабораторията

дата

(наименование, тел., адрес на лабораторията)
Приел пробата
(име, фамилия, длъжност)
Регистрация на пробата
Пореден лабораторен №

дата

Пояснения за попълване на талона:
1.* Име ...............................
Пол

–

Дата и година на раждане

–

№ ИЗ (ако е хоспитализиран)

1.1. Пол: С цифрата „1“ се отбелязва мъжки пол. С цифрата „2“ се отбелязва женски пол.
1.2. Година и дата на раждане: Отбелязват първите 6 цифри от ЕГН на изследваното лице.
1.3. Като номер на История на заболяването се посочва пълният номер на документа.
2. Датата на вземане на кръвната проба – изписва се с цифри в следната последователност:
ден, месец, година.
Забележка.

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1
2

Лечебно/здравно заведение

1
3
4
5
6
7

Местоживеене

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Приложение № 2
към чл. 62
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EЛЕКТРОННА ИНДИВИДУАЛНА БАЗА ДАННИ ЗА СЛУЧАИТЕ НА СПИ
(СИФИЛИС, ВРОДЕН СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, УРОГЕНИТАЛНА ХЛАМИДИЙНА ИНФЕКЦИЯ)

Пореден номер в регистъра

Уникален код
Възраст
Пол
Бременност
Напредналост на бременността
Област
Община
Населено място
Етнос
Страна на произход
Гражданство
Диагноза
Клинична картина
Локализация на инфекцията
Трансмисивна категория
Място на консултация
Дата на първи преглед
Дата на поставяне на диагноза
Дата на започване на лечение
Дата на съобщаване на РИОКОЗ
Лабораторно изследване
Вид на теста, с който е извършено първичното изследване
Вид на теста, с който е извършено потвърденото изследване
Резултат от лабораторното изследване
Категория на случая
Проституиращ
Контакт с проституиращ
Стадии на сифилис
Стадии на инфекциозен сифилис
Вроден сифилис
Страна на произход на майката
Гражданство на майката
Епидемиологична връзка
Изход от заболяването
Забележка
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Инструкции за попълване на електронна индивидуална база данни
1

2

3

4

Поле в
таблицата

Вариабилна

Определение

Записване на вариабилната

1.

Пореден но- Това е начин за записване на поредността С цифри
мер в регис- на регистрираните пациенти. Първият регитъра
стриран пациент в регистъра се отбелязва с
номер едно (1)

2.

У н и к а л е н Това е начин на записване на пациента в
код
регистъра за СПИ. Кодът е УНИК АЛЕН за
всеки пациент и за всяко негово заболяване.
Уникалният код на всеки пациент се състои
от 11 знака: 3 букви, включващи инициалните
букви на името, презимето и фамилията му,
следвани от цифрите на датата на раждането
му (2 цифри), месеца на раждането му (2 цифри), годината на раждането му (2 цифри) и
заболяването (2 букви)

3.

Възраст

Отбелязва се реалната възраст на пациента в С цифри
навършени години в момента на прегледа. НоНовороден = НРОД
вородените деца с вродена/и СПИ се записват
с „Новороден“

4.

Пол

Отбелязва се полът на пациента

Ангел Иванов Тодоров, роден на 5 юни 1958 г.
със заболяване сифилис = АИТ050658СФ.
Мария Петрова Йорданова, родена на 28
ноември 2006 г. със заболяване гонореа =
МПЙ281106ГН.
Павлин Иванов Павлинов, роден на 12 януари 2009 г. със заболяване вроден сифилис
= ПИП120109ВС.
Вальо Илиев Гергов, роден на 13 март 1962 г.
със заболяване хламидия = ВИГ130362ХМ.

Мъж = М
Жена = Ж
Транссексуален = ТС
Неизвестен = НИ

5.

Бременност Отбелязва се дали пациентката е бременна в Да = Д
момента на консултация
Не = Н

6.
7.

Н а п р ед н а - Отбелязват се седмиците на бременността
Само с цифри
лост на бреНеприложимо = НП
менността
М е с т о ж и - Изписва се адресът на местоживеене на па- С думи/цифри
веене, насе- циента
лено място
и област

8.

Етнос

Неприложимо = НП

Отбелязва се етническата принадлежност на Български = Б
пациента. При „Друг“ етнос в колона 34 – „ЗаАрабски = А
бележка“, се записва етносът на пациента
Друг = ДР
Ромски = Р
Турски = Т

9.

С т ра н а н а Записва се страната, където пациентът е роден С думи без съкращения
произход
Неизвестна = НИ

10.

Г р а ж д а н - Записва се страната, където пациентът е ре- С думи без съкращения
ство
гистриран като гражданин
Неизвестна = НИ

11.

Вид заболя- Поставената диагноза на пациента: Вроден
ване
сифилис (Congenital syphilis); Генитални брадавици (Human papillomavirus – HPV); Гонореа
= гонококова инфекция (Neisseria gonorrhoea);
Лимфогранулома венерум (Lymphogranuloma
venereu, LGV); Сифилис (Treponema pallidum);
Хламидия = хламидия трахоматис, генитална
инфекция (Chlamydia trachomatis); ХИВ инфекцията се регистрира в отделен регистър

Вроден сифилис = ВСИФ
Генитални брадавици папилома вирус (HPV)
= ГБРАД
Гонорея = ГОНО
Лимфогранулома венерум = ЛГВ
Сифилис = СИФ
Хламидия = ХЛАМ

12.

К л и н и ч н а Отбелязва се дали пациентът има симптоматика Да = Д
картина
Не = Н
Неприложимо = НП
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Записване на вариабилната

13.

14.

Л о к а л и з а - Отбелязва се мястото на инфекция: фаринция на ин- гит. Генитално място включва инфекции на
фекцията
пикочо-половия тракт. Аноректално място на
инфекция включва: инфекция на ануса и ректума. Други включва: инфекции на окото, на
костно-мускулната система, ставни течности,
абсцеси, други инфекции.

Аноректално = АР
Генитална = ГЕН
Фарингеална = ФАР
Неизвестно = НИ
Друг/и = ДР

Т р а н с м и - Отбел язва се начинът на заразяване. При Друг/и = ДР
сивна кате- „Друг/и“ категория, в колона 34 – „ЗабележМайка – дете = МДЕТ
гория
ка“, се записва трансмисивната категория на
инфекцията
Мъже, правещи секс с мъже = МСМ
Неизвестен = НИ
Хетеросексуален контакт = ХЕТЕРО

15.

М я с т о н а Отбелязва се мястото, където пациентът е Акушеро-гинекологично отделение = АГО
к о н с у л т а - консултиран и регистриран като пациент със
Гинекологично отделение = ГО
ция
СПИ. При „Друг“ място, в колона 34 – „Забележка“, се записва мястото на консултация Друг = ДР
Център за кожни и венерически заболявания = ЦКВД
Кожно-венерическо отделение = КВО
Общо практикуващ лекар = ОПЛ
Урологично отделение = УО
Частен кабинет = ЧК

16.

17.

Дата
н а Отбелязва се датата на първия преглед
първи преглед
Дата на по- Отбелязва се датата, на която е поставена
ставяне на диагнозата
диагноза

ДД/ММ/ГГГГ
Неизвестена = НИ
ДД/ММ/ГГГГ
Неизвестена = НИ

18.

Дата на за- Отбелязва се датата, на която е започнало ДД/ММ/ГГГГ
почване на лечението
Неизвестена = НИ
лечение

19.

Дата на съ- Отбелязва се датата, на която е съобщено за ДД/ММ/ГГГГ
о б щ а в а н е заболяването в РИОКОЗ (датата на бързото
Неизвестена = НИ
на РИОКОЗ известие)

20.

Лаборатор- Отбелязва се дали е направено лабораторно Да = Д
но изс лед- изследване за потвърждаване на диагнозата
Не = Н
ване
Неизвестно = НИ

21.

Вид на те- Отбелязва се видът на теста
ста, с който
е извършено първичното изследване

22.

Вид на те- Отбелязва се видът на потвърдителния тест
ста, с който
е извършено потвърдителното
изследване

С Т Р.
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23.

Р е з у л т а т Отбелязва се резултатът от лабораторното П р и м е р: п о т в ъ рд е н а – П ; н е п о т в ъ рд е о т лабора- изследване
на – НПР
торното изследване

24.

К а т е г о р и я Отбелязва се категорията на случая
на случая

Възможен = ВЪЗ
Вероятен = ВЕР
Неизвестен = НИ
Потвърден = ПОТ

25.

Проституи- Отбелязва се дали пациентът СКОРО е „пода- Да = Д
ращ
вал“ сексуални услуги. Под скоро се разбира в
границите на инкубационния период на СПИ, Не = Н
средно 30 дни
Неизвестно = НИ

26.

К о н т а к т с Отбелязва се дали пациентът е имал СКОРО- Да = Д
простит у и- ШЕН контакт с проституиращ. Под скорошен
ращ
се разбира в границите на инкубационния Не = Н
период на СПИ, средно 30 дни
Неизвестно = НИ

27.

С т а д и и на Отбелязва се стадият на сифилис. Отбелязва се Инфекциозен = ИНФ
сифилис
„Неизвестен“, ако стадият според зададените
възможни отговори НЕ може да бъде определен Неинфекциозен = НЕИНФ
Неизвестен = НИ

28.

С т а д и и на Отбел язват се ста дии те на инфек ц иозни я Първичен = ПЪР
и нф ек ц ио - сифилис
Вторичен = ВТО
зен сифилис
Ранно латентен = РЛАТ
Късно латентен = КЛАТ
Латентен = ЛАТ
Неизвестен = НИ

29.

Вроден си- Отбелязва се дали сифилисът е вроден
филис

Да = Д
Не = Н

30.

С т ра н а н а Отбелязва се страната, в която е родена майката С думи
произход на
Неизвестна = НИ
майката

31.

Г р а ж д а н - Записва се страната, в която майката е офи- С думи без съкращения
ство
н а циално регистрирана като гражданин
Неизвестна = НИ
майката

32.

Е п и д е м и - Отбелязва се дали е установена епидемиологич- Да = Д
о л о г и ч н а на връзка с други лица (сексуални партньори), и/
връзка
или има ли регистрирани инфекциозни огнища Не = Н
Неприложимо = НП
Неизвестно = НИ

33.

Изход от за- Отбелязва се изходът от заболяването
боляването

Жив = Ж
Неизвестен = НИ
Неприложимо = НП
Починал = П

34.

4268

Забележка

Отбелязва се кратко и ясно допълнителна Думи/Цифри
информация за пациента и неговия случай
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§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Меглена Кунева
Приложение
към чл. 2

за придобиване на квалификация по профе
сията „Маркшайдер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията
544050 „Маркшайдер“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 544
„Минно дело, проучване и добив на полезни
изкопаеми“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 544050 „Маркшайдер“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 5440501 „Маркшайдерство“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните знания, умения и компетентности в края на обучението, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 544050 „Маркшайдер“, както и
изискванията към кандидатите, описанието
на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и
изискванията към обучаващите.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиване на квалификация по професията „Маркшайдер“ определ я общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва необходимите професионални знания,
умения и компетентности.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.

Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Марк
шайдер“
Професионално направление:
544

„Минно дело, проучване и добив на полезни
изкопаеми“

Наименование на професията:

544050

„Маркшайдер“

Специалности:

Степен на
професионална квалификация

5440501 „Маркшайдерство“

Трета

Н и во на к ва л ифи к а ц и я
според Европейската
квалификационна рамка
(ЕКР) – 4

Ниво на квалификация
според Нац иона лната
квалификационна рамка
(НКР) – 4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на проф е с ион а л н а к в а л ифи к а ц и я по п р о ф е с и я т а
„Маркшайдер“ от Списъка на професиите за
п рофесиона лно образование и обу чение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г.; изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г., Заповед
№ РД- 09-59 о т 21.01.2013 г., За повед № РД09-182 от 25.02.2013 г., Заповед № РД-09-74 от
20.01.2014 г., актуализирана със Заповед № РД09-1833 от 11.12.2015 г.) входящото минимално
образователно равнище e:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години (обучението се осъществява по рамкова програма В);
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– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити (обучението
се осъществява по рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Маркшайдер“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква кандидатите да
притежават професионална квалификация или
професионален опит по други сродни професии,
когато обучението е по рамкова програма В. В
обучение по рамкова програма Е с придобиване
на трета степен на професионална квалификация може да участват само лица с придобита
квалификация по професия с втора степен на
професионална квалификация.
Лицата, които притежават професионален
опит по професията „Маркшайдер“, могат да
придобият квалификация по тази професия или
по част от нея чрез валидиране на придобити
с неформално или самостоятелно учене резултати от ученето при спазване на Наредба № 2
от 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности
на министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
М а р к ш а й д е р с т в о т о (н а н е м с к и : м a r k
scheider – от мark – граница, и scheider – разделям) е наука, която се занимава с измервания
под и над земята при изграждане на подземни
минни изработки, подземно строителство на
съоръжени я или наземен добив на полезни
изкопаеми.
Маркшайдерът извършва основни геодезични и маркшайдерски измервания, изчислява
координати и коти на маркшайдерските точки,
анализира фактически и допустими грешки при
извършване на маркшайдерските задачи, създава
и поддържа точен модел на минните изработки,
изчислява обема на земните маси и полезните
изкопаеми, участва в текущото планиране на
развитието на минните заходки, осигурява основни минно-технологични процеси (взривни
работи; контрол на коти и наклони на работни
площадки; трасиране на надземни и подземни
съоръжения, оси и направления на изработки;
изследване на деформации; придобиване и рекултивиране на терени), изработва маркшайдерски
планове, карти и профили; създава и поддържа
опорна маркшайдерска мрежа.
Дейностите, извършвани от маркшайдера,
изискват той да е комуникативен, да работи в
екип, да поема отговорност за работата си и за
екипа, който ръководи. Да отговаря за точността
на маркшайдерските измервания, изработените
планове и карти, изчислените обеми, за геодезическата апаратура и офис техника.
За упражняване на професията „Маркшайдер“ се изисква: концентрация на вниманието,
наблюдателност и добра памет, логическо мислене
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и комбинативност, пространствено виждане за
тела и обекти, физическа издръжливост, умение
за организиране и планиране на дейността, за
оформяне на чертежи и техническа документация,
добри математически способности, ориентиране
в пространството, готовност за работа в екип,
прецизно спазване на изискванията и инструкциите, умения за справяне в проблемни ситуации,
търпение и упоритост, отговорност, коректност.
Работата на маркшайдера съчетава разнообразни трудови дейности, част от които се осъществяват в открити или подземни рудници и
кариери, а друга част – в работни помещения. И
двата вида дейности се извършват целогодишно,
като работата може да бъде и при тежки климатични условия (влага, запрашеност, висока или
ниска температура). Понякога се налага да се
работи с удължено работно време, а по изключение – и в почивните, и в празничните дни.
Обработката на маркшайдерските измервания
и изработването на документацията и отчетите
се осъществяват в офиси, при нормално работно
време и натовареност.
За осъществяване на маркшайдерските измервания се работи с теодолити, нивелири, тотални станции, ГНСС (глобални навигационни
спътникови системи, GPS) приемници, лазерни
скенери, ниско- и бавнолетящи самолети за
аерофотог рамет ри я, земнофотог рамет ри чни
снимачни инструменти, справочна и каталожна
литература за геодезическа апаратура и ръководства за работа с нея.
За обработка на маркшайдерските измервания, изчисляване на обеми иззета минна маса
и изработка на карти, планове и друга документация се ползват специализиран софтуер
и интернет, фотограметрична апаратура, офис
тех ника, тех ническа док у ментаци я (закони,
наредби, инструкции, проекти, карнети, карти,
планове и др.).
Маркшайдерът има възможност да работи в
държавни и частни институции, в геодезически,
добивни и строителни фирми.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Маркшайдер“, могат да продължат обучението си по
друга професия от професионално направление
„Минно дело, проучване и добив на полезни
изкопаеми“ или по професия „Геодезист“ от
професионално направление „Архитектура, урбанизъм и геодезия“.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от
29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г., № РД-011002 от 19.12.2012 г., № РД-01-979 от 21.12.2013 г.,
№ РД-01-933 от 19.12.2014 г. и № РД-01-1027 от
22.12.2015 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по про-
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фесията „Маркшайдер“ може да заема следните
длъжности от НКПД:
• 3119-3037 Техник, маркшайдер;
• 3119-3067 Специалист, маркшайдер;
• 3112-3003 Техник, геодезия, фотограметрия
и картография;
• 3112-3006 Техник, земемерство, земеустройство;
• 3118-3008 Чертожник, картография;
• 3118-3016 Чертожник, топография;
• 8111-2005 Замервач, отчетник,
както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
Обща задължителна професионална подго
товка (относителна тежест: 30 %)
• 1. ЕРУ Организация на труда
1.1. РУ Организира работния процес
1.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
• 2. ЕРУ Здравословни и безопасни условия
на труд и опазване на околната среда
2.1. РУ Спазва санитарно-хигиенните норми
и здравословните и безопасни условия на труд
на работното място
2.2. РУ Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
2.3. РУ Овладява аварийни ситуации
• 3. ЕРУ Комуникация и чужд език
3.1. РУ Общува ефективно в работния екип
3.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
3.3. РУ Владее чужд език по професията
• 4. ЕРУ Информационни и комуникационни
технологии
4.1. РУ Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
4.2. РУ Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
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С Т Р. 3 5

• 5. ЕРУ Икономика и предприемачество
5.1. РУ Познава основите на икономиката
5.2. РУ Формира предприемаческо поведение
Отраслова задължителна професионална
подготовка (относителна тежест: 20 %)
• 6. ЕРУ Техническо чертане
6.1. РУ Разчита планове, карти, схеми и
профили
6.2. РУ Познава основите на техническото
чертане
• 7. ЕРУ Минно дело и геология
7.1. РУ Запознат е с основите на геологията
7.2. РУ Знае основите на минното дело
Специфична за професията задължителна
професионална подготовка (относителна те
жест: 50 %)
• 8. ЕРУ Геодезически и маркшайдерски
измервания
8.1. РУ Извършва геодезически измервания
8.2. РУ Използва и поддържа маркшайдерската мрежа
8.3. РУ Извършва маркшайдерско заснимане
• 9. ЕРУ Геодезически и маршайдерски изчисления
9.1. РУ Извършва геодезически задачи
9.2. РУ Извършва маркшайдерски задачи
9.3. Изчислява обем на иззета минна маса
• 10. ЕРУ Модели на минни изработки
10.1. РУ Изработва модели на минни изработки
10.2. РУ Разчита техническата документация
и познава нормативните актове
• 11. ЕРУ Минно планиране и контрол
11.1. РУ Участва в планирането на минните
работи
11.2. РУ Извършва трасировъчни работи
11.3. РУ Извършва контрол на подземни и
наземни съоръжения и изработки

ЕРУ 1
Наименование на единицата:
Код:

Организация на труда
3-1
Важи за всички специалности от трета степен на професионална
квалификация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО)

Ниво по Национална квалифи 4
кационна рамка (НКР):
Ниво по Европейска квалифи 4
кационна рамка (ЕКР):
Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по Национална квалифи 4
кационна рамка (НКР):
Ниво по Европейска квалифи 4
кационна рамка (ЕКР):
Резултат от учене 1.1:

Организира работния процес

Знания

• Познава структурата на стопанската организация
• Познава методите за нормиране на работния процес
• Познава нормативните документи, свързани с професията
• Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
• Познава трудовоправните отношения между работодател и работник

Умения

• Планира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Познава нормативните документи, свързани с професията
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Наименование на единицата:
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Организация на труда

Компетентности

• Ефективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

Резултат от учене 1.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

• Познава видовете дейности в работния процес
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Организира дейностите в работния процес
• Спазва етичните норми на поведение
• Кооперира изграждането на работната среда

Компетентности

• Ефективно разпределя дейностите в работния процес
• Подпомага
�������������������������������������������������������������
и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• организация на работния процес
За средство 2:
Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
• разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на
околната среда

Код:

3-2
Важи за всички специалности от трета степен на професионална
квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професия
та:

Маркшайдер

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Спазва санитарно-хигиенните норми и здравословните и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

• Познава нормативните документи за здравословни и безопасни
условия на труд
• Изброява професионалните и здравните рискове при различни
трудови дейности
• Знае защитните приспособления и средства за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• Организира работните дейности, опазвайки живота и здравето –
своите и на околните
• Провежда инструктаж на работния екип за безопасна работа
• Осигурява безопасността на работната площадка

Компетентности

• Спазва мерките за безопасност и се отнася с отговорност към хората

Резултат от учене 2.2:

Осъществява превантивна дейност за опазване на околната среда

Знания

• Посочва
• Познава
• Познава
вредности

рисковете от замърсяване на околната среда
нормативните изисквания за опазване на околната среда
специализирани уреди за проверка на концентрацията на
и замърсители
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Наименование на единицата:
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Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и опазване на
околната среда

Умения

• ������������������������������������������������������������
Проверява периодично концентрацията на вредности със специализирани уреди
• Прилага дейности за поддържане на доп устимите норми на
замърсяване
• Организира събиране и съхраняване на опасни продукти и излезли
от употреба детайли, възли, материали, спазвайки технологията за
събиране и рециклиране

Компетентности

• Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда
• Анализира причините за екологично замърсяване
• Спазва изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 2.3:

Овладява аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
• Организира действията на екипа при аварии
• Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Действа адекватно и отговорно при овладяване на възникнали
аварийни ситуации в съответствие с установените вътрешнофирмени
правила за аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Знае терминологията, свързана с аварийните ситуации
Познава нормативните документи за аварийна безопасност
Изброява правилата за работа при аварии и аварийни ситуации
Познава реда за разследване на аварии и злополуки
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за:
• санитарно-хигиенните норми;
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• превантивната дейност за опазване на околната среда;
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали
За средство 2:
• Избира най-адекватния тип поведение при дадената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Код:

3-3
Важи за всички специалности от трета степен на професионална
квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• Позна ва рол и т е на о тдел н и т е д л ъж нос т и в ек и па, т ех н и т е
взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала на предприятието
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Наименование на единицата:
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Комуникация и чужд език

Компетентности

• Способен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия
процес съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 3.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

• Познава етичните норми на разговора
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава ефективното поведение при конфликти
• Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова
кореспонденция
• Познава средства за водене на делова комуникация

Умения

• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Решава конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Изв л и ча нео бход и мат а и нф орма ц и я за у дов ле т воря ва не на
изискванията на клиентите
• Защитава правата на потребителите
• Прави проучвания на пазара за налични алтернативни решения

Компетентности

• Провежда ефективна комуникация с клиенти и потребители съобразно
индивидуалните им особености
• Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно
защитава интересите на организацията
• Проявява комбинативност при проучване на алтернативни решения,
налични на пазара

Резултат от учене 3.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

• Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература,
техническа документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на актуална информация от интернет
и други източници
• Ползва чуж д език (писмено и говоримо) при комуникация с
партньори и клиенти

Компетентности

• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални и други теми, както и да изпълнява
служебните си задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Комуникира на чужд език в учебна или работна ситуация

ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии

Код:

3-4
Важи за всички специалности от трета степен на професионална
квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

• Знае актуалните тенденции в развитието на ИКТ

Умения

• Следи за новости в областта на ИКТ във връзка с ежедневната си
дейност
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Наименование на единицата:
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Информационни и комуникационни технологии

Компетентности

• Избира правилно съответната ИКТ съобразно актуалните изисквания
на фирмената/производствената среда

Резултат от учене 4.2:

Използва различни по вид информационни и ком у никационни
технологии

Знания

• Изброява най-често използваните ИКТ в рамките на работния процес
• Знае основните видове специализиран софтуер, които се използват
в професията

Умения

• Прилага различни видове ИКТ в работата

Компетентности

• Самостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно
спецификата на конкретната дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Изпълнение на поставена задача, свързана с използването на
информационни и комуникационни технологии

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Изпълнява работната задача, като прилага информационни и
комуникационни технологии
• Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии
за решаване на работната задача

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Икономика и предприемачество

Код:

3-5
Важи за всички специалности от трета степен на професионална
квалификация от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Познава основите на икономиката

Знания

• Знае видовете пазарни структури
• Знае значението на свободната пазарна конкуренция
• Знае действието на основните пазарни закони – закона за пазарното
търсене и закона за пазарното предлагане
• Познава ролята на пазара за регулиране дейността на предприятието

Умения

• Анализира пазарното търсене в реална среда
• Анализира групите потребители с техните особености
• А на лизира пазарното предлагане в реа лна среда (ана лизира
конкуренцията или конкурентната среда)
• Анализира обкръжаващата среда на фирмата, както и силните и
слабите страни на бизнеса

Компетентности

• Прилага икономическите познания съобразно динамиката на
пазарната среда
• Съобразява продукта, който предлага, с търсенето и предлагането
на пазара

Резултат от учене 5.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им
върху дейността на фирмата
• Познава възмож ностите за разширяване и акт уализиране на
професионалната си квалификация и тази на персонала

Умения

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работния процес
• Оценява необходимостта на персонала от обучение и предлага
подходящи възможности

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

Наименование на единицата:

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

Икономика и предприемачество

Компетентности

• Самостоятелно открива подходящи идеи за развиване на собствен
бизнес в реална среда, преценявайки възможностите и рисковете
• Предлага решения за оптимизация на дейностите, свързани с
работните процеси

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката
и предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на описания проблем в зададения казус/сценарий

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Техническо чертане

Код:

544-1
Важи за всички професии от професионално направление „Минно
дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“ от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Познава основите на техническото чертане

Знания

• Познава средствата и материалите за изработка на чертежи
• Знае основните правила и принципи на техническото чертане
• Познава топографското и маркшайдерското чертане

Умения

• Тълкува правилно различните видове чертежи
• Разбира технологията на създаване на технически чертеж

Компетентности

• Може самостоятелно да създава скици и чертежи, съобразявайки
се с правилата за създаване на технически чертеж

Резултат от учене 2:

Разчита планове, карти, схеми и профили

Знания

• Познава различните условни знаци и елементи на чертежите
• Знае методите за изготвяне на планове, карти, схеми и профили

Умения

• Тълкува правилно различните видове планове, карти, схеми и
профили
• Разбира специфичните изисквания за създаване на планове, карти,
схеми и профили

Компетентности

• Може самостоятелно да изработва планове, карти, схеми и профили,
вземайки предвид първичните данни и характерните изисквания при
изработването им

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест
Средство 2:
• Практика: Изработване на чертеж

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебен кабинет

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

Наименование на единицата:
Критерии за оценяване:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Техническо чертане
За средство 1:
• Теория: Описва точно значението на графичните знаци, използвани
в представената техническа документация
За средство 2:
• Практика: Намира каталожни данни и изработва правилен и точен
чертеж

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Минно дело и геология

Код:

544-2
Важи за всички професии от професионално направление „Минно
дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“ от СППОО

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Запознат е с основите на геологията

Знания

• Знае основните понятия и термини в геологията
• Познава основните видове полезни изкопаеми и скали

Умения

• Разпознава основните видове полезни изкопаеми и скали
• Разчита различните видове геоложки карти, планове и чертежи

Компетентности

• С а мос т оя т ел но т оч но и вя рно оп редел я и док у мен т и ра
пространственото положение на различните видове проучвателни
изработки (сондаж, шурф, кладенец и др.)

Резултат от учене 2:

Знае основите на минното дело

Знания

• Знае основните понятия и термини в минното дело
• Познава основните методи за добив на полезни изкопаеми
• Познава основните машини и съоръжения в добива на полезни
изкопаеми
• Класифицира видовете миннодобивни предприятия

Умения

• Различава основните начини и методи за добив на полезни изкопаеми

Компетентности

• Може да извършва прецизно и безопасно дейностите, свързани с
добив на полезни изкопаеми

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Познава основните теоретични постановки в областта на
минното дело и геологията

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Геодезически и маркшайдерски измервания

Код:

544050-1
Важи за професия „Маркшайдер“

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Извършва геодезически измервания

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

Наименование на единицата:

ВЕСТНИК

БРОЙ 43

Геодезически и маркшайдерски измервания

Знания

• Познава устройството и предназначението на ролетка, нивелир,
теодолит, тотална станция и призма, ГНСС (GPS) приемник, лазерен
скенер, уреди за аерофотограметрия, земнофотограметрични снимачни
инструменти
• Познава методите за извършване на геодезическо измерване –
полигонов ход, тахиметрична и ортогонална снимка, геометрична и
тригонометрична нивелация

Умения

• Подготвя изходни данни за измерване (координати и коти на
работната основа) от съществуващи карти, планове или измервания
• Извършва измервания с ролетка, компас, нивелир, лата, теодолит,
тотална станция и призма, ГНСС (GPS) приемник в технологичен ред

Компетентности

• Може самостоятелно да проверява изправността на геодезическите
инструменти, с които работи, вземайки предвид предписанията,
описани в техническата документация на производителя
• Способен е самостоятелно да прилага методите за геодезическо
измерване, съобразявайки се с теренните особености и изискваната
точност на заснемане

Резултат от учене 2:

Използва и поддържа маркшайдерската мрежа

Знания

• Познава методите за стабилизиране, сигнализиране и репериране
на полигонови точки
• Познава видовете опорни геодезически мрежи и точки

Умения

• Избира, стабилизира и сигнализира полигонови точки и репери

Компетентности

• Участва в поддръжката на маркшайдерска мрежа в мини за открит
и подземен добив на полезни изкопаеми, вземайки предвид вида им

Резултат от учене 3:

Извършва маркшайдерско заснемане

Знания

• Познава методите за маркшайдерско заснемане – тахиметрична,
съединителна, вертикална и компасна снимка
• Познава и описва методите за измерване на деформации

Умения

• Избира инструменти и апаратура според вида на маркшайдерската
задача
• Извършва маркшайдерска снимка на подробностите на обекта, като
спазва технологичната последователност

Компетентности

• Способен е в екип да прилага методите за маркшайдерско заснемане
с изискваната точност
• Мож е с а м о с т о я т е л н о д а о ф о р м я м а р к ш а й д е р с к а с н и м к а ,
съобразявайки се с действащите изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест или развиване на въпрос
Средство 2:
• Практика: Заснемане на полигонов ход или тахиметрична снимка

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебен полигон
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Познава технологията при извършване на геодезически и
маркшайдерски измервания
За средство 2:
• Практика: Заснема полигонов ход или тахиметрична снимка с
точност в рамките на допустимите отклонения

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Геодезически и маршайдерски изчисления

Код:

544050-2
Важи за професия „Маркшайдер“

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

Наименование на единицата:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

Геодезически и маршайдерски изчисления

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Извършва геодезически задачи

Знания

• Познава координатните системи в геодезията
• Познава видовете геодезически задачи – първа и втора основна,
права и обратна засечка

Умения

• Изчислява основни задачи в геодезията
• Изчислява геодезически полигони, засечки и нивелачен ход

Компетентности

• Може да изчислява и изравнява работна геодезическа основа,
вземайки предвид измерените данни и допустимата точност

Резултат от учене 2:

Извършва маркшайдерски задачи

Знания

• Познава маркшайдерските работи при прокарване на минни
изработки – хоризонтални и наклонени изработки, вертикални и
наклонени шахти

Умения

• Изчислява маркшайдерски полигони
• Изчислява трасировъчни елементи за сбойки и линейни обекти
• Определя наклони и съставя разрези

Компетентности

• Може самостоятелно да решава различни видове маркшайдерски
задачи, съобразявайки се с технологичния процес, с който са свързани
• Може под наблюдение на инженер-маркшайдер да сравнява и
анализира резултати от различни по време наблюдения на изработки
и съоръжения, съобразявайки се с характеристиките на наблюдавания
обект

Резултат от учене 3:

Изчислява обем на иззета минна маса

Знания

• Описва методите за създаване на топографски повърхнини
• Описва методите за изчисляване на обеми, запаси и загуби

Умения

• Изработва топографски модели преди и след изземване на минната
маса
• Изготвя справки с иззета минна маса за определени периоди от време
• Работи с бази данни

Компетентности

• Способен е самостоятелно да анализира резултатите от изчисления
обем, вземайки предвид нормативните изисквания
• Способен е самостоятелно да създава и поддържа база данни за
текущи и предходни изчисления на иззетия обем, вземайки предвид
справките, които ще обслужва

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест или развиване на въпрос
Средство 2:
• Прак т ика: Решаване на п рак т и ческа за дача – геодези ческа,
маркшайдерска или за изчисление на обем

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Познава технологията за извършване на геодезически и
маркшайдерски изчисления
За средство 2:
• Практика: Решава практическа задача с точност в рамките на
допустимите отклонения

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Модели на минни изработки

Код:

544050-3
Важи за професия „Маркшайдер“

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Изработва модели на минни изработки

Знания

• Описва технологичните етапи за изработване на модел (цифров и
графичен)
• Описва картографските методи за изобразяване на маркшайдерското
съдържание
• Познава системата от условни знаци за изобразяване на ситуация
и релеф в карти и планове
• Описва видовете и начините за изработване на карти, планове и
разрези съгласно изискванията за точност
• Дефинира изискванията и начините за изработване на издателски
шаблони
• Зн ае о с новн и т е п ри н ц и п и и п ри ложен и я н а г е ог раф с к и т е
информационни системи (ГИС)

Умения

• Работи със специализиран софтуер за обработка на данни
• Обработва маркшайдерските измервания със специализиран софтуер
• Създава топографски повърхнини

Компетентности

• Способен е самостоятелно да създава графична основа за ГИС,
вземайки предвид геопространствените данни, с които трябва да се
обвърже
• Може самостоятелно да създава топографски модели преди и след
изземване на минна маса, вземайки предвид изходните данни от
полските измервания

Резултат от учене 2:

Разчита техническата документация и познава нормативните актове

Знания

• Познава и прилага изискванията на нормативната уредба, свързана
с маркшайдерските дейности
Умения
• Използва информация от карти, планове, схеми, скици и профили
при извършване на конкретни маркшайдерски задачи
• Попълва таблици, справки, протоколи съгласно нормативните
изисквания
Компетентности
• Способен е самостоятелно да изготвя изходни данни и документация,
необходима за проектиране на минни изработки, съобразявайки се
с действащите инструкции за проектиране
• Способен е съвместно с технолог-еколог да изготвя необходимата
документация за предаване на рекултивирани терени, вземайки
предвид изискванията на приемателния орган и нормативните актове
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на тест или развиване на въпрос
Средство 2:
• Практика: Решаване на практическа задача за изчисляване на обем
със специализиран софтуер
Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебен кабинет, оборудван с компютър
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Познава основните теоретични постановки при изработване
на модели на минни изработки
За средство 2:
• Практика: Решава практическа задача с точност в рамките на
допустимите отклонения

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Минно планиране и контрол

Код:

544050-4
Важи за професия „Маркшайдер“

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Маркшайдер
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1:

Участва в планирането на минните работи

Знания

• Описва и познава йерархията на проектите за планиране

Умения

• Изготвя входна и крайна графична и текстова документация
• Разчита технически паспорти на минни съоръжения и се съобразява
с техните параметри

Компетентности

• Може самостоятелно да определя мястото, времето и обема на
минните работи с оглед изпълнение на зададените цели, съобразявайки
се с техническите паспорти на съоръженията
• Способен е под ръководството на прекия си ръководител да съчетава
проектните обеми с останали технологични решения по време и място,
вземайки предвид всички параметри по безопасност и устойчивост
на разработваното находище

Резултат от учене 2:

Извършва трасировъчни работи

Знания

• Познава методите и елементите на трасиране

Умения

• Извършва трасиране на наземни и подземни съоръжения и изработки
• Определя и дава ниво на наземни и подземни съоръжения
• Трасира на терен параметрите, зададени в проекта за рекултивация

Компетентности

• Може самостоятелно да извършва трасировъчни работи и контрол
на наземни и подземни съоръжения и изработки, съобразявайки се
с технологичната последователност при извършване на трасировъчни
дейности
• Способен е самостоятелно да преценява точността на трасировъчните
работи, вземайки предвид характеристиките на трасирания обект
или съоръжение

Резултат от учене 3:

Извършва контрол на подземни и наземни съоръжения и изработки

Знания

• Познава методите и уредите за материализиране на проектен наклон

Умения

• Материализира с подходящ метод или уред проектния наклон
• Маркира на терен фактическата кота на точка от работната
площадка
• Изчислява разликата между фактическата и проектната кота

Компетентности

• Способен е самостоятелно да контролира изпълнението на проектните
коти и наклони, вземайки предвид пространственото положение на
съоръжението

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест или развиване на въпрос

Ус лови я з а п р овеж д а не н а За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Демонстрира знания за минното планиране и контрола на
подземни и наземни съоръжения и изработки
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4. Изисквания към материалната база
4.1. По теория
Обучението по теория се извършва в учебни
кабинети, оборудвани с необходимата техническа и компютърна техника. Обзавеждането на
учебния кабинет по теория включва: работно
м яс т о за обу ча ва щ и я и за всек и обу ча ва н
(работна маса и стол), учебна дъска, мебели
(предимно шкафове за различни цели), екрани
и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства (диапроектори, видеотехника,
шрайбпроектори), учебни пособия: демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла,
реални образци, учебни видеофилми, програмни продукти, закони, наредби и инструкции,
регламентиращи нормативните изисквания за
маркшайдерска дейност. Компютърният кабинет трябва да предлага персонален компютър
на всеки обучаван с необходимия хардуер и
софтуер, свързан в мрежа, принтер, плотер,
скенер или дигитайзер, мултимедия (за предпочитане с компютърен интерфейс) и достъп
до интернет.
4.2. По практика
Учебната практика се провежда предимно
на учебни полигони на открито или в зала в
зависимост от климатичните условия и учебното
съдържание. Обучаемите се разделят на групи от
5 до 7 души в зависимост от наличната техника
на учебното заведение.
За осъществяване на практическите занимания е препоръчително материалната база да
разполага със следните инструменти: ролетки,
жалони със стойки, отвеси, бусоли, петостенни
призми, теодолити, електронни планиметри,
нивелири с лати, тотални станции, оборудвани
с отражателни призми, триноги, високоточен
ГНСС (GPS) приемник, лазерен скенер, справочна и каталожна литература за геодезическа
апаратура и ръководства за работа с нея.
Помещението за съхраняване на учебните
инструменти трябва да отговаря на изискванията
за съхраняването на геодезическата апаратура – ниска влажност и постоянна температура.
Обзавеждането трябва да включва шкафове и
стелажи.
Обучението по практика може да се осъществява и на територията на открит рудник,
подземен рудник, кариера или обогатителна
фабрика след сключени договори за провеждане
на учебната практика.
5. Изисквания към обучаващите
5.1. По теория
Право да преподават теория имат лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от
професионални направления от област на висшето образование „Технически науки“ (според
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет
с Постановление № 125 от 24.06.2002 г. на Министерския съвет – обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.;
изм. с Решение № 10827 от 27.11.2003 г. на ВАС
на Република Българи я – бр. 106 от 2003 г.,
бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.), които
съответстват на учебните модули и предмети.
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5.2. По практика
Право да преподават практика имат лица с
образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалност „Маркшайдерство и геодезия“, професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия“ от област
на висшето образование „Технически науки“
и минимум 3 години професионален опит по
специалност „Маркшайдерство и геодезия“ или
„Геодезия“ по съответната практика.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
4269

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 306
от 27 май 2016 г.

за изменение и допълнение на Правила за
условията и реда за достъп до обществена
информация в Комисията за регулиране на
съобщенията (приети с Решение № 387 на
Комисията за регулиране на съобщенията
от 17.04.2008 г. – обн., ДВ, бр. 45 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 45 от 2009 г.)
На основание чл. 41, ал. 2 от Закона за
електронните съобщения и Закона за достъп
до обществена информация Комисията за
регулиране на съобщенията реши:
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. С цел осигуряване на прозрачност
в дейността на комисията и за максимално
улесняване на достъпа до обществена информация Комисията периодично публикува на
страницата си в интернет актуална информация съгласно чл. 15 ЗДОИ.“
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено
заявление или устно запитване.
(2) Заявлението се счита за писмено и в
случаите, когато е направено по електронен
път на адреса на електронната поща или
чрез платформата за достъп до обществена
информация по чл. 15в ЗДОИ. В тези случаи
не се изисква подпис съгласно изискванията
на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 3. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Комисията осигурява възможност
за подаване на заявления за достъп до обществена информация по електронен път.“
§ 4. В чл. 13:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Формите за предоставяне на достъп
до обществена информация са:
1. преглед на информацията – оригинал
или копие или чрез публичен общодостъпен
регистър;
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2. устна справка;
3. копия на материален носител;
4. копия по електронен път или интернет
адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когат о п ред поч и та ната форма за
п р едо с т а в я не н а до с т ъп до о бще с т в ен а
информация е по ал. 1, т. 4, се определят
и техническите параметри за запис на информацията.“
§ 5. В чл. 15:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация се връчва
на заявителя срещу подпис или се изпраща
по пощата с обратна разписка.“
2. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Когато заявителят е поискал достъпът
до информация да му бъде предоставен по
електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, Комисията
изпраща на посочения адрес на електронна
поща решението за предоставянето на достъп
заедно с копие от информацията или интернет
адреса, на който се съдържат данните. В тези
случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и
не се заплащат разходи по предоставянето.
(5) Ако заявителят е променил адреса
на електронната поща, без да е уведомил
Комисията, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята
за получена от датата на изпращането є.“
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§ 6. В чл. 18 ал. 4 се изменя така:
„(4) При изрично несъгласие от третото
лице в срока по ал. 1 се предоставя исканата
обществена информация в обем и по начин,
който да не разкрива информацията, която
засяга интересите на третото лице.“
§ 7. В чл. 21, ал. 3 след думите „решението се предоставя по реда на чл. 15, ал. 3“
се добавя „и ал. 4“.
§ 8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) В случаите на неявяване на
заявителя в определения по чл. 21, ал. 1,
т. 2 срок или когато не плати определените
разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена
информация.
(2) Правилата на чл. 22 и 23 не се прилагат
в случаите по чл. 15, ал. 4.“
§ 9. Член 26 се изменя така:
„Ч л. 2 6. Решен и я т а на Ком иси я т а з а
предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставянето
є с е о бж а л ват п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – София.“
§ 10. Член 27 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 11. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
4293
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 750
от 30 май 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции във връзка с постъпила молба от Стоянка
Йорданова Апостолова за изключването є от
утвърдения със Заповед № 2032 от 20.11.2015 г.
на председателя на Върховния административен
съд списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от
Закона за кредитните институции разпореждам:
Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Стоянка Йорданова Апостолова с адрес: София,
бул. България 51Б, ет. 4.
На основание чл. 7, ал. 4 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Върховния административен съд.

4286

Председател:
Г. Колев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3444-П
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1634 от 23.11.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4155 от 27.05.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 55302.501.1803.1.3, намиращ се
на пл. 20 април 4, ет. 2, гр. Панагюрище, община
Панагюрище, област Пазарджик, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 120 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 14-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4283
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РЕШЕНИЕ № 3445-П
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1633 от 23.11.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4156 от 27.05.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 55302.501.1803.1.2, намиращ се
на пл. 20 април 4, ет. 1, гр. Панагюрище, община
Панагюрище, област Пазарджик, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 125 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 20 000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 14-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 17-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
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обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

4284

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3446-П
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1632 от 23.11.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4157 от 27.05.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на масивна сграда – „Разменна
поща“, намираща се в поземлен имот с кадастрален № 1837 – „Гаров район“ в гр. Мездра,
община Мездра, област Враца, обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София (наричан
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 48 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
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до 10-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

4285

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 153
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 740 от 6.11.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
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Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 7.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I – „За
чисто производство, офиси и КОО“, кв. 172), ул.
Александър Михов 14, м. НПЗ – Военна рампа-запад, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4259

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 154
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 224 от 23.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 5.07.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на обект: поземлен имот с идентификатор 07106.1433.688 в УПИ
III, кв. 12а, м. НПЗ – Искър-север – I част, бул.
Искърско шосе, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 365 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.07.2016 г. вкл. в приемното време
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на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4260

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 155
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 229 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 6.07.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.4356.286, София, ж.к. Люлин – 8 м.р.,
ул. Филиповско шосе 34, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4261

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 156
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 229 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 6.07.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
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Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.4356.290, София, ж.к. Люлин – 8 м.р.,
ул. Филиповско шосе 36, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 134 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.07.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4262

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 157
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 228 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.07.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на УПИ III, кв.
44а, София, м. Христо Смирненски – Слатина,
ъгъла на ул. Марко Бочар и ул. Иван Щерев,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 570 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 57 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.06.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
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деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

4263

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 224
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 000215 в местността Чуката,
землище на с. Изгрев, община Благоевград, с цел
предвиждане на жилищна устройствена зона с
малка височина със занижени параметри „Жм1“
със следните устройствени показатели: височина
на застрояване – до 8 м, максимална стойност на
Кинт – 0,9; плътност на застрояване – максимум
40 %, и плътност на озеленяване – минимум 40 %.

4275

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 207
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ, Решение № 106 от протокол № 8
от 24.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство
на територията при Община Велико Търново,
Решение № 115 от протокол № 5 от 28.01.2016 г.
на Великотърновския общински съвет и предварителен договор за прехвърляне на собственост
на основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ от 8.01.2016 г.
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация за УПИ III и бивш ПИ № 5435, кв. 358
по плана на гр. Велико Търново:
– проектиране на нова улица с OK 8475 „а“ –
8475 „б“;
– обособяване на нов квартал – № 358 „а“ от
квартал № 358 по плана на гр. Велико Търново;
– образуване на нов УПИ I „за жилищно
строителство и гаражи“ от кв. № 358 „а“,
съгласно отразените със зелен цвят линии,
цифри, надписи и зачерквания върху внесената
допълнително корекция на проекта за ЧИ на
ПУП – план за регулация.
2. Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
застрояване за УПИ I от кв. 358 „а“ по плана на
гр. Велико Търново – предвижда се ново застрояване с жилищна сграда при следните градоустройствени показатели: височина – max 18 м плътност
на застрояване (П застр.) – 80 %, коефициент на
интензивност (Кинт.) – 3,5; минимална озеленена
площ – 20 %, начин на застрояване – свободно,
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линии на застрояване – ограничителни, съгласно
внесената допълнително корекция на проекта за
ЧИ на ПУП – план зазастрояване.
3. Одобрява ел. и ВиК схеми към ПУП – план
за застрояване за УПИ I от кв. 358 „а“.
Всички дейности по изграждане на новопроектираната улица с OK 8475 „а“ – 8475 „б“ са за
сметка на възложителите.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико
Търново пред Административния съд – Велико
Търново.

4254

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 120
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад вх. № ОА8373 от 18.03.2016 г. от кметa на община Елин
Пелин по повод заявление вх. № УТ2_20-1739 от
18.07.2014 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“
и по предложение на Постоянната комисия по
устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобря ва П У П – парцеларен п ла н за
електрозахранване (стълбовна линия НН) на
ПИ № 008072 в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област. Трасето
на електропровода преминава в имот № 000690
(общински полски път) по КВС на землището
на с. Нови хан. Сервитутните зони спрямо оста
на електропровода са 4,5 м от едната страна и
1 м от другата страна.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен план,
да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

4303

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 121
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад вх. № ОА8374 от 18.03.2016 г. от кметa на община Елин
Пелин по повод заявление вх. № УТ2_20-1738 от
18.07.2014 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“
и по предложение на Постоянната комисия по
устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електрозахранване (стълбовна линия НН) на ПИ
№ 017013 и 017011-І в землището на с. Караполци,
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община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на
електропровода преминава през имоти № 000306
и 000367 (общински канал и полски път) по КВС
на землището на с. Караполци. Сервитутните
зони спрямо оста на електропровода са 4,5 м от
едната страна и 1 м от другата страна и засягат и
имоти с № 000368, 000371, 014004, 015010, 016001,
016002, 017014, 017010, 017011 и 017012 по КВС на
землището на с. Караполци.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

4304

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 169
от 25 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ, доклад вх. № ОА-8428 от 15.04.2016 г.
от и.д. кмет на община Елин Пелин Радослав
Орловски по повод заявление вх. № УТ2_201099 от 14.05.2009 г. и вх. № УТ2_20-1099(6) от
26.02.2016 г. от Маргарита Станоева Баулова и
Ивайло Методиев Филипов и по предложение
на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За вилно строителство“
на имот № 000491, местност Краище в землището
на с. Нови хан, с ЕКАТТЕ 52012, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели:
Нмакс – до 7 м; плътност на застрояване – до
40 %; К и н т – до 0,8; м и н и ма л на озеленена
площ – 50 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

4305

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 170
от 25 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
П ЗР ЗИ Д З У Т, д о к л а д в х . № ОА- 8 2 58 (1) о т
15.04.2016 г. от и.д. кмет на община Елин Пелин Радослав Орловски по повод заявление
вх. № УТ2_20-1896 от 17.12.2015 г. от Васил Анге-
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лов Ангелков и по предложение на Постоянната
комисия по устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За търговско-складова
база“ на имот № 088009, местност Исламица в
землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ 27303,
със следните показатели: Нмакс – до 15 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт – до 1,5;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно; и транспортен достъп
през част от имот № 000365 (общински полски
път) в землището на гр. Елин Пелин, община
Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план, да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

4306

Председател:
Н. Плещов

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 177
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Каспичан, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за захранване Н.Н.
на обект „Преустройство на сграда – метален
навес в сграда за съхранение на селскостопански
инвентар“ в ПИ 490001.

4251

Председател:
А. Ангелова

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 55
от 24 март 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4 и чл. 6, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Изключва от списъка на общинското участие и на обектите, представляващи общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества, които ще се
обявяват за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3,
т. 2 ЗПСК, следните обекти: части от сграда на
бивша стоматологична поликлиника, намираща
се на бул. Тракия 13, Кърджали; втори етаж на
магазин „Родопея“, бул. България 33, Кърджали,
и закрива процедурата за приватизация на посочените обекти.

4292

Председател:
Р. Мустафа
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ОБЩИНА ЛОМ
ЗАПОВЕД № 422
от 13 май 2016 г.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1,
т. 23 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП
и чл. 15, ал. 1, 3 и 4 ППЗНП и Решение № 96 от
протокол № 13 от 27.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Лом, за закриване на Целодневна детска
градина № 13 „Детски свят“ – Лом, нареждам:
Трудовите правоотношения със служителите
от ЦДГ № 13 „Детски свят“ да бъдат уредени при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 и чл. 222, ал. 1
от Кодекса на труда.
Архивът, задължителната документация и
имуществото на закритата ЦДГ № 13 „Детски
свят“ да бъдат предадени за съхранение в ЦДГ
№ 12 „Звънче“ – Лом.
23 деца от закритата ЦДГ № 13 „Детски свят“ да
бъдат пренасочени към ЦДГ № 12 „Звънче“ – Лом,
или в детски градини по избор на родителите.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Гинка Иванова – зам.-кмет на община Лом.
Кмет:
П. Пенкова

4267

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 86
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за елемент на техничес
ката инфраструктура – водопровод, с трасе през
поземлени имоти с идентификатори 44327.25.64;
44327.261.6 и 44327.261.5 – и трите общинска собственост, с начин на трайно ползване съответно:
полски път, пасище, мера и зелена площ, с цел водоснабдяване на ПИ с идентификатор 44327.266.27
по кадастралната карта на гр. Луковит.

4249

Председател:
К. Василев

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ЗАПОВЕД № 464
от 25 май 2016 г.
Във връзка с Решение № 93 на Общинския
съвет – гр. Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.04.2016 г., протокол № 7, на основание
чл. 10, ал. 8 и чл. 45, ал. 2 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3,
4 и 5 ППЗНП във връзка с чл. 26, ал. 3 ЗНП и
на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
нареждам:
1. Закривам ЦДГ „Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево, община Пещера, считано от 1.07.2016 г.
2. Децата, отглеждани, обучавани и възпитавани в ЦДГ „Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево, да
се пренасочат към ЦДГ „Здравец“ – с. Радилово,
при условията на чл. 9, ал. 2 ЗНП, като на децата, които подлежат за задължителна подготовка,
се осигури безплатен специализиран транспорт.
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3. Задължителната документация и архивът
на ЦДГ „Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево,
да се приемат и съхраняват в ЦДГ „Здравец“ –
с. Радилово.
4. Наличният инвентар, сградният фонд и
имотът – публична общинска собственост, да се
приемат от Кметство с. Капитан Димитриево,
като се изготвят необходимите предавателноприемателни протоколи.
5. Имотът и вещите, освободени в резултат
на закриване на общинското детско заведение,
да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по Закона за
общинската собственост и подзаконовите актове
по прилагането им.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
детското заведение да бъдат уредени съгласно
разпоредбите на Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Зехра Алиш – зам.-кмет на община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на директора
на ЦДГ „Еделвайс“ – с. Капитан Димитриево,
директора на ЦДГ „Здравец“ – с. Радилово, директора на дирекция „ФСД“, директора на дирекция
„ХД“ и гл. експерт ЧР – дирекция „АПИО“, за
сведение и изпълнение.
Кмет:
Н. Зайчев
4281

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 90
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, реши:
Одобрява внесения ПУП – парцеларен план за
обект „Преустройство на въздушни електропроводни линии (ВЛ) 20 kV – около П/СТ „Роман“
110/20 kV, подобект: „ВЛ 20 kV „Царевец – Чукари“ и 20 kV МВЕЦ „Искра“, гр. Роман“.
Председател:
Д. Лазарова
4277

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 94
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Заповед № РД-09-748
от 2.10.2013 г. на кмета на община Сливо поле за
разрешаване на изработване на ПУП и постъпило
искане от зам.-кмет с вх. № СП-1936 от 13.04.2016 г.
за одобряване на ПУП – ИПУР, ИПР и ИПЗ за
УПИ І-844 и УПИ ІІ-1120, кв. 59, гр. Сливо поле,
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПУР, ИПР и ИПЗ за
УПИ І-844 и УПИ ІІ-1120, кв. 59, по плана на
гр. Сливо поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Вейсал
4276
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ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 184
от 12 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2,
т. 2 и чл. 156а ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
1. Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация на гр. Смолян,
кв. Райково и кв. Устово, за обект: „Път II86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян“ с
обхват, включващ кварталите: 34, 100, 104, 106,
109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211,
1261, 1262, 1302, 1304, 3404.
2. Съгласно чл. 156а ЗУТ след одобряване
на подробния устройствен план за изграждане
на общински обект от първостепенно значение
всички органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в
срокове с една втора по-кратки от предвидените.
Председател:
Сл. Каменова
4307
РЕШЕНИЕ № 185
от 12 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 64, ал. 2 ЗУТ, чл. 64, ал. 4,
т. 1 ЗЕ Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект:
„Кабелна линия 20 kV, БКТП и кабелни линии НН
за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан
Георгиев“ в с. Солища, община Смолян, за който
обект е предложен проект за ПУП – парцеларен
план и устройствена план-схема, предвиждащи
възникването на сервитути в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив,
КЕЦ Смолян, представлявано от Пеньо Станчев
Паунов с пълномощно № 3685 от 11.12.2012 г. и
№ 3686 от 11.12.2012 г., заверено от Ваня Захариева – нотариус в района на Пловдивския районен
съд, рег. № 640 на Нотариалната камара, върху
следните служещи имоти:
1. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68000.2.233 – общинска публична собственост, с
начин на трайно ползване: за местен път, трайно предназначение на територията: територия
за транспорта, с площ 19 340 кв. м по кадаст
ралната карта на с. Солища, община Смолян,
при граници: поземлен имот с идентификатор
68000.2.196, имот с идентификатор 68000.2.189,
имот с идентификатор 68000.2.191, имот с идентификатор 68000.2.192. Собственик на имота е
Община Смолян с БУЛСТАТ 000615118, с площ
на сервитута 154,27 кв. м.
2. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68000.502.450 – общинска публична собственост,
с начин на трайно ползване: за първостепенна
улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с площ 4730 кв. м по кадастралната карта на с. Солища, община Смолян, при
граници: имот с идентификатор 68000.502.152,
имот с идентификатор 68000.502.151, имот с идентификатор 68000.502.403. Собственик на имота е
Община Смолян с БУЛСТАТ 000615118, с площ
на сервитута 460,18 кв. м.
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3. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68000.502.451 – общинска публична собственост, с
начин на трайно ползване: за първостепенна улица,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с площ 1983 кв. м по кадастралната карта на
с. Солища, община Смолян, при граници: имот с
идентификатор 68000.502.82, имот с идентификатор
68000.502.104, имот с идентификатор 68000.502.105,
имот с идентификатор 68000.502.260. Собственик на имота е Община Смолян с БУЛСТАТ
000615118, с площ на сервитута 54,41 кв. м.
4. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68000.502.467 – общинска публична собственост,
с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с площ 912 кв. м по кадастралната
карта на с. Солища, община Смолян, при граници: имот с идентификатор 68000.502.107, имот
с идентификатор 68000.502.103, имот с идентификатор 68000.502.102. Собственик на имота е
Община Смолян с БУЛСТАТ 000615118, с площ
на сервитута 5,35 кв. м.
5. По з ем лен и мо т с и ден т ифи к ат о р
68000.502.104 – общинска частна собственост, с
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с площ 110 кв. м по кадастралната карта на с. Солища, община Смолян, при
граници: имот с идентификатор 68000.502.467,
имот с идентификатор 68000.502.103, имот с идентификатор 68000.502.468. Собственик на имота е
Община Смолян с БУЛСТАТ 000615118, с площ
на сервитута 26,96 кв. м.
6. Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
68000.502.468 – общинска публична собственост,
с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с площ 1428 кв. м по кадастралната карта на с. Солища, община Смолян, при
граници: имот с идентификатор 68000.502.103,
имот с идентификатор 68000.502.102, имот с идентификатор 68000.502.101, имот с идентификатор
6800.502.82. Собственик на имота е Община Смолян с БУЛСТАТ 000615118, с площ на сервитута
61,37 кв. м.
Съгласно чл. 64, ал. 4, т. 2 от Закона за енергетиката една от задължителните предпоставки
за възникването на сервитутите по смисъла на
този нормативен акт е титулярят на сервитута да
изплати еднократно обезщетение на собственика
на имота, върху който е възникнал сервитутът,
и на носителите на други вещни права върху
засегнатия имот, като съгласно ал. 6 от същата
разпоредба определянето на размера на обезщетенията се извършва по реда на чл. 210 и 211
от Закона за устройство на територията или по
взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител.
Обезщетението, касаещо имотите – публична
общинска собственост, възлиза общо в размер
22 067,40 лв., но същото не следва да се заплати
от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД,
тъй като съгласно чл. 67, ал. 2 ЗЕ експлоатационните дружества имат право безвъзмездно да
използват мостове, пътища, улици, тротоари и
други имоти – публична собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на
въздушни и подземни електропроводи, газопро-
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води, топлопроводи, водопроводи за енергийни
цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи,
като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети. Нормата
на чл. 67, ал. 2 ЗЕ се явява специална спрямо
чл. 64, ал. 4, т. 2 ЗЕ, с оглед на което следва да
се приложи в този случай.
Обезще т ен ие т о, к асаещо и мо та – час т на
общинска собственост, възлиза общо в размер
808,80 лв., което „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, е заплатило на Община Смолян.
В сл у ча я е п ри лож и ма разпоредбата на
чл. 47, буква „б“ от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги в Община Смолян, тъй като с одобряване на ПУП ще се учредят вещни права върху
общински имот, поради което „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, е заплатило на
Община Смолян такса от 3 % от стойността на
определеното обезщетение в размер 686,29 лв.

4308

Председател:
Сл. Каменова

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 173
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 2 ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от преходните
разпоредби на ЗУТ и решение № 4 от протокол
№ 09 от 27.04.2016 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и
регулационен план (ПРЗ за ЧИЗРП) на с. Орешак,
община Троян, с цел осигуряване на достъп до
поземлени имоти с идентификатори 53707.502.437 и
53707.502.438, парцел ХХХVI, строителен квартал
50, като: улица с последна о.т. 118 се продължава
и завършва с обръщало с нови о.т. 1150-1151-1152 и
11553; обособяват се УПИ ХХХV-436 и ХХХVI-437,
436, 523 по имотни граници, отредени за жилищно строителство с височина до 10 м, и УПИ
ХХХVII-165, отреден за озеленяване.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4278

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 174
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и решение № 5 от протокол № 09
от 27.04.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
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Одобрява проект на план за улична регулация
за частично изменение на уличната регулация
(ПУР за ЧИУР) на с. Орешак, община Троян,
в обхвата на улица с о.т. 138-139 (улица Осъм).
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4279

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 175
от 19 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и решение № 3 от протокол № 09
от 27.04.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за улична рег улаци я (П У Р) на
с. Орешак, община Троян, преминаваща по ПИ
53707.51.193 и 53707.5.77 по кадастралната карта
на с. Орешак, община Троян (улица Патриарх
Максим), с нови о.т. 1154-1155-1156-1157-11581159-1160-1161-1162-1163-1164-1165, завършваща с
обръщало с о.т. 1166-1167-1168-1169.
Обособяват се УПИ ХLI-111, отреден „За
рекреационен комплекс“, УПИ ХLII и ХLIII,
отредени „За озеленяване“, УПИ ХL-174, отреден „За хотел и трафопост“, и УПИ ХХХIX-149,
отреден „За жилищно строителство“ с височина
до 10 м, включени към кв. 50 по регулационния
план на с. Орешак, община Троян.
Създаването на нови УПИ и новата улична
регулация променят границата на населеното
място. Промяната е отразена в проекта както
графично, така и с описани координати на чупките в графичната част с № от 1 до 41 на новата
граница на населеното място.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

4280

Председател:
Н. Тодоров

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-08-224
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП и Решение № 526 по протокол № 52 от 24.06.2015 г.
на Общинския съвет – с. Руен, нареждам:
1. Да се открие Целодневна детска градина
за деца от 3-годишна възраст до постъпването
им в I клас с адрес: с. Преображенци, община
Руен, област Бургас.
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2. Детската градина своевременно да бъде
снабдена със задължителна учебна документация.
3. Дейността на детската градина финансово
да се обезпечи чрез общинския бюджет.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка
с необходимостта от осигуряване на условия за
отглеждане, възпитаване и обучение на децата в
съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка допускам
предварително изпълнение на заповедта.
Изпълнението на заповедта възлагам на началник-отдел „Образование, култура и спорт“,
а контрола по изпълнението – на ресорния заместник-кмет по образованието на община Руен.

4241

Кмет:
И. Осман

43. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 юни 2016 г.
4376
64. – Националната художествена академия
обявява конкурси за: професор по област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Техника и технология на живописта и стенописта
и иконопис) за нуждите на катедра „Стенопис“;
доценти по: професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Ново българско изкуство
(история на българската художествена критика
1878 – 1944 г.) за нуждите на катедра „Изкуствознание“ – един; „Скулптура“ и „Композиция“ за
нуждите на катедра „Скулптура“ – един; главен
асистент по професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (Фотография) за нуждите
на катедра „Изкуствознание“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел,
тел. 02/988-17-02.
4258
3. – Техническият университет – София, обявява конкурси за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив: за главни асистенти,
висше училище: в професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Приложна
механика“ – един; в професионално направление 5.4. Енергетика, специалност „Механика на
флуидите“ – един, двата за нуждите на катедра
„Механика“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – във Филиала
на Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
4332
36. – Бургаският свободен университет обявява
конкурс за двама докторанти – един в редовна
форма на обучение и един в задочна форма на
обучение за учебната 2016/2017 г. по докторска
програма „Икономика и управление (индустрия)“
в професионално направление 3.8. Икономика
със срок за подаването на документи 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета на адрес: Бургас, ул. Сан
Стефано 62, стая 206, тел. 056/900-486.
4329
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12. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по
професионални направления: 7.5. Здравни грижи, специалност „Вътрешни болести“ – един;
специалност „Акушерка“ – един, за нуждите на
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“;
3.6. Право, специалност „Криминология“ – един,
за нуждите на Юридическия факултет, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – в Кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882-390-043.
4297
69. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за докторанти
в професионално направление 3.7. Администрация и управление – 3 редовна форма и 3 задочна
форма; в професионално направление 3.8. Икономика – 3 редовна форма и 3 задочна форма; в
професионално направление 3.9. Туризъм – 2 редовна форма и 1 задочна форма, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – в Ботевград,
ул. Гурко 14, тел.: 0723-68812.
4299
5. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
два конкурса за следните академични длъжности:
един за доцент в професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност „Общо и сравнително езикознание (българска етимология)“ за
нуждите на Секцията за българска етимология;
един за главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност
„Общо и сравнително езикознание (терминология
и терминография)“ за нуждите на Секцията по
терминология и терминография, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, тел.
02/872-23-02.
4291
46. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита – София, обявява конкурси
за докторанти: един за редовна форма на обучение
за нуждите на лаборатория „Радиационна генетика“ в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна
специалност „Радиобиология“, и един за задочна
форма на обучение за нуждите на секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“ в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
и научната специалност „Медицинска радиологична физика“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи: НЦРРЗ, 1606 София, ул. Св. Г. Софийски 3, сграда 7, стая 105, тел. +35928621123; факс
+3598621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.
4341
496. – Институтът по земеделие – Карнобат,
към Селскостопанск ата ак а деми я – Софи я,
обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Институт по земеделие, 8400 Карнобат, тел./факс 0559/25847.
4213
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82. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Клиниката по вътрешни болести със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154-400.
4298
97. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
парцеларен план – кабелна линия НН за обект:
Водна помпа в ПИ 16955.11.11 по кадастралната
карта на с. Горнослав. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка
в информационния център на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4160
9. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 4 от 13.05.2016 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152,
ал. 1 ЗУТ за строителство на обект: „Външно
водоснабдяване с. Чукарка, община Айтос“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4107
98. – Областният у правител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 83 от 31.05.2016 г. за
обект: „Нова пътека за рулиране „А“ на летище
Варна“. Строежът попада в поземлени имоти с
идентификатори: 00182.307.28 и 10135.214.11 по
КККР на летище Варна, и представляват УПИ
I-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
и УПИ Iа-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, кв. 7, по плана на
летище Варна. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център Варна в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
4328
37. – Община Варна на основание чл. 198,
ал. 5 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1605 от
14.05.2016 г. на кмета на община Варна е наложена временна строителна забрана, като спира
прилагането в УПИ – частна собственост, на
ПУП – ПРЗ на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик, одобрен с Решение № 2548-17 с протокол
№ 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на Община Варна
и всички действащи изменения на горепосочения
план до вземане на решения от ПК „Архитектура,
строителство, устройство, организация и развитие
на територията на общината и населените места“
и ПК „Собственост и стопанство“ на Общинския съвет – гр. Варна, относно прилагането на
ПУП – ПРЗ за ІІ м. р., одобрен с Решение № 254817 с протокол № 25 от 28, 29.07.2010 г. на ОС на
Община Варна във връзка със защита на общест-
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вените интереси за извършване на мероприятия
по благоустрояване и озеленяване на общинската
собственост – улици, паркинги и градини, относно
необходимост за извършване на проучвания за
съоръжения на техническата инфраструктура и
за изграждането им. Да не се издават разрешения за строеж и да не се допускат и процедират
ПУП – ПРЗ на основание чл. 124а и 135 ЗУТ в
обхвата на ІІ микрорайон, ж. к. Вл. Варненчик,
Варна. Заповедта да се обяви на обществеността
и чрез средствата за масово осведомяване. На
основание чл. 198, ал. 4 ЗУТ строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи
и подробни устройствени планове за частите на
територията, за които се отнася. С оглед защита
и опазване на особено важен обществен интерес с
цел подобряване на техническата инфраструктура
се допуска предварително изпълнение на основание
чл. 60, ал. 1 АПК. Заповедта подлежи на обжалване като индивидуален административен акт по
реда на чл. 215 във връзка с чл. 198, ал. 5 ЗУТ.
4242
20. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – план-схема за трасе за присъединяване към
съществуваща електроразпределителна мрежа на
инвестиционно намерение на възложителите за
горепосочения имот, което ще се осъществи чрез
прокопаване на нова подземна кабелна линия НН,
която започва от съществуващ РК при о.т. 3934
на ул. Индустриална и по източния тротоар на
улицата (в зелената част от него) достига до мястото, определено за поставяне на ел. табло пред
имота на възложителите. Инвестиционното намерение на възложителите за ПИ 005023, местност
Превалата по КВС на Велинград, е за промяна
предназначението на земеделска земя – режим
на застрояване „За търговия и услуги“. Общата
дължина на новото тpace на електропровода е
215 м. Трасето не засяга частни имоти или земеделски земи в местност Превалата, землище
Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Проектът се намира
в отдел „ТСУ“, Община Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и може да се прегледа
от заинтересуваните и да се възрази в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“до
кмета на община Велинград.
4218
21. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план и план-схема за определяне на трасе и полагане на оптична кабелна
линия за пренос на електронни съобщения от
Велинград до няколко от населените места на
Велинград (с. Абланица, с. Кандьови, с. Света Петка, с. Цветино, с. Пашови, с. Рохлева и
с. Бутрева) през пътищата от КВС на Велинград,
с. Св. Петка, с. Абланица, с. Цветино, с. Пашови и с. Рохлева. Общата дължина на оптичната
кабелна линия е 23 632 м. Тя е проектирана да
започне от новопроектирана шахта на „Телекабел“, която се намира на ул. Никола Вапцаров
при о.т. 1292б от плана на Велинград, до последна
точка по полски пътища от КВС на с. Рохлева и
с. Бутрева. Проектът се намира в отдел „ТСУ“,
Община Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1,
стая № 2, и може да се прегледа от заинтересуваните и да се възрази в срок един месец от
обнародването в „Държавен вестник“ до кмета
на община Велинград.
4219
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1. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасета на водопровод и електропровод, захранващи ПИ 000267 в
землището на с. Смирненски, община Ветово.
Трасетата и сервитутите са предвидени да преминат през имоти от масиви по КВС, както следва:
за външен водопровод – имоти № 000267, 000721
и 000660; и за електропровод – имоти № 000721,
000660, 000705, 000663, 023005 и 023004. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
4250
18. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че са изработени по частен път и за сметка на
Христина Благовестова Иванчевска проекти за
подробен устройствен план – парцеларни планове
(ПУП – ПП) за трасе на подземен външен водопровод и за трасе на подземно ел. захранване
0,4 kV, преминаващи през ПИ с идентификатор 23947.64.19 – публична общинска собственост – полски път, необходими за изграждане
на обект: „Къщи за гости“, в двата новообразувани поземлени имота – ПИ с проектен номер
23947.64.34 и ПИ с проектен номер 23947.64.35,
обособени от идентификатор 23947.64.33, местност
Вехти лозя, по КК на землището на гр. Дряново, община Дряново. Проектите за ПУП – ПП
могат да се разгледат в общинската администрация – Дряново – стая 204, и на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Дряново.
4230
43. – Община гр. Завет, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за Трасе на кабелна линия 20 kV от СРС
№ 98 на ЕП 20 kV „Прелез“ до ПИ № 033037 по
КВС на с. Иван Шишманово и проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за „ВиК“ за
ПИ № 033037 по КВС на с. Иван Шишманово на
обект „Предприятие за механична преработка на
излезли от употреба гуми“ в ПИ № 033037, с площ
16 867 кв. м в землището на с. Иван Шишманово, община Завет, ЕКАТТЕ 32192, с инвеститор
„Уайлдфор“ – ЕООД, София. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4320
23. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 27499.180.335 – „нива“, собственост на „Стилконструкционс“ – ЕООД, преминаващ през ПИ
№ 27499.180.8 – „нива“, частна собственост, и през
ПИ № 27499.180.334 – „селскостопански, горски,
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ведомствен път“, публична общинска собственост, в землището на с. Енина, община Казанлък, с дължина на трасето 698,49 м и сервитут
1397 кв. м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 11 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
4222
24. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план, план-схема на кабелна далекосъобщителна
мрежа в регулация на гр. Шипка, община Казанлък, с възложител „БУЛСАТКОМ“ – ЕАД. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
4274
11. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробния устройствен
план – плана за улична регулация в кв. 63 и кв.
243 по действащия план за улична регулация в
гр. Костинброд. Проектът предвижда изместване на улица с о.т. 21 и о.т. 24 в северната част
на поземлен имот с идентификатор 38978.38.14.
Планът се намира в сградата на общинската
администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3,
стая № 34, и е публикуван на интернет страницата на Община Костинброд на адрес: http://
www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Костинброд в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4133
14. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект: „Кабел за външно ел. захранване и
външен водопровод за УПИ ІІІ-016055, жилищно
застрояване, местност Кайнаклъка в землището на
гр. Куклен, община Куклен“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пряко заинтересованите
страни могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
Куклен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1 в
сградата на Общинска администрация – Куклен,
приемни дни: вторник от 8,30 ч. до 11,30 ч. и
четвъртък от 13,30 до 16,30 ч.
4256
77. – Община Луковит, отдел „РУТОС“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – план за регулация (ПР) в обхват квартали № 25 и 26 по регулационния и кадастрален
план на с. Дерманци, община Луковит, с цел
промяна на уличните регулационни линии по
начин, че същите да съвпаднат с кадастралните
граници на поземлените имоти и в съответствие
с контура на съществуващата на място улица. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ всички
пряко заинтересувани лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
ПИ ПУП – ПР до общинската администрация.
4255
9. – О б щ и н а Мо м ч и л г р а д н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Допълнително водоснабдяване на
с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал в землището
на с. Равен и с. Чобанка, община Момчилград,
област Кърджали. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23. 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.
4220
10. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Довеждащ колектор за
отпадъчни води от с. Соколино до съществуваща
ревизионна шахта пред завод „Върбица“ в землището на с. Соколино, община Момчилград, област
Кърджали, с възложител Община Момчилград.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. 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.
4252
46. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ
55155.12.174 – 184, м. Атчаир по КККР на землище Пазарджик, преминаващи през имоти: ПИ
55155.12.85 – селскостопански, горски, ведомствен
път; ПИ 55155.12.86 – напоителен канал, общинска
собственост, и през ПИ 55155.12.179 – второстепенна улица, собственост на инвеститора, до
новообособени УПИ за гореописаните имоти
съгласно изчертаните със зелено, кафяво и
виолетово трасета и сервитути и регистъра на
засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината, V етаж, стая 501. 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.
4319
10. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 107а
(9107) и кв. 107б (807) по плана на с. Рударци,
община Перник, като: 1. С план за регулация се
променя уличната регулация на улица с осови
точки (о.т.) 742 – о.т. 3165, като се създават нови
осови точки (о.т.) 74201 и о.т. 74202. Променят се
уличните регулационни линии на УПИ ІІІ, УПИ
ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 107б (807). УПИ ІІІ се
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отрежда за поземлен имот (ПИ) 1810. Променят
се уличните и вътрешните регулационни линии
на УПИ ХІV, УПИ ХV, УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ и
УПИ ХVІІІ в кв. 107а (9107), при което се променя
западната регулационна линия на УПИ VІІІ, УПИ
ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ. УПИ ХVІІІ се отрежда
за ПИ 2286; УПИ ХVІІ се отрежда за ПИ 2285;
УПИ ХVІ се отрежда за ПИ 2284; УПИ ХV се
отрежда за ПИ 2282 и УПИ ХІV се отрежда за
ПИ 2261. 2. С план за застрояване се определя
зона за свободно застрояване в УПИ ХVІІІ-2286,
УПИ ХVІІ-2285, УПИ ХVІ-2284, УПИ ХV-2283
и УПИ ХІV-2261 при условията на нискоетажно
жилищно застрояване и устройствена зона (Жм).
Потвърждава се съществуващото застрояване
в УПИ ХVІІІ-2286, УПИ ХVІІ-2285, УПИ ХVІ2284, УПИ ХV-2283 в кв. 107а (9107). Определя
се зона за свободно застрояване в УПИ ІІІ-1810,
УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 107б (807) при
условията на нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона (Жм). Потвърждава се
съществуващото застрояване в УПИ ІІІ-1810 и
в УПИ V в кв. 107б (807). В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
4158
11. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от кв. 46
и кв. 47 по плана на с. Студена, община Перник, като: 1. С план за регулация урегулирани
поземлени имоти (УПИ) ХVІ-694 и ХVІІ-695 в
кв. 47 и поземлени имоти (ПИ) 693, 696 и 1405
в кв. 46 се обединяват в един УПИ VІІ-693, 694,
695, 696, 1405 в кв. 46. УПИ VІІ-693, 694, 695, 696,
1405 се отрежда „За складови и производствени
дейности“. Променя се уличната регулация на
улица с о.т. 154 – о.т. 153 – о.т. 152, като в края
се обособява обръщало с о.т. 755 – о.т. 15501 –
о.т. 15502 – о.т. 15503. 2. С план за застрояване се
определя зона за застрояване в новообразувания
УПИ VІІ-693, 694, 695, 696, 1405 „За складови и
производствени дейности“, която е съобразена със
сервитута на ел. провода, преминаващ през имота,
и с показатели за средноетажно застрояване и
устройствена зона – чисто производствена (Пч). В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
4159
39. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на външно ел.
захранване и външно водоснабдяване“ до поземлен имот с № 000338, м. Струмешница, землище
на с. Струмешница, община Петрич. Трасето и
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сервитутът на електропровода е предвидено да
преминат през поземлени имоти по КВС съгласно
регистър на засегнатите имоти, заверен от ОС „З“,
неразделна част към ПУП – ПП: поземлени имоти
с № 000305 – с НТП – друга селищна територия, и
№ 000281 – с НТП – полски път. Трасето и сервитутът на външното водоснабдяване е предвидено
да преминат през поземлен имот от КВС съгласно
регистър на засегнатите имоти, заверен от ОС
„З“, неразделна част към ПУП – ПП: поземлен
имот с № 000281 – с НТП – полски път. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него до общинската администрация.
4174
24. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Локално платно от км 223+960
до км 224+265 (дясно), път I-9 Варна – Бургас в
землището на гр. Поморие, ЕКАТТЕ 57491, община Поморие, област Бургас“, и сервитут, преминаващи през поземлени имоти, както следва:
ПИ 57491.18.157 – нива на „Янадел“ – ЕООД, и
Трайчо Петров Павлов, ПИ 57491.18.188 – лозови
насаждения на Димитър Богомилов Пюскюлев,
ПИ 57491.18.190 – лозови насаждения на Начо
Иванов Радев, ПИ 57491.18.273 – нива на наследници Ортодокс Костадинов Къчоолу, ПИ
57491.18.401 – лозови насаждения на Евтим Иванов
Стоянов, ПИ 57491.18.402 – Лилия Иванова Йовева,
ПИ 57491.18.406 – лозови насаждения на Надежда Михайлова Стоянова, ПИ 57491.18.413 – лозови насаждения на Начо Иванов Радев, ПИ
57491.18.643 – лозови насаждения на Димитрина
Петрова Неделчева, ПИ 57491.18.644 – лозови насаждения на Михаил Петров Петров-Георгиев, ПИ
57491.18.645 – лозови насаждения на Роса Петрова
Момчева, ПИ 57491.18.681 – полски път, общинска
публична собственост, ПИ 57491.18.687 – полски
път, публична собственост, ПИ 57491.18.695 – полски път, публична общинска собственост, ПИ
57491.18.655 – урбанизирана територия на „Интермодал консулт“ – ЕООД, и „Плеона“ – ЕООД.
4161
10. – Община гр. Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план на „Ел. провод 20 kV № 2
от Подстанция „Гледачево“ в посока на претоварач ВRs 112 – нов“ в землищата на с. Гледачево,
с. Трояново и с. Овчарци, община Раднево, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Раднево.
4221
95. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
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територия – външно електрозахранване с подземен
кабел средно напрежение, на обект „Малкоетажна
жилищна сграда“, намираща се в поземлен имот
с идентификатор 65365.32.338, местност Водни
дол, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, в следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.187, 65365.32.314 и 65365.32.215 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложител „Адиум“ – ЕООД. Проектът за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е
изложен в приемната на Общинската администрация – гр. Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул.
Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Сапарева баня.
4101
53. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
ПУП – ПРЗ с Ел. и В и К схеми и схема ВП за
ПИ – общинска собственост, № 000117 с начин
на трайно ползване – Дру г ж илищен терен;
част от ПИ № 000698 с начин на трайно ползване – Полски път; ПИ № 039197 с начин на
трайно ползване – Нива; ПИ № 040146 с начин
на трайно ползване – Нива; ПИ № 041154 с начин
на трайно ползване – Нива; ПИ № 042110 с начин
на трайно ползване – Нива; ПИ № 043119 с начин
на трайно ползване – Нива; ПИ № 043139 с начин
на трайно ползване – Нива, и ПИ № 043140 с
начин на трайно ползване – Нива, от землището
на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен.
Проектът предвижда промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди с цел
включване на територията на имотите в строителните граници на населеното място. Изработеният
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 17, ет. 3 в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
4083
54. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
ПУП – ПРЗ с Ел. и В и К схеми и схема ВП за
ПИ – общинска собственост, № 009042, местност
Жевезлика, с начин на трайно ползване – Др.
селскостопанска територия; част от ПИ № 000959
с начин на трайно ползване – Полски път; част от
ПИ № 001021 с начин на трайно ползване Полски
път, и ПИ № 009039, местност Жевезлика, с начин на трайно ползване – Нива, от землището на
гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен.
Проектът предвижда промяна предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди с цел
включване на територията на имотите в строителните граници на населеното място. Изработеният
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 17, ет. 3 в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
4084
7. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на кабел 20 kV от нов ЖРС на ВЛ до
МТП в УПИ І-207, м. Коруджа дере, по КВС на
с. Синапово, при засегнати от трасето на кабела имоти: ПИ № 000190, землище с. Синапово,
м. Коруджа дере, НТП – полски път, засегната площ 1137,04 кв. м, дължина на трасето в
ПИ – 284,26 м, публична общинска собственост;
ПИ № 000201, землище с. Синапово, м. Коруджа
дере, НТП – полски път, засегната площ 3383,80
м, дължина на трасето в ПИ – 845,95 м, публична
общинска собственост; ПИ № 000207, землище
с. Синапово, м. Коруджа дере, НТП – храсти,
засегната площ 173,54 кв. м, дължина на трасето в ПИ – 20,12 м, собственост на Димитър
Славов Керемидчиев; ПИ № 000212, землище
с. Синапово, м. Коруджа дере, НТП – полски
път, засегната площ 364,85 кв. м, дължина на
трасето в ПИ – 131,09 м, публична общинска
собственост. Изготвеният проект за промяна на
ПУП – ПП парцеларен план се намира в отдел
„ППУТ“ (ТСУ) на общинската администрация –
Тополовград, и може да бъде разгледан всеки
работен ден в рамките на работното време. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен весетник“.
4217
5. – Община Шумен, дирекция „Устройство
на териториите, контрол на строителството и
екология“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за кв. 39 и кв. 48 по
плана на с. Дибич, община Шумен. С проекта се
предвиждат УПИ IІ-377, УПИ III-552 от кв. 48 и
УПИ IІІ-377, УПИ IX-377 и УПИ VII-382 от кв.
39 и да се образува нов УПИ II-377 по реда на § 8
ПРЗУТ по плана на с. Дибич, община Шумен, с
което кв. 39 отпада и всички УПИ от кв. 39 се
преномерират и минават към кв. 48 по плана на
с. Дибич. С проекта да отпадне улична отсечка
от о.т. 92 и о.т. 114б. Запознаването с проекта
може да се направи в стая 336 на общината в
рамките на приемното време всеки понеделник
от 13,30 до 16,30 ч., сряда от 8,30 ч. до 11,30 ч.,
от 13,00 ч. до 16,30 ч., петък от 8,30 ч. до 11,30 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по
проекта могат да се правят в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4173
59. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на кабелна линия Ср.Н 20 kV от
нов стоманорешетъчен стълб (СРС), вграден в
съществуваща въздушна линия Ср.Н 20 kV – ВСН
Ботево до съществуващ СРС на ВСН Ботево,
през поземлени имоти № 0.175, 0.356, 0.608, 0.616,
0.619, 0.621, 0.625, 0.664 и 0.667 по КВС на землище с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол.
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Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Общинската администрация.
4302
4. – Община с. Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: Трасе за подземен ел. кабел, преминаващ през имоти от ПИ 028014, ПИ 028010,
ПИ 028006, ПИ 028008 до ПИ 028009 с дължина
1131,64 м в землището на с. Горно Белево, община
Братя Даскалови, област Стара Загора. Проектът
се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община
Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4253
29. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 1 по протокол
№ 7 от 10.05.2016 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията е допуснат за
разглеждане и обявяване ПУП – ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване) за с.о. (селищно образувание) „Пристанище“,
с. Пиргово, община Иваново, област Русе. Проектът може да се разгледа в стая № 6 на дирекция
„УТОСХД“, ет. 1, в административната сграда
на Община Иваново в с. Иваново, област Русе,
ул. Олимпийска 75. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да подават в
общината писмени възражения, предложения и
искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4301

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Районна прокуратура – Бургас, против Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Камено (приета
с Решение по протокол № 46 от 17.02.2011 г. на
ОБС Камено) в частта є в приложение № 8, т. 9
към глава трета с искане за отмяната на сочената
разпоредба, като се претендира материалната им
незаконосъобразност и несъответствието с целта
на приложимия закон. По оспорването е образувано адм. дело № 910/2016 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.07.2016 г. от 10,10 ч.
4272
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Веселин Стефанов
Кръстев против Решение № 231 от 28.04.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, за което
е образувано адм. д. № 311/2016 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към
обжалването. Съдебното заседание е насрочено
за 6.07.2016 г. от 14,30 ч.
4273
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Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Районна прокуратура – Свищов, против чл. 34,
т. 8.9 от раздел 6 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Свищов и
чл. 2, ал. 2, т. 9 от Наредбата за условията и реда
за разкопаване на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Свищов,
за което е образувано адм. дело № 287/2016 г. по
описа на Административния съд – Велико Търново,
насрочено за 15.07.2016 г. от 10 ч.
4295
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпил протест, подаден от Никола Пашов – прокурор при Районна прокуратура – гр. Елена, против разпоредбата на чл. 34 в частта є на т. 22 от
приложение № 2 към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на община Елена, за
което е образувано адм. д. № 310/2016 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново,
както и за възможността на заинтересованите
страни да се присъединят към оспорването или
да встъпят като страна в производството на основание чл. 189, ал. 2 АПК. Съдебното заседание
е насрочено за 8.07.2016 г. от 10 ч.
4296
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 1716 от 19.04.2016 г. е
постъпил протест от Юлиян Крумов – прокурор
при Районна прокуратура – Дупница, с който е
оспорена като незаконосъобразна разпоредбата
на т. 15 от Тарифата (списък с видове услуги и
цени към тях) към Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, в
която е въведено изискване строително-ремонтните дейности, свързани с разкопаване на улици,
тротоари, зелени площи и други терени, да се
извършват след издаване на „разрешително за
разкопаване на улици и тротоари“ с цена 20 лв.
Образувано е адм. дело № 143/2016 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.06.2016 г. от 10 ч.
4322
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Марин Василев Тухчиев от
Панагюрище, ж.к. Оптикоелектрон II, бл. 10,
вх. Б, ап. 12, против Заповед № 129 от 9.03.2016 г.
на кмета на община Панагюрище, с която е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПР
с обхват УПИ VI-3617, УПИ IX-3621 и УПИ
XIII-3618 в кв. 197 по плана на гр. Панагюрище.
По жалбата е образувано адм.д. № 405/2016 г. по
описа на съда. Заинтересуваните лица имат право
да се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
4327
А дминистративният съд – София област,
VІ състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 450/2016 г. по описа на АССО, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 6.07.2016 г. от 10 ч., по протест на Окръжна
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прокуратура София срещу т. 67 от параграф 6
от преходните и заключителните разпоредби на
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Чавдар, приета с Решение № 179
от 12.05.2005 г. на Общинския съвет – с. Чавдар.
4324
Административният съд – София област, VІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 449/2016 г. по описа на АССО, което ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 6.07.2016 г.
от 10 ч., по протест на Окръжна прокуратура София
срещу т. 18 на чл. 101 от Наредбата за местните
данъци, такси и цени на услуги в община Своге,
приета с Решение № 4 по протокол от 31.01.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Своге.
4325
Ихтиманският районен съд призовава Емад
Хамди Султан Елфадил Султан, гражданин на
Египет, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д.
№ 272/2016 г. по описа на ИРС и го уведомява,
че срещу него е предявен иск за увеличаване на
размера на присъдена издръжка по отношение на
малолетната му дъщеря Александра Емад Султан.
Указва на ответника, че може в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
получи книжата по делото в канцеларията на Ихтиманския районен съд, както и да посочи адрес
в страната, на който да бъде призован по делото.
4294
Кюстендилският районен съд, единадесети
граждански състав, по гр.д. № 772/2016 г. призовава Мухамед Мунир, гражданин на Република
Пакистан, роден на 10.03.1982 г., с неизвестен
адрес в чужбина и в Република България, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, за да получи препис от искова молба и
приложенията към нея, депозирана от Евелина
Стефанова Дойчинова, с която е предявен иск с
правно основание чл. 49 СК, за отговор по реда на
чл. 131 ГПК. Ако лицето не се яви за получаване
на съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител – чл. 48, ал. 2 ГПК.
4326
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, I състав, призовава Тихомир Маринов
Ненов, с неизвестен адрес в Република Турция, да
се яви в съда на 1.07.2016 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 199/2016 г., заведено от Нефизе М.
Керимова, Арифе М. Яхя, Небибе Ю. Ахмедова,
Севдие Х. Шакирова, Виждан Х. Адемова, Вилдан
Х. Джелил, Недифе Х. Шериф, Тения И. Халид,
Лейля И. Адил, Надия М. Моллаалиева, Юсреф
М. Назифов, Кабил М. Назифов по чл. 124, ал. 1
във връзка с чл. 537, ал. 2 ГПК, чл. 34 ЗС във
връзка с чл. 341 и сл. ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4236
Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава Еркан Демир с последен адрес
Турция, гр. Коня, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 25.07.2016 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 90/2016 г., заведено от Бедиха М.
Демир. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4323
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
57. – Пенсионноосигурителна компания „ДСК – Родина“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:

Отчет за финансовото състояние

Активи
Парични средства
Инвестиции
Вземания от пенсионни фондове
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Отсрочени данъчни активи
Други активи
Общо активи
Пасиви
Задължения към персонала и осигурителни институции
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения
Капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Специализирани резерви
Общо капитал и специализирани резерви
Общо капитал, резерви и пасиви

В хил. лв.
2015 г.

2014 г.

7 968
35 554
1 739
397
195
167
3 596
49 616

2 523
30 718
1 349
491
205
128
3 479
38 893

581
15
162
347
1 105

533
8
132
275
948

6 010
643
30 171
11 687
48 511
49 616

6 010
649
21 551
9 735
37 945
38 893

Отчет за всеобхватния доход

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд по проф. схеми
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Други приходи
Други нетни приходи от продажба на ДМА
Общо приходи
Оперативни разходи и разходи за банка попечител
Разходи за провизии
Разходи за комисионни на осигурителни посредници
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Общо разходи
Увеличение на специализираните резерви
Печалба/(загуба) преди данъци
Разходи за данъци
Печалба за периода
Преоценки на задължение по план с дефинирани доходи
Общо всеобхватен доход за периода

В хил. лв.
2015 г.

2014 г.

17 197
1 609
915
69
749
8
2
20 549
(1 884)
(14)
(3 550)
(3 385)
(181)
(9 014)
(1 952)
9 583
(963)
8 620
(6)
8 614

13 767
1 362
674
120
748
225
25
13
16 934
(1 843)
(27)
(2 714)
(3 117)
(168)
(7 869)
(2 374)
6 691
(671)
6 020
(2)
6 018

БРОЙ 43

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Отчет за паричните потоци

В хил. лв.

Парични потоци от основна дейност
Нетно получени такси от пенсионните фондове
Плащания към доставчици
Плащания към персонал, осигурителни посредници и осигуровки
Нетни плащания за комисионни, такси и други
Други парични потоци
Нетни парични потоци от основна дейност
Инвестиционна дейност
Нетни парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Постъпления от инвестиции
Плащания за инвестиции
Получени лихви, комисионни, дивиденти и други
Нетни парични потоци (за)/от инвестиционна дейност
Изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2015 г.

2014 г.

19 057
(1 214)
(7 024)
(439)
(783)
9 597

15 359
(1 225)
(6 751)
(479)
(357)
6 547

(77)
20 055
(24 919)
789
(4 152)
5 445
2 523
7 968

(279)
19 881
(24 974)
736
(4 636)
1 911
612
2 523

Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви

Салдо към 1 януари 2014 г.
Общо всеобхватен доход за
периода
Увеличение на специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2014 г.
Общо всеобхватен доход за
периода
Увеличение на специализираните резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.

В хил. лв.

Основен
капитал

Премиен
резерв

Общи
целеви
резерви

Печалби
и загуби

Специа
лизирани
резерви

Общо
капитал и
специализирани
резерви

6 010

181

470

15 531

7 361

29 553

-

-

(2)

6 020

-

6 018

6 010

181

468

21 551

2 374
9 735

2 374
37 945

-

-

(6)

8 620

-

8 614

6 010

181

462

30 171

1 952
11 687

1 952
48 511

Главен изпълнителен директор:
Финансов директор:
Н. Марев
Ем. Велева
Регистриран одитор:
В. Райчев
57а. – Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК – Родина“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2015 г.

2014 г.

386
9 643
9
37
10 075
13
5
10 057

1 172
7 647
49
8 868
20
6
8 842
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Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2015 г.
Увеличения
Доход от управление на финансови активи
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Общо увеличения
Намаления
Разходи за обезценка
Други разходи
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Изплатени средства на осигурени лица
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2014 г.

182
19
47
155
403

195
186
83
53
145
662

1 488
1 891

1 438
2 100

26
2
299
280
69
676
1 215
8 842
10 057

65
233
120
418
1 682
7 160
8 842

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

В хил. лв.

В хил. лв.
2015 г.

2014 г.

1 209
(79)
237
(2 166)
13
(786)
1 172
386

1 205
(127)
199
(503)
18
792
380
1 172

Главен изпълнителен директор:
Финансов директор:
Н. Марев
Ем. Велева
Регистриран одитор:
В. Райчев
57б. – Професионален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания
Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо вземания
Нетни активи на разположение на осигурените лица

В хил. лв.

2015 г.

2014 г.

4 112
99 943
94
360
104 509
114
142
256
104 253

2 805
87 108
534
90 447
188
121
309
90 138
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Нетен доход от управление на финансови активи

Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и пенсионери
Преведени суми на други пенсионни фондове
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

В хил. лв.
2015 г.

2014 г.

1 930
179
391
1 618
4 118

2 044
1 250
550
440
1 552
5 836

12 001

10 492

11 046
23 047
27 165

12 745
23 237
29 073

2 657
279
20
2 956
3 728
4 780
1 586
10 094
13 050
14 115
90 138
104 253

685
5
690
432
314
336
082
772
301
837
138

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица и техни наследници
Изплатени средства към НОИ
Средства на осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни парични потоци от операции с инвестиции
Нетни парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2
5
1
9
9
19
70
90

В хил. лв.
2015 г.

2014 г.

11 561
(3 288)
6 266
(1 560)
2 488
(14 072)
(88)
1 307
2 805
4 112

10 144
(2 084)
7 430
(1 321)
1 845
(17 896)
176
(1 706)
4 511
2 805

Главен изпълнителен директор:
Финансов директор:
Н. Марев
Ем. Велева
Регистриран одитор:
В. Райчев
57в. – Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица

Активи
Парични средства
Инвестиции
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
Вземания

В хил. лв.

2015 г.

2014 г.

51 705
1 012 714
925
4 720

57 985
821 616
6 767
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Общо активи
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
Задължения
Общо задължения
Нетни активи на разположение на осигурените лица

БРОЙ 43
2015 г.
1 070 064
1 140
4 450
5 590
1 064 474

2014 г.
886 368
1 836
1 164
3 000
883 368

Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2015 г.
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на други пенсионни фондове
Средства на лица, променили осигуряването си от УПФ във фонд
на ДОО
Начислени такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

Главен изпълнителен директор:
Н. Марев
Регистриран одитор:
В. Райчев

2014 г.

19 373
4 446
1 228
15 441
40 488
139 193

19
14
4
5
16
60
112

96 127
275 808

99 783
272 720

27 850
3 143
192
31 185
1 445
36 846

6 459
52
6 511
1 080
33 651

8
16
63
94
181
883
1 064

379
847
517
702
106
368
474

Отчет за паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни
фондове
Средства на осигурени лица, прехвърлени от УПФ към фонд
на ДОО
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Други парични потоци
Нетно изменение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

В хил. лв.

13
48
54
218
665
883

765
241
578
406
801
791
146

400
131
642
078
290
368

В хил. лв.
2015 г.

2014 г.

137 760

111 093

59 281

66 131

(5 437)

-

(16 472)
24 946
(205 520)
(839)
1
(6 280)
57 985
51 705

(13 301)
18 575
(171 442)
1 739
12 795
45 190
57 985

Финансов директор:
Ем. Велева
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57г. – Доброволен пенсионен фонд „ДСК – Родина“ на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Отчет за нетни активи на разположение на осигурените лица
В хил. лв.
2015 г.
2014 г.
Активи
Парични средства
3 796
2 806
Инвестиции
62 530
49 196
Деривативни активи, държани с цел управление на риска
66
Вземания
299
352
Общо активи
66 691
52 354
Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска
54
83
Задължения
93
122
Нетни активи на разположение на осигурените лица
66 544
52 149
Нетен доход от управление на финансови активи
Увеличения
Приходи от лихви
Нетни приходи от оценка на финансови активи
Нетни приходи от сделки с финансови активи
Приходи от съучастия и дивиденти
Нетни приходи от операции с чуждестранна валута
Вноски за осигурени лица по сключени договори
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни
фондове
Общо увеличения
Намаления
Нетни разходи от оценка на финансови активи
Разходи за обезценка
Други разходи
Изплатени
Изплатени
Преведени
Начислени

средства на осигурени лица и пенсионери
средства към държавния бюджет
суми на други пенсионни фондове
такси и удръжки за пенсионноосигурителната компания

Общо намаления
Изменение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2015 г.

В хил. лв.
2014 г.

1 174
87
318
839
2 418
22 548

1 166
1 035
507
334
834
3 876
12 059

214
22 762
25 180

288
12 347
16 223

1 622
176
12
1 810
7 922
27
113
913
8 975
10 785
14 395
52 149
66 544

433
2
435
857
14
193
671
735
170
053
096
149

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Нетни парични потоци от осигурени лица
Нетни парични потоци от осигурени лица, придобили право на пенсия
Изплатени пенсии
Средства на осигурени лица, прехвърлени от и към други пенсионни
фондове, нетно
Нетни плащания към пенсионноосигурителното дружество
Получени лихви и дивиденти
Нетни покупки на финансови активи
Парични потоци от сделки с чуждестранна валута
Нетно увеличение на пари и парични еквиваленти за годината
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината
Главен изпълнителен директор:
Н. Марев
Регистриран одитор:
В. Райчев
4257

2015 г.

5

6
7
9
43
52

В хил. лв.
2014 г.

17 796
(3 159)
(42)

8 443
(2 224)
(29)

101

95

(958)
(621)
1 544
1 173
(14 260)
(7 535)
(32)
80
990
(618)
2 806
3 424
3 796
2 806
Финансов директор:
Ем. Велева

С Т Р.

70
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1. – Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“ на свое редовно заседание, проведено на 13.05.2016 г., свиква Национално
събрание на партията на 16.07.2016 г. в 12 ч., което
ще се проведе в к.к. Боровец 2010, община Самоков, хотел „Рила“, зали 1 и 2, в състав от 700
делегати при следния дневен ред: 1. политически
доклад на председателя на ДСБ; 2. дискусия; 3.
избор на председател, заместник-председатели и
членове на националното ръководство на ДСБ;
4. избор на състав на националния вътрешнопартиен арбитраж; 5. приемане на политическа
резолюция. Регистрацията на делегатите започва
в 10 ч. Делегатите на Националното събрание
се определят на база процедурите, записани в
устава на ПП „ДСБ“.
4359
1. – Изпълнителният съвет на Националния
синдикат „Евро Волан“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредна Национална
конференция (общо събрание) на НС „Евро Волан“ на 20.07.2016 г. в 11 ч. в София, ул. Марица
6, при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието; 2. изменения и допълнения на устава.
При липса на кворум Националната конференция
(общото събрание) ще се проведе на същото място
същия ден в 12 ч. при същия дневен ред съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ. Членовете на НС „Евро Волан“
могат да се запознаят с писмените материали по
дневния ред на посочения адрес от 14 до 18 ч.
всеки работен ден.
4135
236. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 27.07.2016 г. в 14 ч. на адрес:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,
нова конферентна зала (северно крило, втори
етаж), бул. Цар Освободител 15, 1504 София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за извършената
дейност; 2. финансов отчет; 3. промяна на адреса
на асоциацията; 4. утвърждаване на нови членове
на асоциацията; 5. разни. Поканват се всички членове на асоциацията да присъстват лично или чрез
упълномощени лица. Регистрацията започва в 10 ч.
Материалите за провеждане на общото събрание
ще бъдат на разположение на членовете в офиса
на асоциацията в Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
кабинет 203, д-р Адриана Любенова – от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
4181
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб „Левски – борба, самбо, кеч“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 29.07.2016 г. в 17 ч. в
София, Спортен център „Герена“, ул. Тодорини
кукли 47, приемна на Клуб „Борба“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2.
предложение за промени в устава, които да се
приемат от общото събрание; 3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на председател на УС и
негови заместници; 5. избор на контролен съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
4357
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2. – Управителният съвет и ликвидаторът на
сдружение с нестопанска цел „Асоциация за интеграция на българина в развита Европа“, София,
в ликвидация по ф.д. № 16747/2007 г. по описа
на СГС, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свикват
общо събрание на сдружението на 29.07.2016 г. в
10,30 ч. в седалището на сдружението в София,
ж.к. Света Троица, бл. 368, вх. Б, ет. 5, ап. 40,
при следния дневен ред: 1. одобряване на ликвидационния отчет и отчета на ликвидатора; 2.
освобождаване от отговорност на ликвидатора;
3. решение за предприемане на необходимите
действия за заличаване на сдружението; 4. разни.
4225
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство – Петко Каравелов – Асеновград“, Асеновград, на основание чл. 20 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 3.08.2016 г. в 17 ч. на адреса на
сдружението: Асеновград, ул. Асен Карастоянов 16,
Основно училище „Петко Каравелов“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. приемане на нови членове на сдружението; 3.
промяна в състава на съвета на настоятелите; 4.
приемане на изменения в устава на сдружението в
частта за реда за свикване на общото събрание; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4336
16. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Секция по електроника,
информация и комуникационни технологии –
АФ С Е А – В а р н а“ н а о с н о в а н и е ч л . 2 6
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.07.2016 г. в 17 ч. в сградата на ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, Варна, при следния дневен
ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на сдружението през 2015 г. и приемане на
финансовия отчет на сдружението за 2015 г.; 2.
приемане на бюджет на сдружението за 2016 г. и
на програма за неговата дейност през 2016 г.; 3.
освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му през 2015 г.; 4. приемане
на промени в състава на управителния съвет и
избор на нов председател; 5. приемане на нови
членове на сдружението и прекратяване на членствени права; 6. приемане на промени в устава на
сдружението и в тази връзка приемане на нов; 7.
други. Канят се всички членове на сдружението
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще бъде проведено същия ден в 18 ч.,
на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
4313
21. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 15.07.2016 г. в 17 ч. във
Варна, район „Аспарухово“, Високотехнологичен
бизнес инкубатор, стая 211, при следния дневен
ред: 1. отчет на сдружението за 2015 г.; 2. план
за дейността през следващия отчетен период; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
управителен съвет и председател на сдружението.
4290
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7. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на хора с увреждания Венетица“, гр. Долна
баня, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от
устава на сдружението свиква отчетно-изборно
общо събрание на 26.07.2016 г. в 10 ч. в гр. Долна
баня, Ритуална зала на СОУ „Неофит Рилски“,
при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет
за дейността на сдружението за 2015 г.; отчет за
бюджета на сдружението за 2015 г. и проект за
бюджета за 2016 г.; 2. изменение и допълнение на
устава на сдружението; 3. освобождаване поради
изтичане на мандата му на досегашния управителен
съвет и избор на нов; 4. освобождаване поради
изтичане на мандата и на досегашната контролноревизионна комисия и избор на нова; 5. избор на
делегат за общото събрание на РО на СИБ – София
област. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 6 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4245
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Академия БГ“,
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
28.07.2016 г. в 16 ч. в Кърджали, кв. Гледка, ул.
Тина Киркова 17, при следния дневен ред: 1.
освобождаване от длъжност и от имуществена
отговорност на Рамадан Байрамали Фаик като
член на УС и попълване на състава на УС чрез
избор на нов член на УС; 2. други. На основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 4 от устава на сдружението при липса на кворум общото събрание
ще започне един час по-късно и ще се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
4134
88. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – К юстендил, на основание чл. 109,
ал. 2 от Закона за адвокатурата насрочва избори
за органи на адвокатската колегия: членове на
Адвокатския съвет; председател на Адвокатския
съвет; членове на Контролния съвет; членове на
Дисциплинарния съд; председател на Дисцип
линарния съд, на 16.07.2016 г. и 17.07.2016 г. в 9 ч.
в офиса на Адвокатската колегия – Кюстендил,
ул. Цар Освободител 64, ет. 3, заседателна зала.
При липса на кворум изборите ще се проведат
от 10 ч. на същата дата и на същото място.
4240
5. – Управителният съвет на Клуба на гълъбовъдите на спортни гълъби „Бриз“, Несебър, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 30.07.2016 г. в 18 ч. в седалището на
клуба в Несебър, ул. Митрополитска 28А, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение клубът
да осъществява общественополезна дейност; 2.
промяна в начина на свикване на общо събрание
на клуба; 3. приемане на нови членове на клуба;
4. освобождаване на членове на клуба по тяхна
молба и избор на нови членове и председател на
контролния съвет на клуба.
4176
12. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на производителите на сглобяеми къщи
и строителни констру кции от дървесина“ –
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 14.07.2016 г. в 13 ч.
в зала 1А на хотел „Шипка“ в София, бул. Тотлебен
34а, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
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на УС за периода 2013 – 2016 г.; 2. финансов отчет
за периода 2013 – 2016 г.; 3. промени в устава; 4.
избор на нов управителен съвет; 5. избор на омбудсман; 6. освобождаване и приемане на членове; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 14 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
4244
1. – Управите лни ят съвет на СНЦ „Пазарджишки журналисти“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 5.08.2016 г. в 10 ч. в офиса на
сдружението в Пазарджик, ул. Константин Величков 20, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на УС на СНЦ „Пазарджишки
журналисти“ за 2015 г.; 2. вземане на решение
за прекратяване на дейността на сдружението и
откриване на производство по ликвидация. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе колкото и членове да се явят.
4337
31. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на плевенска черноглава овца“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно-изборно събрание 29.07.2016 г.
в 10 ч. в заседателна зала на Мания Тауър – Плевен, пл. Република 2, при следния дневен ред: 1.
приемане и изключване на членове в Асоциацията
на плевенска черноглава овца; 2. отчетен доклад
на УС за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;
3. отчетен доклад на ревизионната комисия; 4.
избор на ново ръководство; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
4227
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Професионален клуб по спортен риболов Колмик – България“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 25.07.2016 г. в 11 ч. на адрес: Пловдив, ул.
Богомил 53, при следния дневен ред: 1. промяна
на седалището и адреса на управление на сдружението; 2. изменение на устава относно начина
на свикване на общо събрание; 3. изменение на
устава относно седалището и адреса на управление; 4. освобождаване на члена на управителния
съвет Костадин Митев Драганов като член на
управителния съвет и като член на сдружението
по негова молба; 5. приемане на нов член на
управителния съвет и член на сдружението – Марияна Димитрова Куюмджиева; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 24, ал. 1, т. 5
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 14 ч.
4137
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Вокална формация „Орфей“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 1 от устава свиква редовно общо събрание
на 25.07.2016 г. в 17 ч. в Пловдив, ул. Иван Вазов 25, в залата на „Дружество за приятелство с
народите на Русия и ОНД“, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събран ието; 2.
отчет на дейността на сдружението; 3. приемане
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на нови членове; 4. преобразуване на сдружението
от частна в обществена полза; 5. освобождаване
на сегашния управителен съвет и избиране на
нов управителен съвет, който ще бъде в състав
от 5 членове; 6. избор на председател на сдружение с нестопанска цел „Вокална формация
„Орфей“ – Пловдив, който ще представл ява
сдружението; 7. обсъждане и приемане на проектоустава, предложен от УС, и на промените в
устава; 8. разни – членовете ще имат думата за
въпроси и отправяне на препоръки, свързани с
дейността на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4243
5. – Управителният съвет на сдружение „Скиклуб „Ветеран“, Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.07.2016 г.
в 10,30 ч. в клуба на сдружението, Смолян, ул.
Любен Каравелов 3, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението през 2015 г.;
2. отчет на контролния съвет; 3. избиране на
нови членове и други промени в членския състав на сдружението; прекратяване на членство
на досегашни; 4. освобождаване членовете на
управителния съвет и от отговорност и избор
на нов управителен съвет за срок 5 години; 5.
освобождаване членовете на контролния съвет и
от отговорност и избор на нов контролен съвет за
срок 5 години; 6. приемане на нов устав; 7. промяна на адреса на управление на клуба; 8. разни.
4136
1. – Управителният съвет на СНЦ „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково,
община Ракитово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 2 от устава свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
19.07.2016 г. в 17 ч. в сградата на читалище „Св.
св. Кирил и Методий“ в с. Дорково при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението и разисквания по доклада; 2. приемане на
бюджет за 2016 г. на сдружението; 3. прекратяване
на членството в сдружението на членове, незаплатили членски внос за две поредни години; 4.
освобождаване на членовете на УС поради изтекъл
мандат и избор на нов УС; 5. освобождаване на
членовете на КС поради изтекъл мандат и избор
на нов КС; 6. предложения за други актуални за
сдружението въпроси. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
4338
1. – Управителният съвет на ФК „Мълния“,
с. Климент, община Каолиново, област Шумен, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава
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на сдружението свиква извънредно общо събрание
на 17.07.2016 г. в 16 ч. в сградата на Читалище
„Просвета“ – с. Климент, община Каолиново,
област Шумен, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на УС за дейността на СНЦ ФК
„Мълния“ за периода 2013 – 2016 г.; 2. приемане
на изменения в задължителното съдържание на
устава на СНЦ ФК „Мълния“; 3. освобождаване
на членовете на УС и членовете на КС на сдружението и избор на нови членове на УС и на КС;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5.
вземане на решение за промяна на размера на
членския внос; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4246
1. – Управителният съвет на сдружение „Общински футболен клуб – Манолич“, с. Манолич,
община Сунгурларе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.07.2016 г. в 18 ч. в
кметството на с. Манолич, община Сунгурларе,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. промяна в устава на сдружението; 3. отчет на дейността на управителния
съвет; 4. отчет за дейността на контролния съвет;
5. приемане проект за бюджет на сдружението за
2016 г.; 6. избор на членове на управителния съвет;
7. избор на членове на контролния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4358
30. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на собствениците – Слънчев
бряг“, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава
на сдружението свиква по своя инициатива редовно
годишно-отчетно общо събрание на сдружението
на 14.07.2016 г. в 10,30 ч. в конферентната зала на
хотелски комплекс „Империал“ в к.к. Слънчев
бряг при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
дейността на съюз на собствениците за 2015 г.;
2. отчет на КС за дейността на съюз на собствениците за 2015 г.; 3. промяна в наименованието
на сдружението – Съюз на собствениците на
Български Черноморски туристически съюз; 4.
вземане на решение от ОС за промяна в наименованието на сдружението, както следва: Съюз
на собствениците на Български Черноморски
туристически съюз; 5. промени в устава на сдружението; 6. промени в състава на УС и КС на
сдружението; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на
сдружението редовното годишно-отчетно общо
събрание ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
4365
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