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Съвместното командване на силите и
от военна служба

3

3

 Наредба за изменение и допълнение
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 315
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Двустранния
договор между правителството на Република
България и Секретариата на инициативата
ЕВРИК А за участие в съвместната програма
„Евростарс-2“, приет от ХLІІI Народно събрание на 28 септември 2016 г.
Издаден в София на 29 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Двустранния договор
между правителството на Република България
и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за
участие в съвместната програма „Евростарс-2“
Член единствен. Ратифицира Двустранния
договор между правителството на Република
България и Секретариата на инициативата
ЕВРИК А за участие в съвместната програма
„Евростарс-2“, подписан на 30 декември 2015 г.
в Брюксел, Кралство Белгия.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 септември 2016 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7920

УКАЗ № 316
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за нивото на обслужване между Европейската
комисия, представена от генералния директор
на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от
една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и
тютюневите изделия Мария Къшева, от друга
страна, за съхранение на данни за тютюневите
изделия, нови тютюневи изделия и растителни
изделия за пушене и на Споразумението за
нивото на обслужване между Европейската
комисия, представена от генералния директор
на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от

една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар
Лукарски, от друга страна, за съхранение на
данни за електронните цигари и контейнерите
за многократно пълнене, приет от ХLІІI Народно събрание на 28 септември 2016 г.
Издаден в София на 29 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската
комисия, представена от генералния директор
на Генерална дирекция „Здравеопазване и
безопасност на храните“ Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България,
представена от директора на Инстит у та
по тютюна и тютюневите изделия Мария
Къшева, от друга страна, за съхранение на
данни за тютюневите изделия, нови тютюневи
изделия и растителни изделия за пушене и
на Споразумението за нивото на обслужване
между Европейската комисия, представена от
генералния директор на Генерална дирекция
„Здравеопазване и безопасност на храните“
Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра
на икономиката Божидар Лукарски, от друга
страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно
пълнене
Член единствен. Ратифицира Споразумението за нивото на обслужване между
Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция
„Здравеопазване и безопасност на храните“
Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на
Института по тютюна и тютюневите изделия
Мария Къшева, от друга страна, за съхранение
на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене
и Споразумението за нивото на обслужване
между Европейската комисия, представена от
генералния директор на Генерална дирекция
„Здравеопазване и безопасност на храните“
Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра
на икономиката Божидар Лукарски, от друга
страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно
пълнене, подписани на 20 май 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 септември 2016 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7919
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 310
На основание чл. 10 0, а л. 2 от Констит у ци ята на Реп ублика Българи я и чл. 19,
т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 162, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Реп ублика Българи я във връзка с пода ден рапорт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Осво б ож да ва м г енера л-ма йор З л ат ко
Тонев Злат ев о т д л ъж нос т та замес т н и ккомандващ на Съвместното командване на
силите и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 27 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
7973

УКАЗ № 317
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 Генерал Киселово, община Вълчи
дол, област Варна, на 11 декември 2016 г.
Издаден в София на 29 септември 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
7974

КОНС Т И Т У Ц ИОН ЕН С ЪД
РЕШЕНИЕ № 10
от 29 септември 2016 г.

по конституционно дело № 3 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова
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разгледа в закрито заседание на 29 септември
2016 г. конституционно дело № 3/2016 г., докладвано от съдията Таня Райковска.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2,
предл. 1 от Конституцията на Република
България.
Делото е образувано на 3.02.2016 г. по искане на омбудсмана на Република България
на основание чл. 150, ал. 3 от Конституцията.
Конституционният съд е сезиран да установи противоконституционност на разпоредбите
на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален
кодекс (ГПК) (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.;
посл. изм., бр. 43 от 7.06. 2016 г.) и на чл. 161,
ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) (обн., ДВ, бр. 105 от
29.12.2005 г.; посл. доп., бр. 62 от 9.08.2016 г.).
Според омбудсмана оспорените разпоредби
противоречат на основни начала на Конституцията – на принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1), на принципа за неприкосновеност на частната собственост (чл. 17, ал. 3),
на принципа за еднакви правни условия за
стопанска дейност (чл. 19, ал. 2) и нарушават
принципа за равенство на страните в съдебния
процес (чл. 121, ал. 1).
В искането се твърди, че чл. 78, ал. 8
ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3 ДОПК създават
привилегирован режим за определени субек
ти – админист рации, юридическ и лица и
еднолични търговци, които са защитавани
от юрисконсулти, като ги поставят в по-благоприятно положение в сравнение с други
лица – граждани и юридически лица, които
нямат назначени юрисконсулти, и се позволява
на тези привилегировани лица да претендират,
и да им бъдат присъдени разноски в съдебните
производства, които те не са направили.
Застъпва се разбирането, че създадената
с нищо неоправдана привилегия в полза на
по-силни икономически субекти от гражданите косвено възпира последните да търсят
съдебна защита на правата си – резултат,
който, според сезиращия орган, представлява
и отказ от правосъдие.
Вносителят се аргументира, че юрисконсултът е служител на трудов договор при съответната страна и за изпълнение на трудова
функция му се дължи трудово възнаграждение,
което няма никаква връзка със стойността на
предмета на делото (цената на иска) и не е
пропорционално по стойност с тази величина.
Поддържа се, че работодателят не заплаща на
юрисконсулта възнаграждение като на адвокат
и че присъждането в съдебно производство
на юрисконсултско възнаграждение представлява възстановяване на разходи, които не
са направени и не могат да бъдат направени,
което според сезиращия орган влиза в противоречие с принципа за присъждане единствено
на направени и доказани разходи и води до
неоснователно обогатяване на страната, която
е била защитавана от юрисконсулт.
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Омбу дсма н ът сч и та, че п ра ви ло т о на
чл. 78, ал. 8 ГПК нарушава изискването за
равенство, защото поставя гра ж даните и
юридическите лица в различно правно положение в зависимост от това, дали юридическите лица ползват, или не юрисконсулт.
Поддържа се нарушение на чл. 121, ал. 1 от
Конституцията, тъй като според вносителя
на искането оспорените два текста на ГПК
и ДОПК задължават съдилищата да нарушават посочения конституционен принцип,
като позволяват на съда да присъди в противоречие с изискването за ефективност и
доказаност на разноски за защита плащане
на фиктивни – ненаправени, разноски.
С определение от 22 март 2016 г. Конституционният съд е допуснал искането за
разглеждане по същество.
В допълнение към искането от 13.05.2016 г.
омбудсманът е развил допълнителни съображения.
От постъпилите по делото писмени становища на конституираните заинтересовани
страни позиция за цялостна основателност на
искането на омбудсмана и неговото уважаване са изразили министърът на правосъдието,
Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Висшият адвокатски съвет.
Министерският съвет, министърът на финансите, главният прокурор и Националната
агенция за приходите считат искането за
неоснователно.
Според Съюза на юристите в България
и Национа лни я съюз на юрисконсултите
искането е неоснователно и следва да бъде
отхвърлено.
Арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата и Арбитражният
съд при Българската стопанска камара не са
изразили становище по основателността на
оспорването.
Ос та на л и т е конс т и т у и ра н и по дело т о
страни не са депозирали писмени становища
в предоставения им срок.
Конституционният съд, като обсъди доводите в искането, с което е сезиран, изложените
в него съображения, представените по делото
становища и релевантната правна уредба, за
да се произнесе, взе предвид следното:
За да се прецени по същество съответствието на оспорените две разпоредби с Конституцията следва да се обсъди същността
на отговорността за разноски в съдебното
производство през призмата на историческото
развитие на законодателството и процесуалните права на страните.
Разпоредбите на чл. 78, ал. 8 ГПК и чл. 161,
ал. 1, изр. 3 ДОПК уреждат присъждане на възнаграждение за адвокат в полза на юридически
лица, еднолични търговци и администрации,
ако те са били защитавани в съдебен процес
от юрисконсулт. Същите вменяват на страната
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по развил се неблагоприятно за нея съдебен
процес задължение да заплати разходите по
водене на делото, включително и адвокатско
възнаграждение, ако спечелилата страна е
защитавана от юрисконсулт.
Според цитираните процесуални закони
присъжданото възнаграждение на страната
за юрисконсултско процесуално представителство е в размер на минималното възнаграждение за един адвокат, съразмерно с отхвърлената
или уважената част от иска, и се определя
по Наредба № 1 от 2004 г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения на
Висшия адвокатски съвет (обн., ДВ, бр. 64 от
2004 г.; посл. изм., бр. 10 от 2016 г.).
В историческ и план отговорност та за
разноските е намерила своята процесуална
уредба още в чл. 64 от Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 8.02.1952 г.,
отм.). В първоначалната редакция на този
текст (отм., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила
от 1.03.2008 г.) е предвидено при решение в
полза на държавно учреждение, предприятие,
кооперация или друга обществена организация, ако страната е била защитавана от
юрисконсулт, да се присъж да адвокатско
възнаграждение. С изменението на чл. 64,
ал. 5 ГПК (отм.) (ДВ, бр. 105 от 8.11.2002 г.)
към кръга на субектите са добавени и общините, в чиято полза при благоприятен изход
на съдебното производство би могло да се
присъди и адвокатско възнаграждение, ако
са защитавани от юрисконсулт.
Действащи ят Гра ж данск и процесуа лен
кодекс по сходен с отменения кодекс начин
урежда присъждането на разноски на страна,
защитавана от юрисконсулт в процеса. Според чл. 78, ал. 8 ГПК в полза на юридически
лица и еднолични търговци се присъжда и
адвокатско възнаграждение, ако те са били
защитавани от юрисконсулт.
В първоначалната редакция на чл. 161,
ал. 1, изр. 3 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено, че на администрацията вместо възнаграждение за адвокат
се присъжда юрисконсултско възнаграждение
в размер до минималното възнаграждение за
един адвокат. С изменението на чл. 161, ал. 1,
изр. 3 на ДОПК (ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.) се
урежда, че на администрацията вместо възнаграждение за адвокат се присъжда за всяка
инстанция юрисконсултско възнаграждение
в размер на минималното възнаграждение
за един адвокат.
И двата кодекса чрез оспорените разпоредби въвеждат задължение за съда при заявено
искане от спечелилата правния спор страна,
която е била защитавана от юрисконсулт, да
бъдат присъдени разноски за правна защита за
всяка инстанция, определени като минимално
адвокатско възнаграждение. Това налага съвместното разглеждане на двата оспорени текста.
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В правната доктрина се приема, че отговорността за разноските в съдебното производство в чл. 81 във връзка с чл. 78 ГПК е
правото на едната страна, в чиято полза съдът
е решил делото, да иска и задължението на
другата страна да плати направените от нея
разноски. Тази отговорност се определя като
гражданско облигационно правоотношение,
произтичащо и уредено от процесуалния закон (проф. Ж. Сталев, Българско гражданско
процесуално право, 2012 г., стр. 378). По своята
правна същност тя е обективна, безвиновна
отговорност и не е отговорност за вреди, тъй
като обхваща само направените разноски в
съдебното производство. Изградена е върху
разбирането за неоснователно предизвикан
правен спор и е своеобразна санкция за това.
В размера на разноските, които се присъждат на една от страните, влизат направените от нея разходи по водене на делото,
които съгласно чл. 71, ал. 1 ГПК включват
държавни такси, разходи за производството
(вещи лица, свидетели) и разходи за правна
защита – възнаграждение за един адвокат,
ако е имало такъв.
Съгласно ГПК и ДОПК отговорността за
разноските се понася от страната по делото, срещу която е постановено решението.
Заплащането на разноски по съдебни дела
има две основни цели – да се финансира
функционирането на съдебната система и
да се препятства недостатъчно обмисленото
отнасяне на правни спорове за разрешаване
от съдилищата.
Процесуалното законодателство допуска страните в гражданското, търговското,
административното производство да бъдат
представлявани от пълномощници. Представителят е лицето, което упражнява процесуалните права и изпълнява процесуалните
задължения на страната. Пълномощникът
черпи представителната си власт от волята на
представлявания. Не всяко лице може да бъде
пълномощник в процеса, а само лице, което
отговаря на изискванията на чл. 32 ГПК, като
за гражданите то може да бъде адвокатът,
родителите, децата или съпругът на страната.
За юридическите лица и едноличните търговци
освен адвокатите пълномощници могат да са
и юрисконсултите или други техни служители
с юридическо образование.
Разноските за правна защита на страната са
част от разходите за производството и включват възнаграждението за един адвокат (чл. 78,
ал. 1 ГПК). Законът за адвокатурата урежда
дължимото възнаграждение за положения от
адвоката труд по конкретен правен въпрос
или по конкретно дело да бъде уговорено с
договор. В отношенията между адвокат и
клиент е установен принципът на свободно
определяне на адвокатското възнаграждение,
но при съобразяване на установените норма-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

тивно минимални размери за съответните
видове адвокатски дейности. С договора се
удостоверява както че разноските са заплатени, така и че те само са договорени. Според
даденото разрешение в т. 1 от Тълкувателно
решение № 6 от 6.11.2013 г. по т.д. № 6/2012 г.
на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен
съд (цитирано от вносителя и в отговорите на
заинтересованите страни) процесуалният закон урежда възмездяване само на заплатените
от страната разноски за адвокатска защита.
Тълкувайки закона – чл. 78 ГПК, и зачитайки свободата в договарянето, ограничена до
отношенията между клиент и адвокат, Върховният касационен съд предвид конкретно
поставените въпроси по тълкувателното дело
е акцентирал върху доказване извършването
на разноски от страната в полза на адвокат,
за да бъдат същите присъдени по правилата
на чл. 78 ГПК. Съдът не е обсъждал въпроса за възмездяване при приравненото към
адвокатското по силата на чл. 78, ал. 8 ГПК
юрисконсултско възнаграждение.
Описаният детайлно законодателен подход
отчита следните принципни моменти: 1) за
юрисконсултско процесуално представителство на страната, спечелила делото, се дължи
възнаграждение, и 2) частично приравняване
на юрисконсулта на адвоката досежно присъжданото възнаграждение. Частично, защото
при поискани разноски за юрисконсултско
представителство се присъжда винаги само
минималният размер на определяемото по
Наредба № 1 от 2004 г. на Висшия адвокатски
съвет адвокатско възнаграж дение, докато
на адвоката е възможно и присъждане на
по-голям размер, ако не е оспорен и съдът
не го намали.
Прегледът на установения законодателен
регламент не пояснява възприетото de lege
lata разрешение (в т. ч. чрез мотивите към
законопроектите), а правната доктрина извън дословно възпроизвеждане на уредбата
чрез цитиране на съответните текстове не
дава обяснение защо законодателят е счел
за необходимо да възприеме подобен начин
на уреждане, и по-конкретно: защо на страната, спечелила делото и представлявана
от юрисконсулт, се дължи адвокатско възнаграждение, което да понесе като тежест
страната, загубила делото, и защо размерът
на това юрисконсултско възнаграждение се
приравнява частично на адвокатското.
Конституционният съд счита, че приведените аргументи в подкрепа на искането от
страна на обмудсмана и на някои от заинтересованите страни не обосновават неконституционността на атакуваните разпоредби.
Не е налице твърдяната в искането противоконституционност, основана на нарушаване принципите на правовата държава и на
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равенството пред закона, последното съотнесено към правото на защита и равенство
на страните в съдебния процес.
Понятието за правова държава няма едно
общовалидно, абсолютно очертано съдържание. Все пак, разбиранията за правовата
държава имат общо ядро, чиито елементи
са отричане на абсолютната власт в държавата, признаване господството на правото,
инкорпориращо най-висши цивилизационни
ценности, гаранции и закрила на личната и
политическата свобода чрез разделяне, ограничаване и балансиране при упражняването на
държавната власт, както и съдебен контрол. В
своята практика Конституционният съд изрично очертава с какво съдържание е изпълнен
принципът на правовата държава, за да не се
натоварва той прекомерно и често с очаквания
за приложението му в конституционния процес. Според Решение № 1 от 27.01.2005 г. по
к.д. № 8/2004 г. „правовата държава включва
упражняването на държавна власт на основата на Конституцията, в рамките на закони,
които материално и формално съответстват
на Конституцията и които са създадени за
запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна
сигу рност“. Многопластовото съдържание
на конституционния принцип, формирано от
съчетаването на двата елемента – формалния,
включващ принципа за правната сигурност,
и мат ериа л н и я, о бх ва ща щ п ри н ц и па за
материалната справедливост, откроява неговата специфика. Законосъобразността на
държавните дейности е изискване за тяхната
предвидимост, на което правната сигурност
е последица (Решение № 4 от 11.03.2014 г. по
к.д. № 12/2013 г.).
Правната сигурност и стабилност са характеристики на правовата държава, която изисква трайно и последователно като концепция
законодателно регулиране на обществените
отношения (Решение № 3 от 2008 г. по к.д.
№ 3/2008 г.). Тези основни характеристики на
правовата държава намират своето проявление
като водещи максими в различните клонове
на действащото право.
Изхождайки от този най-общ и синтезиран израз на понятието за правова държава,
Конституционният съд счита, че оспорените
разпоредби на чл. 78, ал. 8 ГПК и чл. 161,
ал. 1, изр. 3 ДОПК не противоречат на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от
Конституцията), поради което не са противоконституционни на това основание.
Вносителят на искането е обединил аргументите за противоконституционност по
чл. 4, ал. 1 от Конституцията с тези, свързани с принципа за равенство на гражданите
пред закона, поддържайки, че с оспорваните
текстове от ГПК и ДОПК е създадена привилегия за някои от страните в съдебното
производство – юридически лица, еднолични
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търговци и администрации, които разполагат
с възможност да бъдат защитавани в процеса
от юрисконсулт, за разлика от гражданите,
които могат да получат правна защита само
от адвокат.
Твърдяното от омбудсмана за поставяне
в по-благоприятно положение на определени
правни субекти, страни в съдебното производство, в сравнение с гражданите, които
не могат да се представляват и защитават
в процеса от юрисконсулти, не обосновава
нарушаване на визираните по-горе принципи
на Конституцията.
Равенството на гражданите пред закона е
изведено като конституционен принцип, който
стои в основата на гражданското общество и
държавата (Решение № 14 от 1992 г. по к.д.
№ 14/1992 г.). Равенството на гражданите пред
закона е формулирано още и като основно
право на гражданите, конкретизирано и в
други разпоредби на Конституцията – чл. 19,
ал. 2 и чл. 121, ал. 1, на които вносителят
на искането се позовава. Равенството пред
закона означава равнопоставеност на всички
граждани пред закона и задължение за еднаквото им третиране от държавната власт.
Принципът за равенството е равенство на
гражданите пред закона, като законът може
за едно и също право или задължение да
предвижда диференциация, но това не води
до извод за нарушаване на посочения конституционен принцип, ако диференциацията
се основава на определен критерий и на него
отговарят всички от една група субекти (в
този смисъл са Решение № 4 от 2014 г. по к.д.
№ 12/2013 г. и Решение № 6 от 2010 г. по к.д.
№ 16/2009 г.). Отсъства неравно третиране на
страни в съдебното производство, принадлежащи към една и съща група правни субекти,
като различията се отнасят до всяка една
от двете самостоятелно оформени групи на
база диференциращ критерий – физическо,
съответно юридическо лице.
Ограничаването на правата и предоставяне
на социални привилегии на обособени по други
признаци групи граждани може да се извърши само при условия и ред, определени със
закон. Поначало привилегиите са нарушения
на принципа на равноправието и в правовата
държава те следва да се смятат предварително
изключени. Оспорваните текстове не въвеждат привилегии за определена група правни
субекти, участници в съдебно производство,
тъй като всички граждани (формиращи една
група правни субекти като страни в съдебното производство) имат възможност да бъдат
защитавани в производство пред съд от адвокат, докато възможност да ползват услуги
на юрисконсулт имат юридическите лица и
едноличните търговци – формиращи друга
самостоятелна, различна група от участници в съдебното производство, извън тази на
гражданите (физически лица).
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ГПК и ДОПК третират като равнопоставени
адвокатите и юрисконсултите в качеството им
на представители по пълномощие на страните
в производството. Юридическите лица и едноличните търговци могат да избират дали да
ползват услугите на адвокат или юрисконсулт
за правно обслужване и процесуално представителство пред съдилищата. Техният статут,
целите, с които се създават, и организацията
им на дейност, участието им в стопанския
живот и сложността на правоотношенията, в
които влизат, обосновават необходимостта от
постоянно и незабавно (като разполагаемост
и готовност) за правно съдействие на място
присъствие на правен специалист (юрисконсулт), включително и представителство, и
защита пред съд. Правното положение на
юрисконсулта, макар и неуредено от специален
закон, предполага придобиване на права (образование, стаж, юридическа правоспособност
и др.). Съществено изискване относно процесуалния представител – юрисконсулт, е да се
намира в трудови (служебни) правоотношения
с представлявания, респ. учреждението, където
е административният орган, и да е изрично
упълномощен да осъществява процесуално
представителство в процеса. Характерът на
правоотношението между юридическото лице
или едноличния търговец и юрисконсулта е
неотносимо към правото на присъждане на
разноски. Достатъчно е то да съществува валидно. След като отговорността за разноските
по своята същност съставлява облигационно
правоотношение, произтичащо от процесуалния закон (ГПК или ДОПК), прилагайки
чл. 78, ал. 8 ГПК, съдът присъжда адвокатско
възнаграждение не в полза на юрисконсулта,
а в полза на страната – юридическо лице или
едноличен търговец.
Необосновано е твърдението, че с оспорваните норми се създава привилегировано положение в полза на икономически по-силните
субекти – държавата и търговците, съпоставено с положението на страните – физически
лица. Участниците в съдебното производство
самостоятелно преценяват каква ще е тяхната
защита и от кого ще се осъществява. Всяка
една от групите участници в съдебното производство има правната възможност да бъде
защитавана от адвокат, включително всеки
един гражданин. Равенството на гражданите
пред закона е закрепено като конституционен
принцип, стоящ в основата на гражданското
общество и държавата. Този принцип е общ за
цялата правна система и е основа на тълкуване
и прилагане на Конституцията, както и за
нормотворческата дейност. От съпоставянето на оспорваните текстове с утвърденото и
ясно съдържание на принципа за равенство
на гражданите пред закона се налага изводът,
че соченото противоречие не е налице. Не
е налице привилегия за определени правни
субекти, защитавани от юрисконсулт и пре-
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тендиращи присъждане на разноски за производството, като адвокатско възнаграждение,
доколкото принципът за възстановяване на
разходите за процесуална защита е присъщ
на българския правен ред. Присъждането
на направените по делото разноски цели да
възмезди страната, в чийто интерес е решено
делото, т.е. тя да си възстанови понесените
разходи за производството. Правораздаването
е публична услуга и след като юрисконсултът
и адвокатът са равнопоставени в съдебното
производство, осъществяват идентични процесуални действия предвид качеството им на
защитници на интересите на страните, които
са ги ангажирали, законодателната преценка
за използване на същия подход и при разпределение на разноските за правна защита
в производството е конституционосъобразна.
Не може да бъде споделена аргументацията,
че определяното юрисконсултско възнаграждение няма никаква връзка с предмета на делото (цената на иска). Подобна теза не държи
сметка за особения статут на юрисконсулта,
разгледан по-долу, и начина на формиране на
трудовото му възнаграждение. Невъзможно
е изначално при сключването на трудовото
или служебното правоотношение да се изброят предварително всички бъдещи дела,
по които ще участва юрисконсултът, за да се
търси директна връзка между получаваното
възнаграждение по трудово или служебно
правоотношение (или негов компонент) и
конкретното дело.
Необосновано е и твърдението, че опасността от присъждане в тежест на гражданите на юрисконсултско възнаграждение при
загубване на дело съставлява своеобразна
задръжка за тях в достъпа им до съд, съответно отказ от правосъдие. Гражданите
(физически лица – като страна в съдебното
производство) предварително не знаят дали
насрещната страна – юридическо лице, ще се
представлява от юрисконсулт, адвокат, или
изобщо няма да изпрати процесуален представител, за да бъде посоченото твърдение
предварително възпиращ фактор за неучастие
в дела. Отделно от това, резултатът по делото,
имащ отношение и към разноските, подлежи
на преразглеждане и промяна при обжалване.
В случаи на процесуално представителство
на юридически лица от адвокат, а такива има
безспорно немалко на брой, аргументацията
по-горе е изцяло ирелевантна, тъй като спор
за присъждане на адвокатско възнаграждение
в подобна хипотеза не може да има. Безпредметно е обсъждането и на хипотезата, когато
юридическото лице няма да изпрати процесуален представител – юрисконсулт. Очевидно
присъждане на възнаграждение за юрисконсултско процесуално представителство не му
се дължи – такива случаи също не са рядкост
при дела с установена и безспорна съдебна
практика и пренатовареност на юрисконсулта
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с дела. Възнаграждение не се присъжда и
когато, макар и участвал, юрисконсултът е
пропуснал или по настояване на работодателя
си (вътрешни взаимоотношения) или наложен
му обществен или управленски императив не
е направил искане за присъждане на разноски
за правна защита.
Приравняването при определяне на размера на въ зна г ра ж ден ие т о на с т ра н и т е,
при което на страната, представлявана от
юрисконсул т, се п рисъж да минима лното
адвокатско възнаграж дение и различието
по отношение на доказване на факта на
плащане на възнаграждението от страните – презумптивно закрепено плащане от
страната, представлявана от юрисконсулт,
и задължение за доказване на плащане от
ст раната, представл явана от а двокат, не
води до извод за противоконституционност
на оспорваните разпоредби, доколкото приравняването е резултат от идентичността на
осъществяваните процесуални функции, а
различието от разликите в правния статут
на юрисконсулта, съответно на адвоката.
Наистина при избор на адвокатска защита
ст раната – г ра ж данин, юри ди ческо лице,
едноличен търговец или административен
орган, е необходимо да заплати предварително
възнаграждението независимо от размера, за
да може при приключване на производството
да є бъде възстановен този разход. Изискването на процесуалния закон в тази насока,
включително свързано и с доказване факта
на заплатено адвокатско възнаграж дение,
е въведено в интерес не само на страната,
която при благоприятен изход ще претендира
разноски, но и в интерес на адвоката, който,
легитимирайки се в съдебното производство,
удостоверява и обстоятелството, че вече
е получил възнаграждение по договора за
правна защита и съдействие.
При правна защита, осъществена от юрисконсулт, страната не следва да доказва пряко
направения разход, което не означава, че такъв не е бил направен (отсъства), не може да
бъде направен или че априори не е адекватен
на минималното възнаграждение на адвокат
според скàлата на Наредба № 1 от 2004 г.
Безспорно е, от една страна, че юрисконсултите работят по трудово или служебно
правоотношение. В този смисъл те получават ежемесечно възнаграждение, като в
длъжностните им характеристики е включено и осъществяване на процесуално представителство на страната по съдебни дела.
Известно е наред с това, че в номиналното
брутно изражение на работната заплата на
юрисконсултите отсъства разбивка по отделни видове дейности – фиксирана сума
за ежедневно правно обслужване (договори,
консултации, становища и т.н.) и фиксирана
сума за евентуално процесуално представителство по дела. Макар и подобна неопределеност да е налице, фактът, че работодателят
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включва тези различни по вид разходи във
възнаграждението на юрисконсулта, не може
да се отрече. За работодателя съществуват
и задължения по трудовото законодателство
за повишаване квалификацията на работната
сила и юрисконсултите в частност, за предоставяне на здравословни условия за труд,
в т.ч. материално-техническа обезпеченост
за полагането му и др., които също налагат
осъществяване на специфични разходи.
Не може да се отрече и обстоятелството, че и самият механизъм за определяне
на минима лни я размер на а двокатск и те
възнаграждения по Наредба № 1 от 2004 г.
на Висшия адвокатски съвет също избягва
детайлен отговор за използвани я под ход
за определянето им, като се основава и на
размера на правния материален интерес.
Последният обаче невинаги е водещ и определящ. Съществуват дела с огромен имуществен интерес, но които сами по себе си
не са сложни нито от фактическа, нито от
правна страна, и обратно – други с незначителен имуществен интерес, но изключително сложни от фактическа и правна страна.
Затова стойностният критерий невинаги е
най-убедителен, но при отсъствие на по-добър следва да се възприеме като приемлив
пред риска за хипотеза, при която да не се
използва изобщо какъвто и да било.
При тези данни, макар и да са налице
различия в организацията и осъществяването на юрисконсултската и адвокатската
дейност, по своята същност юрисконсултското процесуално представителство пред
съд е идентично, предвид съдържанието му
и осъществяването му пред съдебен орган,
с адвокатското представителство по дела.
Този извод не изключва, напротив, обуславя използването на сходен критерий при
разпределянето на разноските на страните
за адвокатско, съответно юрисконсултско
процесуално представителство.
Конституционният съд намира, че е допустимо и конституционно оправдано законодателно отклоняване от възприемането на
количествено точно определени и изчисляеми
подходи в полза на решения, основани на сходна регламентация, за постигане на приемлив
обществено оправдан интерес. След като е
налице идентичност в осъществяваното процесуално представителство, то установеното
законодателно разрешение за присъждане на
минималния размер на адвокатското възнаграждение в полза на страната, представлявана от юрисконсулт, съставлява приемлив
подход в посоченото по-горе направление и
израз на осъществена законодателна симетрия
(постигане на баланс) за еднаква по своята
същност процесуална дейност.
Спорове за това, как се е достигнало до
извод за законодателно решение за присъждане
на минималното възнаграждение, а не на друг
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размер – занижено до 1/2 или 1/4 от минималното или пък завишено с коефициент 1,5 или
повече от минималното, са винаги възможни,
но посочената неопределеност, пораждаща известна доза съмнение относно количествените
параметри и механизма за определянето им,
не води до диспропорционалност в настоящия
случай до такава степен, че да обоснове неприемлива обществена нетърпимост, съответно
неконституционосъобразност. Защото, макар
и несъвършено, дадено законодателно разрешение може да се възприеме като обществено
оправдано и необходимо пред перспективата
да няма изобщо такова.
Лишаването на страна в процеса от разноски за процесуална защита при позитивен развой на съдебното дело само поради
обстоятелството, че правоотношението є с
процесуалния представител е служебно или
трудово и разкрива особености (задължения
и разходи) предвид качеството на работодателя при формиране на възнаграждението,
би било нарушение на правото на защита и
на правовата държава. Премахването на присъждано в полза на изправната страна възнаграждение, когато е била представлявана от
юрисконсулт, би довело до несправедливост
и несъответствие с принципа за равенство
на страните в съдебния процес (чл. 121, ал. 1
от Конституцията) и би довело фактически
до тяхното неравенство. Защото законът позволява страна в съдебното производство да
получи правна защита не само от адвокат,
но и от юрисконсулт, но едва ли би позволил
присъждане на разноски в полза на спечелила
страна – гражданин или юридическо лице,
само в хипотеза на осъществено процесуално
представителство от адвокат.
В зак лючение, Конст и т у ц ионни я т съд
намира, че оспорените чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 161, ал. 1,
изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс не противоречат на Конституцията,
поради което искането на омбудсмана на Република България като неоснователно следва
да бъде отхвърлено.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
От х върл я искането на омбудсмана на
Реп у бл ика Бъ л гари я за ус та новя ва не на
противоконституционност на чл. 78, ал. 8
от Гражданския процесуален кодекс (обн.,
ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.; посл. изм., бр. 43
от 7.06.2016 г.) и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г.; посл. доп.,
бр. 62 от 9.08.2016 г.).
Председател:
Борис Велчев
7938
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на
Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
прилагане на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и
реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република
България, приета с Постановление № 77 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 118 от 2002 г.,
бр. 53 от 2003 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 56 от
2007 г., бр. 50 и 60 от 2011 г., бр. 110 от 2013 г.
и бр. 80 от 2015 г.).
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61
от 2014 г. и бр. 40 и 57 от 2015 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11 се създава нова ал. 4:
„(4) Когато чужденец от български произход
не притежава виза за дългосрочно пребиваване, службите за административен контрол
на чужденците след предоставяне на писмено
становище от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и след съгласуване с
дирекция „Консулски отношения“ на Министерството на външните работи (ДКО – МВнР)
могат да продължат срока на пребиваване
или да издадат разрешение за пребиваване,
когато държавният интерес налага това или
при извънредни обстоятелства, доказани по
надлежния ред със съответни документи.
Службите за административен контрол на
чужденците изпращат в ДКО – МВнР, документ за платена такса за визата.“
2. В чл. 12:
а) в ал. 1 след думите „чл. 33г, ал. 4“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите
„чл. 33к, ал. 3“ се добавя „и чл. 33р, ал. 1 от“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Събирането на семейство на чужденци
по чл. 33р, ал. 1 не е обвързано с необходимостта титулярят да е пребивавал определен
минимален срок.“
3. В чл. 32б ал. 2 се отменя.
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4. В чл. 47 ал. 7 се отменя.
5. В глава втора „Пребиваване на чужденци
в Република България“:
а) създава се раздел IIIа „Пребиваване
на чужденци за целите на сезонна заетост“
с чл. 50а:
„Раздел ІІІа
Преби ва ва не на ч у ж ден ц и за цел и т е на
сезонна заетост
Чл. 50а. (1) За получаване право на пребиваване за целите на сезонна заетост и издаване
на разрешение за сезонен работник с право
на продължително пребиваване чужденецът
лично подава в дирекция „Миграция“ или в
Столичната дирекция на вътрешните работи/
Областна дирекция на Министерството на
вътрешните работи (СДВР/ОДМВР) заявление
по образец съгласно приложение № 3, към
което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично
пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато
такава се изисква, и печата за последното
влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът
на документа за задгранично пътуване; срокът
на валидност на документа за задгранично
пътуване следва да покрива най-малко срока
на валидност на разрешението за целите на
сезонната заетост; същият следва да е издаден
през последните 10 години;
2. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
3. документ за платена държавна такса по
чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
4. доказателства за осигурено жилище.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат към заявлението
копие на писменото решение за упражняване
на сезонна заетост, издадено от Агенцията по
заетостта, което се предоставя на дирекция
„Миграция“ по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 7 дни преди изтичането на срока
за пребиваване на чужденеца на територията
на страната.
(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и
решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са
представени. В случай че информацията или
документите, предоставени в подкрепа на
заявлението, са недостатъчни, компетентните
органи уведомяват кандидата за изискваната
допълнителна информация и документи и
определят 14-дневен срок за предоставянето
им. Срокът за разглеждане на заявлението се
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спира, докато компетентните органи получат
изискваната допълнителна информация или
документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в
рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно
преразглеждане.
(5) Когато чужденецът поне веднъж е работил на територията на Република България
като сезонен работник, заявлението по ал. 1
се разглежда и решава в 5-дневен срок. В
случай че информацията или документите,
предоставени в подкрепа на заявлението, са
недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна
информация и документи и определят 14-дневен срок за предоставянето им. Срокът за
разглеждане на заявлението се спира, докато
компетентните органи получат изискваната
допълнителна информация или документи.
Когато допълнителната информаци я или
документи не бъдат представени в рамките
на срока, производството се прекратява и
заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(6) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(7) На чужденец, на когото е предоставено
право на пребиваване за целите на сезонната
заетост, се издава разрешение за пребиваване
съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни
(OB, L 157 от 15 юни 2001 г.), като в полето
„тип разрешение“ се отбелязва „сезонен работник“, а в полето „забележка“ се отбелязва
условието за достъп до пазара на труда.“;
б) създава се раздел IIIб „Пребиваване на
чужденци за целите на вътрешнокорпоративния трансфер“ с чл. 50б, 50в и 50г:
„Раздел IIIб
Преби ва ва не на ч у ж ден ц и за цел и т е на
вътрешнокорпоративния трансфер
Чл. 50б. (1) За получаване право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния
трансфер и издаване на разрешение за лице,
п ремес т ено п ри вът реш нокорпорат ивни я
трансфер с право на продължително пребива
ване, чужденецът лично подава в дирекция
„Миг раци я“ – МВР, или в СДВР/ОДМВР
заявление по образец съгласно приложение
№ 3, към което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката,
личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ,
когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване
автентичността на копието се представя и
оригиналът на документа за задгранично
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пътуване; срокът на валидност на документа
за задгранично пътуване следва да покрива
най-малко срока на валидност на разрешението за целите на вътрешнокорпоративния
трансфер; същият следва да е издаден през
последните 10 години;
2. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат към заявлението
копие на писменото решение за целите на
вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от
Агенцията по заетостта, което се предоставя
на дирекция „Миграция“ по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 14 дни преди изтичането на срока
за пребиваване на чужденеца на територията
на страната.
(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и
решава в 14-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са
представени. В случай че информацията или
документите, предоставени в подкрепа на
заявлението, са недостатъчни, компетентните
органи уведомяват кандидата за изискваната
допълнителна информация и документи и
определят 14-дневен срок за предоставянето
им. Срокът за разглеждане на заявлението се
спира, докато компетентните органи получат
изискваната допълнителна информация или
документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в
рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно
преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) На чужденеца, на когото е предоставено
право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „вътрешнокорпоративен
трансфер“.
Чл. 50в. (1) За получаване право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер и издаване на разрешение за
лице, преместено при вътрешнокорпоративен
трансфер, издадено от първа държава членка, с право на продължително пребиваване
чужденецът лично подава в дирекция „Миграция“ – МВР, или в СДВР/ОДМВР заявление
по образец съгласно приложение № 3, към
което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката,
личните данни, печата за последното влизане
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в страната; за сверяване на автентичността
на копието се представя и оригиналът на
документа за задгранично пътуване; срокът
на валидност на документа за задгранично
пътуване следва да покрива най-малко срока
на валидност на разрешението за целите на
вътрешнокорпоративния трансфер; същият
следва да е издаден през последните 10 години;
2. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
3. издаденото разрешение за пребиваване
от първата държава членка.
(2) Службите за административен контрол
на чужденците прилагат към заявлението
копие на писменото решение за целите на
вътрешнокорпоративния трансфер, издадено от
Агенцията по заетостта, което се предоставя
на дирекция „Миграция“ по служебен път.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 7 дни преди изтичането на срока
за пребиваване на чужденеца на територията
на страната.
(4) Заявлението по ал. 1 се разглежда и
решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са
представени. В случай че информацията или
документите, предоставени в подкрепа на
заявлението, са недостатъчни, компетентните
органи уведомяват кандидата за изискваната
допълнителна информация и документи и
определят 14-дневен срок за предоставянето
им. Срокът за разглеждане на заявлението се
спира, докато компетентните органи получат
изискваната допълнителна информация или
документи. Когато допълнителната информация или документи не бъдат представени в
рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно
преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.
(6) На чужденец, на когото е предоставено
право на пребиваване за целите на вътрешнокорпоративния трансфер, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от
13 юни 2002 г. относно единния формат на
разрешенията за пребиваване за гражданите
на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „mobile ICT – мобилност
при ВКТ“, а в полето „забележка“ се отбелязва
условието за достъп до пазара на труда.
(7) Сектори и групи „Миграция“ при СДВР/
ОДМВР у ведом я ват незаба вно д и рек ц и я
„Миграция“ за всяко издадено разрешение
за дългосрочна мобилност.
Чл. 50г. (1) За продължаване правото на
пребиваване на членовете на семейството на
притежателя на разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер,
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членът на семейството лично подава в дирекция „Миграция“ или в ОДМВР заявление
по образец съгласно приложение № 3, към
което прилага:
1. копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката
и личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 от
ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за
последното влизане в страната; за сверяване
на автентичността на копието се представя
и оригиналът на документа за задгранично
пътуване;
2. удостоверение за граждански брак или
удостоверение за раждане;
3. доказателство за осигурено жилище;
4. задължителна медицинска застраховка,
валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
5. доказателства за достатъчни средства за
издръжка, без да се прибягва до системата за
социално подпомагане, в размер, не по-малък
от минималната месечна работна заплата или
минималната пенсия за страната за срока на
пребиваване.
(2) За установяване на фактите и обстоятелствата по чл. 26, ал. 4 ЗЧРБ службите
за административен контрол на чужденците
изготвят мотивирано становище, което се
прилага към заявлението за предоставяне на
право на пребиваване.
(3) На членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено
п ри вът решнокорпорат ивен т рансфер, се
издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен
на срока на пребиваване на притежателя на
разрешението за вът решнокорпоративни я
трансфер, доколкото срокът на валидност
на националните документи за задгранично
пътуване позволява това.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 14 дни преди изтичането на разрешения срок на пребиваване на чужденеца на
територията на Република България. То се
разглежда и решава в срок до 14 дни. При
правна и фактическа сложност и необходимост
от представяне на допълнителни документи
или информация този срок може да бъде
удължен с един месец, за което чужденецът
се уведомява писмено, като му се указва,
че необходимите документи и информация
следва да бъдат представени в 14-дневен срок.
В случай че допълнителните документи и
информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и
заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.
(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.“
§ 3. Възникналите до влизането в сила на
Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност правоотношения се уреждат по досегашния ред.
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§ 4. Постановлението влиза в сила от
30 септември 2016 г. с изключение на раздел V І от глава втора на Правилника за
прилагане на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност, който влиза в сила
от 1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда прилагането
на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност (ЗТМТМ) по отношение на:
1. условията и реда за предоставяне, продължаване, отказ и отменяне на писменото
решение на изп ъ лни т елни я ди рек т ор на
Агенцията по заетостта за достъп до пазара
на труда на работници – граждани на трети
държави, включително условията за провеждане на проучването по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ,
във връзка с издаване от Министерството на
вътрешните работи на:
a) Единно разрешение за пребиваване и
работа;
б) разрешение за пребиваване и работа тип
„Синя карта на Европейския съюз“;
в) разрешение за сезонен работник;
г) разрешение за лице, преместено при
вътрешнокорпоративен трансфер;
2. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за
работа на работници – граждани на трети
държави, в Република България;
3. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за
извършване на дейност на свободна практика
на работници – граждани на трети държави,
в Република България;
4. условията и реда за регистрация на заетост без разрешение за работа;
5. реда за деклариране на заетост без разрешения за работа;
6. структурата, функциите и организацията
на дейността на Националния съвет по трудова
миграция и трудова мобилност;
7. условията и реда за определянето на
служителите на Министерството на труда и
социалната политика (МТСП), които да се
командироват дългосрочно в службите по
трудови и социални въпроси.
Чл. 2. (1) За предоставяне на решение за
достъп до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за
издаване на разрешение по чл. 1, т. 2 работодателят подава в Агенцията по заетостта:
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1. заявление по образец съгласно приложенията на правилника;
2. обосновка на искането;
3. копие от документа за регистрация или
ЕИК (единен идентификационен код) съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР)
и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ,
легитимиращ вносителя на искането, както
и удостоверение за актуално състояние (в
случаит е на фирми без ЕИК съгласно чл. 23
ЗТР);
4. документи за образование, специалност,
правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на
трета държава, легализирани по съответния
ред, придружени със заверен превод на български език и съответстващи на изискванията
за заемане на длъжността;
5. справка-декларация за работещите във
фирмата работници – граждани на трети държави, наети по трудов договор, с посочени
имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
6. справка-декларация за средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани
на държава – членка на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, и
на Конфедерация Швейцария, включително
лицата по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 ЗТМТМ – в
предходните 12 месеца (по месеци), подписана
от работодателя и от главния счетоводител;
7. декларация на работодателя, че са спазени условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗТМТМ;
8. други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност,
когато такива са необходими;
9. заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на
българското законодателство, за длъжност с
код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), подписан
от страните и влизащ в сила от датата на
издаване на документа за пребиваване на
работника – гражданин на трета държава,
и копие от длъжностната характеристика,
когато е неразделна част от договора;
10. документ, че са изпълнени условията за
упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република
България, приет с решение на Министерския
съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
11. копие от страницата на документа за
задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на
трета държава;
12. две цветни снимки – формат 3,5/4,5 см.
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(2) В обосновката по ал. 1, т. 2 работодателят:
1. представя копия от обяви в местни и
национални средства за масово осведомяване,
интернет и др.;
2. посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работник – гражданин
на трета държава;
3. мотивира отказа си да наеме български
гражданин, гражданин на друга държава –
членка на Европейския съюз, на държава –
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или на лице по чл. 9, ал. 1,
т. 2 – 6 ЗТМТМ, което отговаря на посочените
в обявата изисквания.
(3) Професиона лни у мени я и опит по
ал. 1, т. 4 се удостоверяват с документ за
трудов стаж, издаден от компетентен орган
на съответната държава, в който са посочени
работодателят, трудовият и професионалният
стаж и заеманата длъжност.
(4) В договора по ал. 1, т. 9 следва да са
определени задълженията на страните относно
разходите за квартира, медицинско лечение,
застраховки, транспорт от и до държавата,
където е обичайното местоживеене на работника – гражданин на трета държава.
Чл. 3. За предоставяне на решение за достъп
до пазара на труда по чл. 1, т. 1 и за издаване
на разрешение по чл. 1, т. 2 и 3 Агенцията по
заетостта служебно изисква информация от:
1. Министерството на външните работи
за наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2
и чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ;
2. Министерството на вътрешните работи
за наличие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 11, ал. 1, т. 5 ЗТМТМ;
3. Националната агенция за приходите
за наличие на задължения на работодателя
съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за влезли в сила наказателни
постановления за нарушения, посочени в
чл. 11 ЗТМТМ.
Чл. 4. (1) Предварителното проучване на
пазара на труда по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ
се извършва от работодателя в национални
и местни средства за масово осведомяване,
включително в дирекция „Бюро по труда“ по
месторабота на работника – гражданин на
трета държава.
(2) Продължителността на проучването
по ал. 1 не може да е по-малка от 15 дни и
по-голяма от 3 месеца.
(3) При обявяване на свободно работно
място работодателят представя информация
относно:
1. изискванията за заемане на длъжността;
2. възнаграждението и другите социални
придобивки.
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(4) Резултатите от проведеното предварително проучване на пазара на труда се
използват от А генц и я та по заетост та за
установяване на обективната невъзможност
на работодателя да наеме на свободното
работно място по трудово правоотношение
български гражданин, гражданин на друга
държава – членка на Европейския съюз, на
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на Конфедерация Швейцария, или лице по
чл. 9, ал. 1, т. 2 – 6 ЗТМТМ.
Чл. 5. Таксата по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ, както
и таксата по чл. 41, ал. 5 и чл. 45, ал. 4 ЗТМТМ
е в приход на държавния бюджет, заплаща
се по банков път и не подлежи на връщане.
Чл. 6. (1) Образуваните преписки по заявления във връзка с предоставяне на решения
на изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта се придвижват само по служебен ред.
(2) Постъпилите документи във връзка с
предоставяне на решенията по ал. 1, включително по оттеглените от вносителя заявления,
не подлежат на връщане.
(3) При необходимост за удостоверяване на
условията за даване на решението по чл. 7,
ал. 3 ЗТМТМ Агенцията по заетостта може
да изиска допълнителни документи, за което
работодателят се уведомява писмено и се
определя срок за представянето им.
(4) При констатирани пропуски и нередности на документите Агенцията по заетостта
уведомява писмено работодателя, като му определя 15-дневен срок за отстраняването им.
(5) Срокът по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ спира
да тече до получаването на допълнителните
документи по ал. 3 и 4.
(6) В случай че не може да представи
документите по ал. 3 и 4 в указания срок,
работодателят може да оттегли заявлението
с писмено уведомление до А генцията по
заетостта и впоследствие може да ги внесе
отново.
Чл. 7. Заявление за ново решение за достъп до пазара на труда може да се подаде
след 3-месечно прекъсване между изтеклия
и искания нов начален срок на заетост за
гражданина на трета държава, когато:
1. е налице някое от обстоятелствата по
чл. 10, ал. 4 ЗТМТМ;
2. при достигане на максимално допустимия
срок по чл. 7, ал. 5 ЗТМТМ.
Чл. 8. (1) В 15-дневен срок от констатирането на някой от случаите по чл. 12, ал. 1
ЗТМТМ изпълнителният директор на Агенцията по заетостта взема решение за отнемане
правото на достъп до пазара на труда на работник – гражданин на трета държава, като
взема предвид конкретните обстоятелства,
включително интересите на работника.
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(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта уведомява органите на
Министерството на вътрешните работи, на
Министерството на външните работи и на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за решенията по ал. 1.
Чл. 9. (1) За разрешаване на достъп до
пазара на труда в случаите по чл. 14, ал. 1
ЗТМТМ към заявлението по чл. 2, ал. 1, т. 1
работодателят прилага подкрепящи документи, издадени от компетентните министерства
и други държавни институции, както и от
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище, от съответните творчески съюзи, спортни федерации и съюзи,
органи на местното самоуправление.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта подготвя и представя на
министъра на труда и социалната политика
становище относно исканията по чл. 14, ал. 1
ЗТМТМ и проект на решение.
Чл. 10. Агенцията по заетостта предоставя
на Министерството на вътрешните работи,
дирекция „Миграция“, копия от решенията
по чл. 7, ал. 3 ЗТМТМ.
Г л а в а

в т о р а

ТРУДОВА МИГРАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Раздел I
Единно разрешение за пребиваване и работа
Чл. 11. (1) За предоставяне на решение по
чл. 15, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в
дирекция „Бюро по труда“ по месторабота
на работника – гражданин на трета държава:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 11.
(2) В случаите по чл. 15, ал. 4 ЗТМТМ не
се прилага документът по чл. 2, ал. 1, т. 6
и към обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не се
изискват документите по чл. 2, ал. 2, т. 1.
(3) В случаите по чл. 15, ал. 4, т. 3, 4 и 5
ЗТМТМ не се изискват документи, удостоверяващи завършено образование, придобита
квалификация и трудов стаж.
Чл. 12. (1) Когато за упражняването на
професията и дейността се изисква призната
от български орган правоспособност, издадено
разрешение или лиценз, за продължаване и за
предоставяне на ново решение работодателят
подава в Агенцията по заетостта:
1. документ, издаден на основание чл. 213,
ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование – за преподавателите
в училища;
2. лиценз, издаден от Държавната комисия
по хазарта – за хазартна дейност;
3. удостоверение от съответната спортна
федерация и национална спортна организация,
че работникът – гражданин на трета държа-
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ва, има статут на професионален състезател
съгласно изискванията на международната
федерация по съответния вид спорт, притежава
особени лични качества и висока степен на
професионални умения и са налице основанията да бъде картотекиран в съответната
спортна федерация/спортен клуб – за спортисти и треньори.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 спортната
федерация и националната спортна организация – работодател на гражданина на трета
държава, представя копие от спортната лицензия, издадена от министъра на младежта
и спорта, или удостоверение от съответната
лицензирана спортна федерация или национална спортна организация.
Чл. 13. За наемане на артисти-изпълнители
по смисъла на чл. 74 от Закона за авторското
право и сродните му права работодателят
представя писмо от Министерството на културата за наличие на интерес от наемането
на граждани на трети държави.
Чл. 14. (1) За продължаване на решението
по чл. 15, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава
в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота
на работника – гражданин на трета държава:
1. заявление по образец съгласно приложение № 1;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6;
3. копие от трудов договор или от допълнително споразумение към трудовия договор;
4. копие от притежаваното от работника – гражданин на трета държава, Единно
разрешение за пребиваване и работа.
(2) Документите по ал. 1 се подават не покъсно от 30 дни преди изтичането на валидността на Единното разрешение за пребиваване
и работа и при спазване на изискванията за
първоначалното му издаване.
(3) В случаите по ал. 1 работодателят отново
провежда предварително проучване на пазара
на труда и посочва причините, поради които
през изтеклия период не е подготвил български гражданин за заемане на длъжността и
изпълнението на съответната работа.
Раздел II
Синя карта на Европейския съюз
Чл. 15. За предоставяне на решението по
чл. 17, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава в
Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 5 и
7 – 11.
Чл. 16. (1) За продължаване на решението
по чл. 17, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава
в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3 и 9;
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3. копие от притежаваната от работника – гражданин на трета държава, Синя карта
на Европейския съюз (ЕС).
(2) Документите по ал. 1 се подават не
по-късно от 15 дни преди изтичането на
валидността на Синята карта на ЕС и при
спазване на изискванията за първоначалното
є издаване.
Чл. 17. (1) За изготвяне на първия Списък
на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти по чл. 18,
ал. 1 ЗТМТМ, и за неговото актуализиране
организациите на работодателите, признати
за представителни на национално равнище,
представят мотивирани предложения до председателя на Националния съвет по трудова
миграция и трудова мобилност (НСТМТМ).
(2) В 30-дневен срок от получаването на
предложението по ал. 1 председателят на
НСТМТМ свиква заседание на съвета.
(3) Предложенията по ал. 1 се разглеждат
и на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта по реда на правилника
за дейността му.
(4) Националният съвет по трудова миграци я и т рудова мобилност предлага на
министъра на труда и социалната политика
включването на предложенията по ал. 1 в
Списъка на професиите, за които има недостиг
на висококвалифицирани специалисти, или ги
отхвърля – заедно или поотделно.
(5) Актуализирането на списъка по ал. 1
се извършва при спазване на срока по чл. 18,
ал. 2 ЗТМТМ.
(6) Списъкът на професиите, за които има
недостиг на висококвалифицирани специалисти, се публикува на интернет страницата
на Министерството на труда и социалната
политика и на Агенцията по заетостта в
7-дневен срок от датата на утвърждаването
или актуализирането му.
Чл. 18. Предоставянето на решение за смяна
на работодателя по чл. 20, ал. 2 ЗТМТМ се
извършва при условията на чл. 15.
Чл. 19. Агенцията по заетостта изготвя
писмено предложение до органите за административен контрол на чужденците за отнемане
на Синя карта на ЕС – в случаите, когато
притежателят є не е започнал работа, след
като е ползвал правата си по чл. 21, ал. 1 и
2 ЗТМТМ.
Раздел III
Разрешение за сезонен работник
Чл. 20. (1) За предоставяне на решението
по чл. 24, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава
в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 4 и
7 – 11;
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3. договор за наем при спазване изискванията на чл. 28, ал. 1 и 4 ЗТМТМ.
(2) Документите по ал. 1 се внасят не покъсно от 30 дни преди заявената начална дата
на започване на заетостта.
(3) В случаите по чл. 28, ал. 5 ЗТМТМ
работодателят представя в Агенцията по заетостта копие на договора за наем.
Чл. 21. Предоставянето на решение по
чл. 29 ЗТМТМ за смяна на работодателя или
за продължаване на заетостта при същия работодател се извършва при условията на чл. 20.
Чл. 22. (1) Изготвянето и утвърждаването
на списъка по чл. 25, ал. 1 и 2 ЗТМТМ се
извършва еднократно от НСТМТМ по реда
на чл. 17, ал. 1 – 4.
(2) Разпоредбата на чл. 25, ал. 3 ЗТМТМ
се прилага по реда на ал. 1.
(3) Списъкът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
труда и социалната политика и на Агенцията
по заетостта в 7-дневен срок от датата на утвърждаването му или от неговото изменение
или допълнение.
Раздел IV
Разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер
Чл. 23. (1) За предоставяне на решението
по чл. 31, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава
в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3, 5,
7 и 11;
3. документ, доказващ, че приемащото
предприятие и предприятието, установено в
третата държава, принадлежат към едно и
също предприятие или група предприятия,
легализиран съгласно българското законодателство и придружен със заверен превод на
български език;
4. данни за продължителността на трансфера;
5. документи, легализирани съгласно българското законодателство, удостоверяващи, че
работникът – гражданин на трета държава:
а) е работил в същото предприятие/група
предприятия не по-малко от 12 месеца без
прекъсване непосредствено преди датата на
подаване на заявлението – за ръководителите
и специалистите, и не по-малко от 6 месеца
без прекъсване – за служителите-стажанти;
б) притежава необходимите професионален опит и квалификация – за длъжността
ръководител и специалист;
в) ще продължи да работи в предприятието,
установено в третата държава, след срока на
трансфера;
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6. копие от споразумението за обучение,
свързано с подготовката на бъдещата позиция
на стажанта в рамките на предприятието
или групата от предприятия, придружено
от описание на програмата за обучение – за
служителите-стажанти;
7. документ за завършено висше образование, легализиран и придружен от заверен
превод – за длъжността служител-стажант.
(2) В програмата за обучение по ал. 1, т. 6
изрично се посочва:
1. че цел та на зает ост та на рабо т ника – гражданин на трета държава, е професионално развитие или обучение в областта
на стопанските техники или методи;
2. продължителността на програмата;
3. ус лови я т а , п ри кои т о с л у ж и т ел я т стажант ще бъде ръководен по време на
програмата.
Чл. 24. (1) За продължаване на решението
по чл. 31, ал. 1 ЗТМТМ работодателят подава
в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3;
3. копие на притежаваното от работника – гражданин на трета държава, разрешение
за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.
(2) Документите по ал. 1 се подават не покъсно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за лице, преместено
при вътрешнокорпоративен трансфер, и при
спазване на изискванията за първоначалното
му издаване.
(3) След изтичането на срока по чл. 32,
ал. 2 ЗТМТМ заявление за следващ трансфер
на един и същ работник – гражданин на трета
държава, може да бъде подадено, когато е
налице прекъсване на заетостта и на пребиваването му в страната с продължителност
не по-малка от 6 месеца.
Раздел V
Разрешение за работа
Чл. 25. (1) За издаване на разрешение за
работа на основание чл. 40, ал. 2, т. 1 ЗТМТМ
местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник или служител
от трета държава, подава в Агенцията по
заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 3;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3, 5,
7, 11 и 12;
3. копие о т дог овора с ч у ж дес т ра нна
фирма за предоставяне на услугата, който е
основание за приемане на командированото лице, заверен от страните по договора с
подпис и печат;
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4. легализиран съгласно българското законодателство документ за регистрация, легитимиращ чуждестранния работодател – страна
по договора;
5. лега лизирано съгласно българското
за конодат елс т во п исмо -по т върж ден ие о т
чуждестранната фирма – работодател, което:
а) удостоверява наличието на трудово
правоотношение с командирования работник;
б) посочва конкретните задачи за изпълнение;
в) определя срока на командироване;
г) гарантира изплащането на трудовото
възнаграждение и покриване на разходите за
социално осигуряване и здравна застраховка
на командирования.
(2) За издаване на разрешение за работа
на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 3;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 5, 7,
8 и 10 – 12;
3. оригинал и копие на документа по чл. 2,
ал. 1, т. 9.
(3) За осъществяване на дейност по трудово
правоотношение от членовете на семейства
по чл. 19, 33 и 37 ЗТМТМ се издава разрешението по ал. 2.
Чл. 26. (1) За продължаване на разрешението за работа по чл. 40, ал. 1 ЗТМТМ
работодателят или местното лице, приемащо
на работа командирован или изпратен работник или служител от трета държава, подава
в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 3;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3;
3. оригинал и копие на допълнително споразумение към трудовия договор за наетите
лица или актуализиран документ по чл. 25,
ал. 1, т. 3 и 5 – за командированите лица, в
случаите по чл. 41, ал. 3 ЗТМТМ;
4. копие от документа за пребиваване на
гражданина на трета държава.
(2) Документите по ал. 1 се подават не
по-късно от 30 дни преди изтичането на валидността на разрешението за работа и при
спазване на изискванията за първоначалното
му издаване.
(3) Разрешението за продължаване срока на разрешението за работа се издава в
3-дневен срок след заплащане на таксата по
чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ и се получава лично от
работника – гражданин на трета държава, в
Агенцията по заетостта.
Чл. 27. В случаите по чл. 41, ал. 5 ЗТМТМ
изпълнителният директор на Агенцията по
заетостта издава дубликат на разрешението
за работа в 3-дневен срок след представяне на
документ за платена такса по същата алинея.
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Раздел VI
Разрешение за извършване на дейност на
свободна практика
Чл. 28. (1) За издаване на разрешение за
извършване на дейност на свободна практика
на основание чл. 44, ал. 1 ЗТМТМ гражданинът на трета държава, желаещ да работи
на свободна практика, подава в Агенцията
по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 4;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 8 и 10 – 12;
3. кратко описание на вида, характера и
целите на дейността на свободна практика;
4. подробен план на дейността за срока,
за който се иска издаване на разрешение за
извършване на дейност на свободна практика;
5. документ/документи, удостоверяващ/
удостоверяващи наличието на професионален
опит не по-малко от две години по дейността;
6. свидетелство за съдимост на лицето, валидно към датата на подаване на заявлението;
7. документ за владеене на български език
на ниво минимум В1 от Общата европейска
езикова рамка на Съвета на Европа;
8. документ, установяващ наличието на
финансови средства за извършване на дейността на свободна практика в съответствие
с представения план.
(2) Планът за дейността по ал. 1, т. 4 съдържа:
1. доказателства за икономическия и/или
обществения ефект от дейността;
2. информация за актуалното състояние на
външната и вътрешната икономическа среда;
3. идентификация на пазара;
4. ясно дефинирани цели за дейността;
5. възможностите за постигане на практически измерими резултати;
6. общите тенденции в развитието на пазара;
7. финансова обосновка.
(3) Разрешението за извършване на дейност
на свободна практика се получава лично от
кандидата в Агенцията по заетостта след
заплащане на таксата по чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ.
(4) За извършване на дейност на свободна
практика от членовете на семейства по чл. 19,
33 и 37 ЗТМТМ се издава разрешението по ал. 1.
Чл. 29. (1) За продължаване на разрешението за извършване на дейност на свободна
практика на основание чл. 44, ал. 1 ЗТМТМ
гражданинът на трета държава подава в Агенцията по заетостта:
1. заявление по образец съгласно приложение № 4;
2. план на дейността за срока, за който се
иска продължаване на дейността;
3. най-малко два договора за извършване
на услуга;
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4. отчет за изпълнението на плана за дейността за предходния период;
5. декларация за липса на задължения за
данъци и задължителни осигурителни вноски;
6. регистрационно удостоверение от регистър БУЛСТАТ;
7. декларация за патент по чл. 61н от Закона
за местните данъци и такси – при извършване
на патентни дейности;
8. копие от документа за пребиваване на
гражданина на трета държава.
(2) Документите по ал. 1 се подават не
по-късно от 30 дни преди изтичането на
валидността на разрешението за извършване на дейност на свободна практика и при
спазване на изискванията за първоначалното
му издаване.
(3) Разрешението за продъл жаване на
дейността на свободна практика се издава в
3-дневен срок след заплащане на таксата по
чл. 7, ал. 8 ЗТМТМ и се получава лично от
гражданина на трета държава в Агенцията
по заетостта.
Чл. 30. В случаите по чл. 45, ал. 4 ЗТМТМ
изпълнителният директор на Агенцията по
заетостта издава дубликат на разрешението в
3-дневен срок след представяне на документ
за платена такса по същата алинея.
Раздел VII
Регистрация на заетост на граждани от трети
държави
Чл. 31. (1) За регистрация на заетост на лице
по чл. 9, ал. 3 или 4 ЗТМТМ местното лице,
приемащо командирования или изпратения
работник или служител, подава в Агенцията
по заетостта:
1. декларация в 3 екземпляра по образец
съгласно приложение № 5;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 3, 7 и 11
и по чл. 25, ал. 1, т. 3 – 5.
(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва
преди влизането на гражданина на трета
държава на територията на Република България и преди началото на заетостта и се
потвърждава чрез заверка от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта на декларацията по ал. 1 – в 10-дневен срок от датата
на подаването є.
Чл. 32. (1) За регистрация на сезонна работа
до 90 дни по чл. 24, ал. 3 ЗТМТМ работодателят подава в Агенцията по заетостта преди
започване на работата:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 5;
2. документите по чл. 2, ал. 1, т. 2 – 4, 7 и
9 – 11 и по чл. 20, ал. 1, т. 3.
(2) Регистрацията по ал. 1 се потвърждава
със заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта в
15-дневен срок от датата на подаването є, като
на вносителя се връща заверен екземпляр.
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(3) В слу чаите по ал. 1 във визата за
краткосрочно пребиваване, когато такава се
изисква, се посочва, че е издадена за целите
на сезонна работа.
Чл. 33. (1) За регистрация на заетостта по
чл. 36, ал. 1 ЗТМТМ приемащата научноизследователска организация подава в Агенцията
по заетостта:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 5;
2. копие от споразумението за прием на
научни работници;
3. копие от документа за пребиваване
на научния работник – гражданин на трета
държава;
4. копие от срочен трудов договор, сключен
по условията на българското законодателство,
за длъжност с код по НКПД, подписан от
страните и съобразен с посочената продължителност на научноизследователския проект.
(2) Документите по ал. 1 се подават в
7-дневен срок от началото на заетостта.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в
7-дневен срок от подаване на документите
по ал. 1 и се потвърждава със заверка на
декларацията по ал. 1, т. 1 от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта.
Чл. 34. (1) За регистрация на заетостта по
чл. 38, ал. 1 и 2 ЗТМТМ работодателят подава
в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота
на работника – гражданин на трета държава:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 6;
2. копие от трудовия договор, сключен по
условията на българското законодателство,
за длъжност с код по НКПД, подписан от
страните и съобразен с продължителността
на обучението и с договореното разпределение
на работното време, в случай че се сключва
за работа на непълно работно време;
3. удостоверение за приемането на гражданина на трета държава за обучение в Репуб
лика България, издадено от Министерството
на образованието и науката, и удостоверение,
издадено от висшето училище, че същият ще
се обучава в редовна форма на обучение през
съответната година;
4. копие от документа за пребиваване на
гражданина на трета държава.
(2) Документите по ал. 1 се подават в
7-дневен срок от началото на заетостта.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва в
7-дневен срок от подаване на документите и
се потвърждава със заверка на декларацията
по ал. 1, т. 1 от директора на дирекция „Бюро
по труда“.
Чл. 35. След извършване на регистрацията
по реда на този раздел Агенцията по заетостта връща на подателя заверен екземпляр на
декларацията.
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Раздел VIII
Деклариране на заетост на граждани от трети
държави
Чл. 36. (1) За деклариране на заетостта на
членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5
и 6 ЗТМТМ работодателят подава в дирекция
„Бюро по труда“ по месторабота на работника – гражданин на трета държава:
1. декларация в два екземпляра по образец
съгласно приложение № 7;
2. копие от валиден документ за пребиваване на гражданина на трета държава;
3. заверено от работодателя копие на трудов
договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по
НКПД, подписан от страните и съобразен с
крайния срок на разрешеното пребиваване
на работника – гражданин на трета държава.
(2) За деклариране на заетостта на лицата
по чл. 9, ал. 1, т. 9 ЗТМТМ освен документите
по ал. 1 работодателят подава и служебна
бележка, издадена от Държавната агенция
за бежанците при Министерския съвет, за
наличие на обстоятелства по чл. 29, ал. 3 от
Закона за убежището и бежанците.
(3) За деклариране на заетостта на лицата
по чл. 9, ал. 1, т. 11 ЗТМТМ освен документите
по ал. 1 работодателят подава и служебна бележка от органите за административен контрол
на чужденците за наличие на обстоятелства
по чл. 44а, ал. 4 от Закона за чужденците в
Република България.
(4) Документите по ал. 1 – 3 се подават в
7-дневен срок от началото на заетостта.
Г л а в а

т р е т а

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ТРУДОВА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВА МОБИЛНОСТ
Раздел I
Структура
Чл. 37. Националният съвет по трудова
миграция и трудова мобилност (НСТМТМ),
наричан по-нататък „съвета“, е консултативен
орган към министъра на труда и социалната
политика при разработване и осъществяване
на държавната политика в областта на свободното движение на работници и трудовата
миграция и интеграция на граждани на трети
държави.
Чл. 38. (1) Националният съвет по трудова
миграция и трудова мобилност се състои от
председател, заместник-председател, секретар
и членове.
(2) Председател на НСТМТМ е министърът
на труда и социалната политика.
(3) Заместник-председател на НСТМТМ
е заместник-министър на труда и социалната политика или друго оправомощено от
министъра на труда и социалната политика
длъжностно лице.
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(4) Организационно-техническото обслужване на дейността на НСТМТМ се осигурява
от секретар – държавен служител от специализираната администрация на Министерството
на труда и социалната политика.
(5) Членове на НСТМТМ на паритетен
принцип са:
1. представители – заместник-министри/
заместник-председатели или главен секретар/
административен секретар, на:
а) Министерството на външните работи;
б) Министерството на вътрешните работи;
в) Министерството на образованието и
науката;
г) Министерството на земеделието и храните;
д) Министерството на икономиката;
е) Министерството на здравеопазването;
ж) Министерството на туризма;
з) Министерството на младежта и спорта;
и) Държавна агенция „Национална сигурност“;
к) Държавната агенция за българите в
чужбина;
л) Националното сдружение на общините
в Република България;
2. дванадесет представители на национално
представителните организации на работниците
и служителите;
3. дванадесет представители на национално
представителните организации на работодателите.
(6) С право на съвещателен глас може да
бъдат привличани в работата на НСТМТМ и
ръководители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване
на общественополезна дейност, които имат
предмет на дейност, свързан с трудовата миграция и свободното движение на работници.
(7) Лицата по а л. 6 за явяват писмено
готовността си да участват в работата на
НСТМТМ пред министъра на труда и социалната политика, като посочват и кой ще ги
представлява. Към заявлението се прилагат:
1. препис или нотариално заверено копие
от съдебното решение по регистрацията;
2. копие от устава или от учредителния
акт на организацията;
3. удостоверение за актуално състояние,
издадено от компетентния съд не по-рано от 6
месеца от датата на подаване на заявлението.
(8) Министърът на труда и социалната политика може да привлича като консултанти в
работата на НСТМТМ и на работните групи
към него представители на академичните
среди и на международни организации.
Чл. 39. (1) Поименният състав на НСТМТМ
се определя със заповед на министъра на труда
и социалната политика по предложение на
ръководителите на съответните министерства,
ведомства и организации по чл. 38, ал. 5.
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(2) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на някой от
членовете на НСТМТМ ръководителят на
съответното министерство, ведомство или
организация по чл. 38, ал. 5 в едномесечен
срок прави предложение до министъра на
труда и социалната политика за промяна в
поименния състав на НСТМТМ.
(3) Юридическите лица по чл. 38, ал. 6
могат да подновяват желанието си за участие
в работата на НСТМТМ всеки две години,
като прилагат към заявлението си документа
по чл. 38, ал. 7, т. 3.
Чл. 40. (1) Председателят на НСТМТМ:
1. представлява съвета;
2. свиква заседанията и предлага дневния
ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета и има право на глас от името
на Министерството на труда и социалната
политика;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
5. подписва протоколите от заседанията
на съвета;
6. има право да изисква от членовете на
съвета информация по всички въпроси от
областта на трудовата миграция, както и
съответно да им предоставя такава при поискване от тяхна страна.
(2) Заместник-председателят:
1. подпомага работата на председателя и
при необходимост го замества;
2. няма право на глас, освен когато замества
председателя на съвета;
3. координира изпълнението на взетите
решения.
Чл. 41. (1) В отсъствие на председателя, съответно на заместник-председателя, неговите
функции се изпълняват от секретаря или от
оправомощено за това лице.
(2) Секретарят на НСТМТМ:
1. организира подготовката на заседанията;
2. подготвя проект на дневния ред за заседанията на съвета;
3. изпраща проекта на дневен ред до членовете на съвета най-късно една седмица преди
насроченото заседание;
4. организира провеждането на заседанията на съвета и осигурява необходимите
материали за тях;
5. няма право на глас, освен когато замества
председателя на съвета;
6. осъществява връзката и координацията
между членовете на съвета;
7. подпомага дейността на работните групи
към съвета;
8. осигурява воденето на протокол от заседанията;
9. съхранява документацията на съвета.
Чл. 42. (1) Членовете на НСТМТМ:
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1. у частват в заседанията на съвета и
осигуряват необходимата за дейността му
информация и експертна помощ по конкретни
въпроси от тяхната компетентност;
2. се задължават да не разпространяват
предоставената им информация във връзка
с работата на съвета преди официалното є
оповестяване.
(2) При разглеждане на въпроси, свързани
с конкретен икономически сектор (бранш),
е задължително участието на браншовата
структура, когато има такава, на съответната
национално представителна организация на
работодателите и на работниците и служителите с неин представител с право да изложи
вижданията си по конкретния въпрос пред
НСТМТМ, но не участва във вземането на
решения.
(3) При разглеждане на въпроси от регионално значение може да бъдат канени да
присъстват и представители на компетентен
орган на съответната местна власт, както и
на регионални структури на национално представителните организации на работодателите
и на работниците и служителите. Поканените
лица имат право да изложат вижданията си
по конкретния въпрос пред НСТМТМ, но не
участват във вземането на решения.
(4) При разглеждане на въпроси, свързани с компетенции на държавни институции,
непредставени в съвета, техни представители
участват в заседанията при разглеждане на
съответните въпроси.
Чл. 43. (1) За целите на изпълнение на конкретни задачи/мерки в работата си НСТМТМ
може да създава работни групи.
(2) В работните групи по ал. 1 участват
експерти от министерствата, ведомствата и
сдружението по чл. 38, ал. 5 с компетенции
по конкретните задачи/мерки.
(3) В работните групи по ал. 1 могат да
участват представители на други ведомства,
българск и и меж ду народни организации,
университети, научноизследователски институти и др.
(4) Поименният състав на работните групи
по ал. 1 се определя със заповед на министъра
на труда и социалната политика.
(5) Работните групи се създават за срока до
приключване на конкретната задача/мярка.
Раздел II
Функции
Чл. 44. Националният съвет по трудова
миграция и трудова мобилност:
1. обсъжда и подпомага изпълнението на
политиката в областта на трудовата миграция
и трудовата мобилност, включително чрез
изготвяне на проекти на решения;
2. дава предложения в областта на трудовата миграция и свободното движение на
работници, по проектите на годишните пла-
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нове за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището
и интеграцията (2015 – 2020 г.) и обсъжда
изпълнението им;
3. обсъжда информация относно резултатите от проучвания и анализи на предлагането
и търсенето/недостига на работна сила на
пазара на труда, включително по отрасли,
професии и региони, и прави предложения
за мерки за компенсиране;
4. обсъжда приема на работници от трети страни, включително в рамките на двустранните спогодби, при реален недостиг на
заявените специалисти на пазара на труда в
Република България;
5. обсъжда и предлага приемането на Списъка на професиите, за които има недостиг на
висококвалифицирани специалисти, по реда
на чл. 18 ЗТМТМ;
6. обсъжда и предлага приемането на Списъка на икономическите сектори, включващи
дейности, изпълнението на които зависи от
смяната на сезоните, по реда на чл. 25 ЗТМТМ;
7. прави преглед на законодателството и
на административната практика по прием на
граждани от трети страни с цел работа и при
необходимост предлага съответни изменения;
8. дава становища при осъществяване на
мерки по отношение на заетостта на български
граждани в чужбина и тяхното привличане
за заетост обратно в Република България;
9. следи за изпълнението на двустранни
спогодби за трудова миграция и за заетост,
особено по отношение на избора на икономически сектори, в които да се прилагат;
10. запознава се със и обсъжда опита на
други държави;
11. може да бъде консултиран при подготовката на рамкови позиции по проекти на
нови актове от вторичното право на ЕС в
областта на трудовата миграция, както и по
други важни въпроси от компетенциите на
Работна група № 2 „Свободно движение на
хора“ към Съвета по европейските въпроси;
12. обсъж да информация относно дейността на службите по трудови и социални
въпроси;
13. поддържа контакти с медиите за популяризиране и разясняване на предимствата,
проблемите и мерките на политиката по
трудова миграция.
Раздел III
Организация на дейността
Чл. 45. (1) Националният съвет по трудова
миграция и трудова мобилност осъществява
своята дейност на редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат поне
два пъти годишно.
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(3) Извънредни заседания се свикват по
предложение на председателя или по искане
най-малко на 1/3 от членовете на съвета.
(4) Кореспонденцията между членовете на
НСТМТМ и/или председателя, заместникпредседателя и/или секретаря, която се води
по електронен път, се счита за официална.
Чл. 46. (1) Заседанията на НСТМТМ:
1. се свикват и се ръководят от председателя, заместник-председателя, секретаря или
от оправомощено за това лице;
2. са редовни и се провеждат, когато на тях
присъстват не по-малко от 1/2 от членовете
с право на глас;
3. са открити, освен когато по изключение
съветът реши дадено заседание да бъде закрито.
(2) Националният съвет по трудова миграция и трудова мобилност провежда своите
заседания при предварително определени
дати и дневен ред. В случай на извънредно
заседание лицата, поискали свикването му,
уточняват със секретаря на съвета датата за
провеждането му.
Чл. 47. (1) За всяко заседание на НСТМТМ
се изготвя проект на дневен ред от секретаря
на съвета и се одобрява от неговия председател.
(2) Членовете на НСТМТМ се уведомяват
писмено за мястото, деня, часа и за проекта
на дневен ред за заседанието, придружен с
всички материали, най-късно 5 работни дни
преди определената дата.
(3) В случай на извънредно заседание изготвянето на материалите по предлаганите за
разглеждане въпроси се извършва от лицата,
поискали свикването му.
(4) Всеки член на НСТМТМ може да прави
предложения за включване на допълнителни
точки в дневния ред чрез секретаря на съвета
най-късно 3 работни дни преди заседанието.
Материалите за тях се представят заедно с
предложението.
(5) По изк лючение на заседани ята на
НСТМТМ може да се разглеждат въпроси,
които не са включени в дневния ред, за които членовете на съвета не са уведомени по
реда на ал. 2, но по своя характер не търпят
отлагане.
Чл. 48. (1) По обсъжданите въпроси членовете на НСТМТМ изразяват своето становище (писмено или устно), а председателят
формулира проектите на решения.
(2) Член на НСТМТМ, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя
на председателя на съвета най-късно два
работни дни преди заседанието.
Чл. 49. (1) Решенията на НСТМТМ се
вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на съвета с
право на глас.
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(2) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено.
В този случай вотът се изразява писмено и е
неразделна част от протокола от заседанието
на съвета.
(3) В изк лючителни сл у чаи НСТМТМ
може да вземе решение и неприсъствено, с
обикновено мнозинство от състава си, чрез
протокол, подписан от всички членове, по
въпроси, по които вече е проведено обсъждане.
Ч л. 50. За обс ъж да не на спец ифи ч н и
въпроси председателят на НСТМТМ може
да провежда консултативни срещи с отделни членове на съвета при равнопоставено
участие на представители на държавата и
на организациите на работодателите и на
работниците и служителите. На тези срещи
се формират становища и позиции, без да се
вземат решения.
Чл. 51. (1) За всяко заседание на НСТМТМ
се съставя протокол, който се подписва от
председателстващия и от секретаря.
(2) Протоколите от заседанията на съвета
се изготвят в 7-дневен срок от провеждането
на заседанието и се водят от определено от
секретаря лице.
(3) При наличие на особени мнения те се
представят в писмена форма в 3-дневен срок
след заседанието, без да съдържат данни и
мотиви, неизразени на заседанието.
(4) Материалите по ал. 3 са неразделна
част от протокола.
Чл. 52. (1) Оригиналните протоколи се
съхраняват от секретаря, който ги номерира
съобразно поредността на заседанията, заедно
с всички материали.
(2) Членовете на НСТМТМ получават копия от протоколите в срок до две седмици
след заседанието, освен когато НСТМТМ
реши друго.
(3) Разрешения за извлечения от протоколите и материалите от заседанията се дават
от председателя на НСТМТМ.
Ч л. 53. Орга н иза ц ион но - т ех н и ческо т о
и финансовото осигуряване на работата на
НСТМТМ се осъществява от Министерството
на труда и социалната политика.
Чл. 54. За своята дейност в НСТМТМ
членовете на съвета не полу чават възнаграждение.
Чл. 55. Националният съвет по трудова
миграция и трудова мобилност периодично
публикува информация за дейността си на
портала на консултативните звена, администриран от Министерския съвет, официалните
интернет страници на Министерството на
труда и социалната политика и на Агенцията
по заетостта, както и в Информационния
бюлетин по труда.
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ДВУСТРАННО РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Чл. 56. (1) Провеждането на преговори
за сключването на международни договори
за регулиране на трудовата миграция и на
договори в областта на заетостта по чл. 62
ЗТМТМ започва след размяна на ноти по дип
ломатически път за установяване на взаимен
интерес с дадена трета държава.
(2) Министърът на труда и социалната политика информира НСТМТМ за установените
възможности за стартиране на преговори и
подписване на международни договори по
ал. 1.
(3) След информирането по ал. 2 Министерството на труда и социалната политика
изготвя проект на международен договор по
ал. 1, за което може да се ползва предварително одобрен от НСТМТМ типов проект.
Чл. 57. (1) Министърът на труда и социалната политика препраща проекта на договор
по чл. 56 по дипломатически път до другата
страна с предложение за провеждане на предварителни консултации по проекта на договор
и предлага дата за провеждането им.
(2) Министърът на труда и социалната
политика определя със заповед състава на
експертния екип за участие в предварителните
консултации.
Чл. 58. (1) Проектът на меж дународен
договор по чл. 56 като основа за водене на
преговори се съгласува по реда на чл. 32, ал. 1
от Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, приет
с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
2015 г. и бр. 2, 8 и 49 от 2016 г.) (УПМСНА),
и при спазване изискванията на чл. 3 – 7 от
Закона за международните договори на Република България (ЗМДРБ).
(2) След приключването на процедурата по
ал. 1 проектът на договор се внася в Министерския съвет за одобряване и за възлагане
на мандат за неговото подписване по реда на
чл. 6 ЗМДРБ.
Чл. 59. (1) Преди започването на всеки
кръг за водене на преговорите министърът
на труда и социалната политика определя
със заповед ръководителя и състава на българската делегация.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят и заместници на титулярите, които да се включат
в преговорите при необходимост.
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(3) Министерството на труда и социалната
политика своевременно изпраща информация
за състава на българската делегация и програмата за преговорите на другата страна.
(4) След приключването на всеки кръг от
преговорите се изготвя доклад от ръководителя на делегацията до министъра на труда
и социалната политика.
Чл. 60. След приключването на експертните
преговори по дипломатически път се предприемат съответните мерки за осигуряване
на подписването на международния договор
за регулиране на трудовата миграция.
Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика внася подписания договор в
Министерския съвет за одобряване съгласно
чл. 9, ал. 2 и чл. 17 ЗМДРБ.
(2) Договорът влиза в сила по реда на
чл. 24 ЗМДРБ.
Г л а в а

п е т а

СЛУЖБИ ПО ТРУДОВИ И СОЦИА ЛНИ
ВЪПРОСИ
Чл. 62. (1) Службите по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) по чл. 64, ал. 1
ЗТМТМ се ръководят от дългосрочно командировани от министъра на труда и социалната
политика служители на Министерството на
труда и социалната политика с временен дип
ломатически ранг.
(2) Ръководителите на СТСВ по ал. 1 са
служители на Министерството на труда и
социалната политика по служебно правоотношение и се командироват дългосрочно от
министъра на труда и социалната политика в
съответствие с действащото законодателство
в Република България.
(3) При осъществяването на своята дейност
ръководителите на СТСВ се задължават да
изпълняват и указанията на ръководителя на
задграничното представителство на Република
България в приемащата държава, отнасящи
се до общата организация на дейността на
даденото представителство.
(4) Ръководителите на СТСВ участват в
осъществяването на дейностите на задграничното представителство на Република България,
към което са командировани, които са от
компетентност на МТСП, като съдействат за:
1. изграждане и развитие на двустранните
отношения в областта на свободното движение
на хора и трудовата и социалната политика
като цяло;
2. разширяване и укрепване на връзките
между Министерството на труда и социалната политика и съответните институции в
приемащата държава;
3. провеждане на държавната политика в
областта на свободното движение на работници и защита на интересите на българските
граждани в тази област в приемащата държава;
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4. координиране изпълнението на вече
сключени двустранни договори в областта на
трудовата миграция;
5. оказване, в рамките на своята компетентност, на съдействие на български граждани
в приемащата държава за защита на техните
интереси;
6. оказване на информационно съдействие
на местни граждани и юридически лица по
въпроси, свързани с българската нормативна
уредба в областта на заетостта и социалната
политика, за упражняване на дейност на свободна практика, заетост като командировани
лица, за техните осигурителни и други права
и задължения;
7. подготовката на протоколни посещения
на представители на ръководството на Министерството на труда и социалната политика в приемащата държава, координиране
и организиране на протоколните срещи в
рамките на посещенията, оказване на съдействие с логистична подкрепа и превод при
необходимост;
8. подготовката и оказване на съдействие
при работни посещени я на делегации от
експерти на Министерството на труда и социалната политика в приемащата държава,
командировани в страната за участие в преговори, експертни консултации, заседания на
смесени комисии по действащи двустранни
договори, експертни срещи, конференции и
други мероприятия по въпроси на отделните
политики, провеждани от МТСП, както и
участие по компетентност в тези форуми като
представител на Министерството на труда и
социалната политика.
(5) Във връзка с изпълнението на своите
задачи ръководителите на СТСВ могат да
път у ват в краткосрочни командировк и в
приемащата държава, в Република България
или в трети държави.
Чл. 63. (1) Министърът на труда и социалната политика командирова дългосрочно
служители на МТСП с временен дипломатичес
ки ранг в Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз в
Брюксел (ПП) с цел осигуряване на ефективно
участие в дейността на ПП по въпросите на
социалната политика и заетостта, свободното
движение на работници, координацията на
системите за социална сигурност, трудовата
миграция и интеграцията на граждани от
трети държави.
(2) Представителите на Министерството на
труда и социалната политика в Постоянното
представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел по ал. 1
са служители на Министерството на труда и
социалната политика по служебно правоотношение и се командироват дългосрочно от
министъра на труда и социалната политика в
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съответствие с действащото законодателство
в Република България съобразно одобрения
от Министерския съвет състав на ПП.
(3) Дългосрочно командированите дипломатически служители по ал. 1 съдействат за
изпълнението на ангажиментите на Република
България като пълноправен член на ЕС в постоянните органи на Съвета на Европейския
съюз и в Европейската комисия и участват в
подготовката и съгласуването на позициите
на българската страна от компетентност на
Министерството на труда и социалната политика по въпросите на социалната политика и
заетостта и на свободното движение на хора.
(4) Дипломатическите служители по ал. 1
се задължават да съгласуват изпълнението на
задачите си с ръководителите на работните
групи към Съвета по европейските въпроси
в съответната област на компетентност на
Министерството на труда и социалната политика в съответствие с координационния механизъм по европейска интеграция съгласно
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
ЕС (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г.,
бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г.,
бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г.
и бр. 36 от 2016 г.).
(5) Във връзка с изпълнението на своите
задачи дипломатическите служители на Министерството на труда и социалната политика
в Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в Брюксел
могат да пътуват в краткосрочни командировки
в Кралство Белгия и във Великото херцогство Люксембург, в държавата – ротационен
председател на Съвета на ЕС, в Република
България или в други държави.
Чл. 64. (1) Общата численост на дългосрочно командированите в чужбина служители
на Министерството на труда и социалната
политика по чл. 62 и 63 се утвърждава от
министъра на труда и социалната политика в
рамките на общата численост на служителите в Министерството на труда и социалната
политика.
(2) Статутът на лицата по ал. 1 се определя от Закона за дипломатическата служба
(ЗДС), Закона за държавния служител и от
подзаконовите нормативни актове към тях.
(3) В своята дейност дългосрочно командированите служители на Министерството
на труда и социалната политика изпълняват
указанията на министъра на труда и социалната политика, като координират изпълнението
на поставените задачи с ръководителя на ПП
или със съответното задгранично представителство на Република България в държавата
по назначението им.
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(4) Средствата за цялостната издръжка на
дългосрочно командированите служители за
времето на командировката им в СТСВ или в
ПП са за сметка на Министерството на труда
и социалната политика.
Чл. 65. (1) Командированите дипломатически служители трябва да са български
граждани, които нямат друго гражданство
освен на държава – членка на Европейския
съюз, и да притежават необходимата професионална и езикова квалификация, както и
професионален опит, свързани с характера на
изпълняваните задачи и със специфичните
условия в приемащата държава, както следва:
1. професионална квалификация – висше
образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“, доказана с
официални документи;
2. специализирана к валификаци я – допълнително образование или друга форма на
повишаване на квалификацията в изброените
области по т. 1, доказана с официални документи, е предимство;
3. професионален опит – 3 години в централната администрация на Министерството
на труда и социалната политика или 5 години
трудов/служебен стаж в държавната администрация в страната в областта на европейската
интеграция и/или координация, свободното
движение на хора, трудовата миграция и
интег раци я, меж д у народните отношени я,
социалната политика и заетостта;
4. езикова квалификация съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 3 ЗДС (да владее
най-малко два чужди езика, поне единият
от които е официален за Организацията на
обединените нации, или процедурен език,
използван от Европейската комисия).
(2) Владеенето на официалния език на държавата по акредитация се счита за предимство.
Чл. 66. (1) Дейността, свързана с провеждането на конкурса по чл. 64, ал. 3 ЗТМТМ, се
извършва от Комисия по подбор на служители
за дългосрочно командироване, назначена със
заповед на министъра на труда и социалната
политика.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
съставът на комисията и условията и редът
за провеждане на конкурса по чл. 64, ал. 3
ЗТМТМ.
(3) За участие в конкурса за подбор на
служители за дългосрочно командироване
кандидатите представят:
1. писмено съгласие за командироване;
2. актуална трудова автобиография;
3. копие от документ за самоличност;
4. копие от диплома за завършено висше
образование;
5. копия от дипломи/сертификати за завършено доп ъ лни телно образование и ли
специализация;
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6. копие на трудова/служебна книжка;
7. копия от документи, удостоверяващи
владеене на изискваните чужди езици;
8. свидетелство за съдимост;
9. медицинско свидетелство за работа в
чужбина;
10. копие от военна книжка (за служители
мъже);
11. копие от свидетелство за управление
на моторно превозно средство;
12. две цветни снимки – формат 3,5/4,5 см.
Чл. 67. (1) Дипломатическите служители
по чл. 62 и 63 се командироват със заповед
на министъра на труда и социалната политика след извършване на конкурентен подбор
в Министерството на труда и социалната
политика и след съгласуване с министъра на
външните работи.
(2) В заповедта за командировка по ал. 1
се посочват:
1. трите имена на командированото лице,
длъжността и местоработата;
2. местоназначението на командировката
(държава, град и задгранично представителство на Република България);
3. задачите, за изпълнението на които служителят се командирова в чужбина;
4. началната дата и крайният срок на командировката;
5. временният дипломатически ранг на
командирования служител;
6. финансовите условия (размер на командировъчните пари, наем за жилище, условия на
пътуване, разходи за медицинско обслужване
и здравно осигуряване).
(3) Временният дипломатически ранг на
служителите по чл. 62 и 63 се определя от
министъра на външните работи съгласно
чл. 39, ал. 4 ЗДС по предложение на министъра
на труда и социалната политика и зависи от
минималния трудов и/или служебен стаж.
(4) При дългосрочното командироване
служителите са длъжни да представят необходимите документи съгласно изискванията
на чл. 31 ЗДС.
Чл. 68. (1) Задграничен мандат е срокът,
за който служителят по чл. 62 и 63 е командирован дългосрочно в задгранично представителство съгласно чл. 62, ал. 1 ЗДС.
(2) Срокът и продължаването на задграничния мандат се уреждат съгласно чл. 62,
ал. 2 ЗДС.
Чл. 69. Командированият служител по
чл. 62 и 63 уведомява преди командироването
министъра на труда и социалната политика и министъра на външните работи дали
членовете на семейството му ще пребивават
с него в приемащата държава за срока на
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командировката му, както и уведомява незабавно за всяка промяна в тези обстоятелства,
настъпила по време на командировката.
Чл. 70. (1) Командировъчните пари на
слу ж ители по чл. 62 и 63 за времето на
дългосрочната командировка се определят
съгласно чл. 71 ЗДС, Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета
с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5
от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43,
55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20
и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г.,
бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г. и
бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г.), и Наредбата за
командировъчните средства при задграничен
мандат, приета с Постановление № 118 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г.,
бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2
и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108
от 2014 г. и бр. 1 от 2016 г.).
(2) Пътните разходи на служителите по
чл. 62 и 63 се определят съгласно чл. 72 ЗДС и
съответните разпоредби на наредбите по ал. 1.
(3) Осигуряването на жилище или на средства за наем на служителите по чл. 62 и 63 се
определя съгласно чл. 73 ЗДС и съответните
разпоредби на наредбите по ал. 1.
(4) Медицинското осигуряване на служителите по чл. 62 и 63 се определя съгласно
чл. 75 ЗДС и съответните разпоредби на наредбите по ал. 1.
Чл. 71. (1) При неизпълнение на задълженията от страна на служителите по чл. 62 и 63
министърът на труда и социалната политика
може да прекрати едностранно дългосрочната
командировка.
(2) Дългосрочната командировка на служителите по чл. 62 и 63 се прекратява предсрочно
в случаите по чл. 68, ал. 2, т. 1, 3 и 6 ЗДС.
(3) До избирането на нов служител на
МТСП за дългосрочно командироване след
прекратяването по ал. 2 министърът на труда
и социалната политика може да командирова
друг служител, отговарящ на изискванията
на тази глава, който да изпълнява същите
функции за срок не повече от една година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 4, ал. 5, чл. 7, ал. 10,
чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 20, ал. 2, чл. 22
и 39, чл. 40, ал. 4, чл. 44, ал. 3 и чл. 64, ал. 3
от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност.
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Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1, т. 1
и чл. 14, ал. 1, т. 1
печат с вх. № на Дирекция „Бюро по труда”
(ДБТ)

печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)

№ дневник

РЕШЕНИЕ № ………………..
срок от ........... до .................

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА ЧУЖДЕНЕЦ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАБОТОДАТЕЛ

ЕИК

Седалище
(населено място, адрес)

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
По договори
към

Адрес за кореспонденция

В това число
чужденци

Тел.:
Представляван от
(имена, длъжност)

ЕГН

Гражданство

Лична карта №

ЧУЖДЕНЕЦ

Гражданин на
Паспорт №:

(имена по паспорт на кирилица и на латиница)
Пол
М

Ж

Семеен
Да

Не

Дата на раждане

Срок на
временно пребиваване
от

Образование
Специалност

до

Друга квалификация
Длъжност/код по НКПД

Продължение на
договора

да

Предишно решение на АЗ №:

не

Срок:

от
за

Място на работа – обект
пощ. код

Адрес

Задължително се попълват всички полета на заявлението.

до
месеца
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(Гръб)
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
1. За

неверни

данни

нося

наказателна

отговорност

по

чл.

313

от

Наказателния кодекс.
2. Даденото въз основа на неверни данни разрешение за работа се счита за
невалидно

и

отпада

основанието

за

пребиваване

на

чужденеца

в

страната.
3. Нося отговорност за уведомяването на Агенцията по заетостта в 3-дневен
срок при предсрочно прекратяване на трудовия договор – за анулиране
на решението за достъп до пазара на труда.
4. Нося отговорност съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в
Република България.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________
11. _________________________________________________________________
12. _________________________________________________________________
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО:
по пощата
от упълномощено лице
ЗАЯВИТЕЛ:
(подпис и печат)
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Приложение № 2
към чл. 15, т. 1, чл. 16, ал. 1, т. 1,
чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 1, т. 1
и чл. 24, ал. 1, т. 1
РЕШЕНИЕ №: ………………/…………… г.
печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)
№ дневник

o
o
o

ЗАЯВЛЕНИЕ
за упражняване на висококвалифицирана заетост
за упражняване на сезонна заетост
за преместване по вътрешнокорпоративен трансфер

РАБОТОДАТЕЛ
Седалище

ЕИК
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

(населено място, адрес)

По договори
към

Адрес за кореспонденция

В това число
чужденци

Тел.:
Представляван от
(имена, длъжност)

ЕГН

Гражданство

Лична карта №

ЧУЖДЕНЕЦ

Гражданин на
Паспорт №

(имена по паспорт на кирилица и на латиница)
Пол
М

Ж

Семеен
Да

Не

Дата на раждане

Срок на
временно пребиваване
от

Образование
Специалност

до

Друга квалификация
Длъжност/код по НКПД
Продължение на
договора

да

Предишно решение на АЗ №:

не

Срок:

от
за

до
месеца

Място на работа – обект
пощ. код
Адрес
Задължително се попълват всички полета на заявлението.

(Гръб)
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
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ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

1. За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
2. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за заетост се счита за
невалидно и отпада основанието за даденото разрешение за пребиваване на
чужденеца в страната.
3. Нося отговорност за уведомяването на Агенцията по заетостта в 3-дневен срок
при предсрочно прекратяване на заетостта – за анулиране на разрешението за
работа.
4. Нося отговорност съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в Република
България.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________
11. _____________________________________________________________
12. _____________________________________________________________
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО:
по пощата
от упълномощено лице
ЗАЯВИТЕЛ:
(подпис и печат)
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Приложение № 3 към чл.
25, ал. № 3
Приложение
1, т. 1,чл. 25, ал.
2, 25,
т. ал.
1 и1, т. 1,
към чл.
чл. 26, ал.ал.1,2, т. 1
т. и
1 чл. 26, ал. 1, т. 1
РЕШЕНИЕ №: ………………/…………… г.

печат с вх.№ на Агенцията по заетостта (АЗ)
RP -

№ дневник
Снимка на
чужденеца

РАЗРЕШЕНИЕ № ……………
от ….............. до …............

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА
НА ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАБОТОДАТЕЛ
Седалище

ЕИК
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

(населено място, адрес)

По договори
към

Адрес за кореспонденция

В това число
чужденци

Тел.:
Представляван от
(имена, длъжност)

ЕГН

Гражданство

Лична карта №

ЧУЖДЕНЕЦ

Гражданин на
Паспорт №

(имена по паспорт на кирилица и на латиница)
Пол
М

Ж

Семеен
Да

Не

Дата на раждане

Срок на
временно пребиваване
от

Образование
Специалност

до

Друга квалификация
Длъжност/код по НКПД

Продължение на
договора

да

не

Предишно разрешение за работа №

Срок:

от
за

Място на работа – обект
пощ. Код
Адрес
Задължително се попълват всички полета на заявлението.

до
месеца
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(Гръб)

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
1. За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
2. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за работа се счита за
невалидно и отпада основанието за даденото разрешение за пребиваване на
чужденеца в страната.
3. Нося отговорност за уведомяването на Агенцията по заетостта в 3-дневен срок:
а) при предсрочно прекратяване на трудовия договор – за анулиране на
разрешението за работа;
б) при изгубване или унищожаване на разрешението за работа – за издаване на
ново разрешение от Агенцията по заетостта.
4. Нося отговорност съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за чужденците в Република
България.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________
11. _____________________________________________________________
12. _____________________________________________________________
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА РЕШЕНИЕТО:
по пощата
от упълномощено лице
ЗАЯВИТЕЛ:
(подпис и печат)
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Приложение № 4

Приложение № 4 към
към чл.
чл.28,28,
ал.
ал. 1,
т. 1
1, т. 1 и чл. 29,
ал.29,1,
11
и чл.
ал.т.
1, т.

печат с вх.№ на Агенцията по заетостта (АЗ)

РЕШЕНИЕ №: ………………/…………… г.

Снимка на
чужденеца

РАЗРЕШЕНИЕ № ……………
от ................. до ...............

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
НА СВОБОДНА ПРАКТИКА ОТ ЧУЖДЕНЕЦ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

□

□

За първоначално разрешение
от ...............

до ...............

За продължение на разрешение
№ ...............

до ...............

От

Гражданин на ………………………..

............................................................................
(имена на чужденеца по паспорт на кирилица)

Паспорт №

............................................................................
(имена на чужденеца по паспорт на латиница)
Пол
М

Ж

Семеен
Да

Не

от

Валиден до
Дата на раждане

Срок на
временно пребиваване

Образование

до

Специалност

Адрес:

(държава)

Квалификация

Информация за дейността на свободна практика:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(кратко описание на вида дейност на свободна практика в Република България)
Населено място (адрес) на упражняваната дейност в Република България
...............................................................................................................................

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

(Гръб)
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________
7. _____________________________________________________________
8. _____________________________________________________________
9. _____________________________________________________________
10. _____________________________________________________________

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Няма

да

извършвам

работа

по

трудово

правоотношение

по

време

на

разрешението ми за осъществяване на дейността на свободна практика в
Република България.
2. За всяка настъпила промяна в обстоятелствата, които съм заявил при получаване
на разрешението за осъществяване на дейността на свободна практика, ще
уведомявам писмено в 7-дневен срок Агенцията по заетостта.
3. Съм

запознат

с

разпоредбите

на

българското

законодателство

относно

осъществяване на дейност на свободна практика от чужденци в Република
България.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
1. Издаденото въз основа на неверни данни разрешение за извършване на дейност
на свободна практика, както и в останалите случаи по чл. 48, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност се отнема.
2. Разрешението

влиза

в

сила

от

датата

на

издаване

на

разрешението

продължително пребиваване.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

за
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Приложение № 5

Приложение № 5 към към
чл. чл.
31,31,ал.
ал. 1, т. 1,
1, т. 1,чл. 32, ал. 1, чл.
т. 32,
1 иал. 1, т. 1
чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1

печат с вх. № на Агенцията по заетостта (АЗ)

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
БУЛ. "ДОНДУКОВ" № 3
1000, ГР. СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

o
o
o

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ
на командировани или изпратени по чл. 9, ал. 3 и 4 от ЗТМТМ
на сезонна работа до 90 дни по чл. 24, ал. 3 от ЗТМТМ
на научни работници по чл. 36, ал. 1 от ЗТМТМ

Работодател/Местно юридическо или физическо лице,
приемащо командирован чужденец

Представляван от
(имена, длъжност)

(Наименование)
Седалище
(населено място, адрес)

ЕГН
ЕИК

Адрес за кореспонденция

Тел. за контакти

Място на работа – обект
пощ. код
Адрес
Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е
регистрирана на основание чл. 31 / чл. 32 / чл. 33.
Приложение: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за
чужденците в Република България, когато за регистрацията й са представени
неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и подпис)
Регистрирана в АЗ на основание чл. 31 /
чужденец/чужденци – ............ страници.
(бр.)

Рег. № …………… /…………… 20…… г.

чл. 32 /

чл. 33 краткосрочна заетост на .......

Изпълнителен директор:
(подпис и печат)

Забележка.

10.

9.

8.

Дата на
раждане

№ на
задграничен
паспорт

Гражданство

Длъжност/
работа

на заетостта
от ……… до ………

Продължителност

(Подпис и печат на АЗ)

(Подпис и печат на декларатора)

Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.
При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

Имена
на чужденеца
(на кирилица и на латиница)

(Гръб)

ДЪРЖАВЕН

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
по
ред

регистрирани в Агенция по заетостта за осъществяване на краткосрочна заетост
на основанията, посочени на лицевата страна на този документ

Списък на чужденците,

БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

Приложение № 6
ал. 1, т. 1

Приложение № 6 към чл. 34,
ал. чл.
1, т.
към
34,1

печат с вх. № на Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”
ГР. …………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ НА СТУДЕНТИ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ЧЛ. 38 от ЗТМТМ
Работодател
(Наименование)

Представляван от
(имена, длъжност)
ЕГН

Седалище

(населено място, адрес)

Адрес за кореспонденция

ЕИК
Тел. за контакти

Място на работа – обект
пощ. код

Адрес

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е
регистрирана на основание чл. 34.
Приложение: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за
чужденците в Република България, когато за регистрацията й са представени
неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и подпис)
Регистрирана в ДБТ на основание чл. 34 …….. краткосрочна заетост на ............
чужденец/чужденци – ......... страници.
(бр.)

Рег. № …………… /…………… 20…… г.

Директор:
(подпис и печат)

Забележка.

10.

9.

8.

Дата на
раждане

№ на
задграничен
паспорт

Гражданство

Длъжност/
работа

на заетостта
от ……… до ………

Продължителност

(Подпис и печат на АЗ)

(Подпис и печат на декларатора)

Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.
При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

Имена
на чужденеца
(на кирилица и на латиница)

(Гръб)

ДЪРЖАВЕН

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
по
ред

регистрирани в дирекция „Бюро по труда” за осъществяване на краткосрочна заетост
на основанията, посочени на лицевата страна на този документ

Списък на чужденците,

БРОЙ 79
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

Приложение № 7 към чл.
36, ал.1, т. 1№
Приложение

7
към чл. 36, ал.1, т. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”
ГР. …………………………

печат с вх. № на Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЗАЕТОСТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА

o
o
o

на членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от ЗТМТМ
на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 9 от ЗТМТМ
на лицата по чл. 9, ал. 1, т. 11 от ЗТМТМ

Работодател
(Наименование)

Представляван от
(имена, длъжност)
ЕГН

Седалище

(населено място, адрес)

Адрес за кореспонденция

ЕИК
Тел. за контакти

Място на работа – обект
пощ. код

Адрес

Заетостта на чужденеца/чужденците съгласно списъка на гърба на този документ е
декларирана на основание чл. 36, ал. 1 / ал. 2 / ал. 3.
Приложение. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че заетостта подлежи на санкциите, предвидени в чл. 48 от Закона за
чужденците в Република България, когато при декларирането й са представени
неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и подпис)

№ на
задграничен
паспорт

Гражданство

Длъжност/
работа

на заетостта
от ……… до ………

Продължителност

(Подпис и печат на АЗ)

(Подпис и печат на декларатора)

Не се приема и не се регистрира документ с нанесени корекции.
При по-голям брой чужденци се попълват допълнителни страници, които получават последователна номерация.

Дата на
раждане

ВЕСТНИК

7929

Забележка.

10.

9.

8.

Имена
на чужденеца
(на кирилица и на латиница)

(Гръб)

ДЪРЖАВЕН

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
по
ред

за които е декларирано в дирекция „Бюро по труда” осъществяване на заетост
на основанията, посочени на лицевата страна на този документ

Списък на чужденците,

БРОЙ 79
С Т Р. 3 9

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за допълнение на Наредбата за прилагане
на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от
2015 г. и бр. 27 и 36 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 8:
„(8) Длъжността „държавен експерт“ се
заема от служители в специализираната администрация.“
Преходни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението ръководителите на
администрации утвърждават промени в длъжностните разписания, като трансформират
длъжностите „държавен експерт“ в общата
администрация в „главен експерт“ в общата
администрация.
§ 3. Сл у ж и т ел и т е, заема щ и д л ъж нос т
„държавен експерт“ в общата администрация
към датата на влизането в сила на постановлението, се преназначават на длъжност
„главен експерт“ в общата администрация
при запазване на определения индивидуален
размер на основната месечна заплата.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7958

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 114 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на
национален механизъм за координация на
подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. (ДВ, бр. 36 от 2016 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 3 думите „заместник министърпредседателят по координация на европейските
политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката“ се
заменят с „министър-председателят“;
б) в ал. 4 думите „осъществява общо ръководство и координира подготовката и провеждането на Председателството“ се заменят

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

с „осигурява координацията при определянето
и провеждането на държавната политика по
европейските въпроси“;
в) алинеи 5, 6 и 8 се отменят;
г) в ал. 9 думите „заместник министърпредседателя по координация на европейските
политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката“ се
заменят с „министър-председателя“.
2. В чл. 2:
а) в ал. 1 след думата „осъществява“ се
добавя „цялостната“, а след думата „Председателството“ се поставя запетая и се добавя
„подпомаган от дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет“;
б) алинеи 4 – 8 се отменят.
3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. При изпълнението на функциите
си по чл. 1, ал. 4 Съветът по европейските
въпроси упра ж н ява правомощи ята си по
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.).“
4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Основните направления на подготовката и провеждането на Председателството са:
1. логистика и екип на Председателството;
2. инфраструктура и сграден фонд на Председателството;
3. сигурност на Председателството;
4. бюджет на Председателството;
5. комуникационна стратегия на Председателството;
6. културна програма на Председателството;
7. приоритети и програма на Председателството.“
5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Координатори по основните
направления по чл. 4 са:
1. по чл. 4, т. 1 – заместник министър-председателят по координация на европейските
политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката във
взаимодействие с Центъра и с Министерството
на външните работи;
2. по чл. 4, т. 2 – заместник министърпредседателят по европейските фондове и
икономическата политика във взаимодействие
с главния секретар на Министерския съвет,
главния секретар на Народното събрание,
изпълнителния директор на „НДК – Конгресен център София“ – ЕАД, и с кмета на
Столичната община;
3. по чл. 4, т. 3 – заместник министърпредседателят по коалиционна политика и
административна реформа и министър на
вътрешните работи във взаимодействие с началника на Националната служба за охрана;
4. по чл. 4, т. 4 – министърът на финансите;
5. по чл. 4, т. 5 – министърът на външните
работи;
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6. по чл. 4, т. 6 – министърът на културата
във взаимодействие със:
а) кмета на Столичната община – по отношение на събитията, които се провеждат
в София;
б) Министерството на външните работи – по отношение на външните аспекти на
културната програма;
7. по чл. 4, т. 7 – заместник министър-председателят по координация на европейските
политики и институционалните въпроси и
министър на образованието и науката, подпомаган от дирекция „Координация по въпросите
на Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет и Министерството
на външните работи, във взаимодействие с
членовете на Съвета по европейските въпроси.
(2) Координаторите по ал. 1 предоставят
на националния координатор периодично и
при необходимост информация за напредъка
по изпълнението на мерките от тяхна компетентност, включени в Плана за подготовка
на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г., наричан
по-нататък „Плана“.“
6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията
на Министерския съвет:
1. следи за изпълнението на Плана и при
необходимост изготвя предложения за промени в него;
2. изготвя проекти на доклади за напредъка по изпълнението на Плана въз основа
на информация, получена от координаторите
по чл. 5, ал. 1;
3. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 7;
4. изпълнява и други задачи, възложени
от националния координатор.“
7. Членове 7 – 11 се отменят.
8. В чл. 12:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Центърът организира и отговаря за изпълнението на възложените му в Плана мерки,
свързани с подготовката и провеждането на
Председателството, и изпълнява определените
му с чл. 13 функции с изключение на въпросите, свързани с приоритетите и програмата
на Председателството.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В изпълнение на дейностите по ал. 1
Центърът:
1. взаимодейства с координатора по чл. 5,
ал. 1, т. 1;
2. подпомага координаторите по чл. 5, ал. 1,
т. 2 – 6 чрез заместник министър-председателя
по координация на европейските политики и
институционалните въпроси и министър на
образованието и науката.“;
в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5 и в тях думите „заместник
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министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси и министър на образованието и на
уката“ се заменят с „министър-председателя“.
9. В чл. 13:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
„(2) Центърът:“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 4 и прави предложения за необходимите
средства за подготовката и провеждането на
Председателството по години и с оглед на
включването им в средносрочната бюджетна
прогноза;“
вв) точка 3 се изменя така:
„3. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 4 при отчитане изпълнението на плана за
обществени поръчки за нуждите на Председателството;“
гг) точка 11 се изменя така:
„11. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 2, като следи за спазването на изискванията
на Съвета на Европейския съюз по отношение на сградите, в които ще се провеждат
събитията, свързани с Председателството,
в рамките на подготовката и по време на
Председателството;“
дд) в т. 12 думите „в координация с компетентните органи отговаря“ се заменят с
„подпомага координатора по чл. 5, ал. 1, т. 3“;
ее) точка 17 се отменя;
жж) точка 18 се изменя така:
„18. подпомага координатора по чл. 5, ал. 1,
т. 5 при изработването на Комуникационната
стратегия на Председателството и при изпълнението є в национален план;“
зз) в т. 19 думите „Министерството на
културата и Министерството на външните
работи“ се заменят с „координатора по чл. 5,
ал. 1, т. 6“;
ии) създава се т. 22:
„22. изпълнява и други дейности, възложени от националния координатор или от
координатора по чл. 5, ал. 1, т. 1.“
10. Параграф 12 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г.,
бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и
66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от
2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76,
94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г. и бр. 36
от 2016 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1, т. 7 думите „документите по чл. 6г,
ал. 2, т. 1 – 3“ се заменят с „годишния план
по чл. 6, ал. 1, т. 7 и документи, свързани с
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подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.“;
б) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. за напредъка на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.; информацията
се изпраща и на президента на Република
България.“
2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Минист ър-председател ят е
национален координатор за подготовката и
провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
(2) При изпълнение на правомощията си
по ал. 1 министър-председателят се подпомага
от дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ в администрацията на
Министерския съвет.“
3. В чл. 2, ал. 1 след думите „въпросите,
свързани с Европейския съюз“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Съветът по европейските въпроси:
1. одобрява проекта на програмата по
чл. 1, ал. 1, т. 2;
2. одобрява проектите на позиции за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския
съюз преди тяхното приемане от Министерския съвет;
3. одобрява проекта на приоритети и програмата на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;
4. одобрява проект на 6-месечна програма
с приоритетни за Република България теми
и досиета по време на всяко председателство
на Съвета на Европейския съюз;
5. одобрява проект на доклад за участието
на Република България в процеса на вземане
на решения в Европейския съюз по време на
всяко председателство на Съвета на Европейския съюз;
6. в случаите по чл. 23 – 24е разглежда
проекти на позиции по § 1, т. 3, буква „б“ от
допълнителната разпоредба заедно с правни
и фактически аргументи и всички относими
доказателства; проектите на позиции задължително се съгласуват в Работна група 32
„Съд на Европейския съюз“;
7. одобрява годишен План за действие с
мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;
8. одобрява и други документи по въпросите на Европейския съюз преди тяхното
разглеждане от Министерския съвет;
9. одобрява проекти на позиции в рамките на досъдебната фаза от процедурите по
чл. 258 – 260 от Договора за функционирането
на Европейския съюз, както и проектите на
отговори в случаите по чл. 18а, ал. 2, т. 5;
10. одобрява проекти на рамкови позиции
на Република България по въпросите, които
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се разглеждат от Съвета на Европейския съюз
и от подготвителните му органи, както и в
процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291
от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на рамкови позиции,
приети по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 2;
11. одобрява разпределението на получените
чрез системата по чл. 16 проекти на актове
на Европейския съюз (досиета), Бели и Зелени книги на Европейската комисия, както
и други документи, които се разглеждат в
рамките на процеса на вземане на решения
в Европейския съюз;
12. одобрява разпределението на отговорностите по чл. 16а;
13. решава въпроси от координационен
характер, които са от компетентността на
повече от едно министерство или ведомство
и по които не е постигнато съгласие в съответната работна група по чл. 7, ал. 2;
14. анализира информацията за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския
съюз, и предлага на отговорните министерства
и ведомства предприемането на приоритетни
действия в тази насока;
15. изпълнява и други дейности, възложени
от министър-председателя или от Министерския съвет във връзка с подготовката и
провеждането на Председателството.
(2) Съветът по европейските въпроси не
разглежда въпроси, отнасящи се до Общата
външна политика и политика за сигурност,
Общата политика за сигурност и отбрана и
политиката в областта на сътрудничеството
за развитие.“
5. Член 6г се отменя.
6. В чл. 28:
а) създава се нова т. 2:
„2. под пома га м и н ис т ър -п редседат ел я
при изпълнение на правомощията му като
национален координатор на подготовката и
провеждането на Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;“
б) досегашните т. 2 – 19 стават съответно
т. 3 – 20.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Устройственият правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г., приет с
Постановление № 171 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 55 от 2016 г.), се прилага
до привеждането му в съответствие с това
постановление, доколкото не му противоречи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7959
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 18 от 20 05 г. за критериите,
показателите и методиката за акредитация
на лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 54 от
2005 г.; изм., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г.,
бр. 11 от 2009 г., бр. 5 и 12 от 2010 г., бр. 10
от 2011 г., бр. 50 и 57 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 4:
„4. условията и редът за водене на регистъра на лечебните заведения, получили
акредитационна оценка“.
§ 2. В чл. 13, ал. 3 се създава т. 6:
„6. води регистъра по чл. 43“.
§ 3. Създава се раздел IV с чл. 43 и 44:
„Раздел IV
Регистър на лечебните заведения, получили
акредитационна оценка
Чл. 43. (1) В Министерството на здравеопазването се води регистър на лечебните
заведения, получили акредитационна оценка.
Регистърът съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. наименование на акредитираното лечебно заведение;
3. номер и дата на заповедта за акредитация;
4. определената акредитационна оценка,
съдържаща една или няколко от следните
оценки:
а) оценка за цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който
тя се присъжда;
б) оценка за отделните медицински и други
дейности на лечебното заведение и срок, за
който тя се присъжда;
в) оценка на обучението на студенти и/
или специализанти в лечебното заведение и
срок, за който тя се присъжда.
(2) Когато на лечебното заведение е присъдена акредитационна оценка за обучение на
студенти и/или специализанти, в графата по
т. 4, буква „в“ се вписва и видът на обучението
и специалностите, по които то се провежда.
(3) Всяко лечебно заведение, получило
акредитационна оценка, получава пореден
номер в регистъра, под който се извършват
всички вписвания по отношение на обстоятелствата по ал. 1 и 2.
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(4) В регистъра по ал. 1 се обособява
отделен раздел, който съдържа информация
за подадените заявления за акредитация на
лечебните заведения и за движението по преписките. Разделът съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. данни за лицето, подало заявление за
акредитация – име от документа за самоличност и адрес;
3. брой и вид на приложените към заявлението документи;
4. движение на преписката, образувана
по заявлението.
(5) Данните по ал. 4 се вписват в регистъра
по реда на подаване на заявленията.
Чл. 44. (1) Регистърът по чл. 43 представлява база данни, която се води на електронен носител.
(2) Регист ърът е публичен и дост ъпът
до него се осъществява чрез официалната
интернет страница на Министерството на
здравеопазването.
(3) М и н ис т ър ът н а з д ра в е оп а зва не т о
определя със заповедта по чл. 13, ал. 1 служителите от Звеното за административнотехническо обслужване, които да извършват
вписванията в регистъра.“
Министър:
Петър Москов
7953

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-17 от 2015 г. за условията и
реда за приемане на сержанти (старшини)
и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
(ДВ, бр. 8 от 2016 г.)
§ 1. Наименованието на раздел „Заключителна разпоредба“ се изменя на „Заключителни разпоредби“ и в него се създава § 2:
„§ 2. До 30.09.2019 г. изискването на чл. 7,
ал. 1, т. 2 за допускане до кандидатстване за
обучение на сержанти (старшини) и войници
(матроси) в професионалните сержантски
(старшински) колежи не се прилага.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 ноември
2016 г.
Министър:
Николай Ненчев
7940
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2016 г. за условията и реда за
приемане на курсанти във висшите военни
училища (ДВ, бр. 17 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 думите „31 януари“ се
заменят с „31 декември“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 думите „ако това е
предвидено в правилниците за устройството
и дейността на висшите военни училища“ се
заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. заявление по образец от висшето военно училище за участие в кампаниите за
ранен прием;“.
2. Досегашните т. 2 – 11 стават съответно
т. 3 – 12.
§ 4. В чл. 8, ал. 2 думите „т. 7 – 10“ се
заменят с „т. 8 – 11“.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 т. 1 и 2 се отменят.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „20 март“ се
заменят с „20 януари“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „20 април“ се заменят с
„5 февруари“.
2. В ал. 2 думите „20 април“ се заменят с
„5 февруари“.
§ 8. В чл. 13 думите „30 април“ се заменят
с „10 февруари“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „15 май“ се заменят с
„15 февруари“.
2. В ал. 4 думите „30 май“ се заменят с
„20 февруари“.
§ 10. В чл. 17 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Заповедта по ал. 2 се издава до 1 ноември в годината, предхождаща кандидатстването, и се публикува на интернет страницата
на висшето военно училище при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните
данни и на Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Кандидатите могат да кандидатстват в до
две кампании за ранен прием и в редовна приемна кампания във висшето военно училище.
(5) Организацията на кампаниите за ранен
прием и на редовната приемна кампания се
регламентира със заповед на началника на
висшето военно училище.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „специалност“ се заменя
със „специализация“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) Положителните резултати на кандидатите на изпитите по физическа подготовка
във висшите военни училища важат за цялата
кандидаткурсантска кампания независимо от
периода на явяване на кандидата за полагане
на изпит.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

§ 13. В чл. 21 т. 2 се изменя така:
„2. от изпита за физическа годност – по
шестобалната система в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от
Единния армейски тест по приложение № 2“.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Кандидатите за обучение за курсанти,
които са получили на конкурсен изпит и на
изпита за физическа годност оценка, по-ниска
от „среден 3,00“, отпадат от конкурса.“
2. Алинея 8 се отменя.
§ 15. В чл. 24, ал. 3 думите „както и явилите се на предварителни изпити и тестове
по чл. 23, ал. 8,“ се заличават.
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 3“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Ежегодно до 31 декември началникът на
ВМА, съгласувано с началниците на висшите
военни училища, със своя заповед създава
организация за медицинското освидетелстване
на годността и психологичната пригодност на
кандидатите за обучение в съответното висше
военно училище.
(3) В заповедта по ал. 2 се посочва графикът, по който следва да се явят кандидатите,
предвид участието им в редовната приемна
кампания и в кампаниите за ранен прием:
– от 10 януари до 20 февруари за кандидатите, заявили желание за участие в първия
ранен прием;
– до 20 май за кандидатите, заявили желание за участие във втория ранен прием;
– до 30 юни за всички останали кандидати.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5, като в ал. 4 думата „отделението“
се заменя с „отдела“.
4. Досегашната ал. 5 се отменя.
5. В ал. 6 думите „20 март“ се заменят с
„10 януари“.
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 26, ал. 3“ се заменят
с „чл. 26, ал. 4“.
2. В ал. 4 след думата „щаба“ се добавя „и
военните формирования“, а думите „Военноморска база ВМС,“ се заличават.
3. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.
§ 18. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) При медицинското освидетелстване за годност на кандидатите за обучение
във висше военно училище и възникнала необходимост от извършване на допълнителни
изследвания и консултативни прегледи за
изясняване на здравословното им състояние
те се насочват към съответната клиника,
отделение или лаборатория във ВМА.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

(2) Председателите на комисиите (на ЦВМК
и на ОВМЕРВ) за извършване на медицинско
освидетелстване провеждат предварителен
инструктаж и дават указания на членовете
на съответните комисии един ден преди започване на прегледите.
(3) Началникът на висшето военно училище
или Централното военно окръжие организира
издаването на направление за явяване пред
ЦВМК и уведомяването на кандидатите за
медицинските прегледи, които им предстоят.“
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“ по предложение на началника на
висшето военно у чи лище съгласу ва настаняването с изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Военни клубове и
военно-почивно дело“ и/или с командира
на Сухопътни войски в рамките на гарнизон
Софи я на кандидатите за специализации
„Летец-пилот“ и „Щурман – ръководство на
въздушното движение“, като финансовите
средства се поемат по Основна програма 2.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Експертното заключение от медицинското освидетелстване на кандидатите за годност
за обучение във висшите военни училища е
окончателно и важи за цялата кандидаткурсантска кампания независимо от периода на
явяване на кандидата за полагане на изпит.“
§ 20. В чл. 30, ал. 1 след думата „групи“ се
добавя „по утвърдена от началника на НВУ
„Васил Левски“ методика“.
§ 21. В чл. 31, ал. 3 думите „приложение
№ 3“ се заменят с „приложение № 2“.
§ 22. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В заповедта по чл. 17, ал. 2 началниците на висшите военни училища определят
условията, по които се извършва класирането
на кандидатите, с отчитане на резултатите
от проведените кампании за ранен прием.“
2. В ал. 3 думите „23,00“ се заменят с „21,00“.
3. В ал. 4 предлогът „в“ се заменя с „до“, а
думите „приемната комисия“ се заменят със
„съответната приемна комисия“.
4. В ал. 5 думата „Класирането“ се заменя
с „Всяко класиране“, а думите „и на информационното табло“ се заличават.
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Заповедта по ал. 1 се издава до 15 януари.
(3) Комисията по ал. 1 заседава до 2 пъти
до началото на редовната кандидаткурсантска
кампания, като първото заседание се провежда
по време на ваканциите в средните училища,
но не по-късно от 1 март.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

(4) По решение на началниците на висшите
военни училища комисията по ал. 1 провежда
второ заседание в срок не по-късно от първата
половина на месец юни.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 24. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Приемната комисия определя резерви от неприетите класирани кандидати по
посочени от тях конкретни специализации,
за които желаят да бъдат включени като
резерви.“
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думите „състезателен бал“
се добавя „по посочените от тях конкретни
специализации“.
2. В ал. 3 думите „съответните военни
окръжия“ се заменят с „началника на Централното военно окръжие“.
3. В ал. 4 думата „магнитен“ се заменя с
„електронен“.
§ 26. Приложение № 2 към чл. 27, ал. 6
се отменя.
§ 27. Създава се ново приложение № 2
към чл. 21, т. 2:
„Приложение № 2
към чл. 21, т. 2
Резултати от дисциплините от Единния армейски тест, формиращи оценка и единици,
прибавяни към състезателния бал на кандидата
Точки от
Единния армейски тест

Оценка

Единици,
прибавяни към
състезателния
бал

0 – 119 точки слаб 2,00

----

120 – 159 точ- среден 3,00
ки

0 към бала на
кандидата

160 – 199 точ- добър 3,50
ки

+1 към бала на
кандидата

200 – 249 точ- добър 4,00
ки

+3 към бала на
кандидата

250 – 299 точ- мн. добър 4,50 +4 към бала на
ки
кандидата
300 – 349 точ- мн. добър 5,00 +5 към бала на
ки
кандидата
350 – 400 точ- отличен 6,00
ки

+6 към бала на
кандидата

“
§ 28. Приложение № 3 към чл. 31, ал. 3
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
7939
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-504
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии утвърждавам
План за управление на природна забележителност
„Деветашка пещера“.
Екземпляри от плана за управление на природна забележителност „Деветашка пещера“ да
се предоставят на съответните регионални и
местни органи.

7917

Министър:
Ив. Василева

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 749
от 15 август 2016 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение
на комисията по т. 26 съгласно протокол № 19
от 27.07.2016 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на комплект,
съдържащ детски електронен ръчен часовник
и лазерна показалка, която е с един бутон за
включване, с четири накрайника и захранвана
с 3 малки батерии (АG3), с етикет с надписи на
английски език, съответно: AVOID EXPOSURE,
LASER R ADIATION IS EMITED FROM THЕ
APERTURE, DANGER, AVOID DIRECT EYE
EXPOSURE, MAX Оutput < 1 mW, Wavelength
630 – 680 nm, class IIA laser product, made in China,
поставени в картонена опаковка с надписи: ZHX,
Sell only in Supermarket, МВ: 13957944944, QQ:
1181939114, ZHIHUIXINWANJU, Made in China,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в срокове-

те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно тест-протокол № 06 от 27.06.2016 г.
лазерната показалка в комплект с детски часовник отговаря на условията за клас 3R лазерни
устройства по стандарт БДС EN 60825-1:2015 и
предлагането на продукта за ползване от деца
крие рискове за тяхното здраве. Лазерните продукти от този клас са относително слаборискови
с изключение на случаите на умишлено излагане на очите на продължително облъчване. В
такива случаи достижимото облъчване може да
превиши допустимата за очите MPE (максимална
допустима експозиция). Наличният на продукта
етикет е по стар американски федерален стандарт
и не отговаря на действащия европейски стандарт. Освен това указаните в етикета данни са
неверни – изходяща мощност < 1 mW и клас IIA.
Предвид гореизложеното следва да се счита,
че лазерната показалка съдържа сериозен риск от
увреждане на очите при пряко гледане срещу лъча,
тъй като стоката се предлага с детски часовник
и съществува голяма вероятност същата да бъде
използвана от деца и да се превиши нормата МРЕ
(максимално допустимо облъчване на окото). Съгласно Решение 2014/59/ЕС от 5 февруари 2014 г.
на Европейската комисия относно изискванията
за безопасност, които трябва да бъдат обхванати
от европейските стандарти за потребителски лазерни съоръжения съгласно Директива 2001/95/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите, текст от
значение за ЕИП, лазерни съоръжения от други
класове лазери над 2 и 2М не могат да се смятат
за безопасни при употребата им от потребителите.
Привлекателните за децата потребителски лазерни
съоръжения не бива да причиняват увреждания на
очите, нито на кожата в случай на експозиция на
лазерно лъчение при каквито и да било условия
на ползване, в т.ч. съзнателна продължителна
експозиция с оптически прибори за виждане.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие със стандарт
БДС EN 60825, което несъответствие би могло
да доведе до риск от увреждане на зрението на
потребителя.
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е
оспорена.
5. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
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Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател
Д. Маргаритов
7916

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 262
от 16 септември 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 № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 31.10.2016 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 68134.1387.2288 в УПИ I – за
озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника,
София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 535 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 53 500 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 27.10.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7889
РЕШЕНИЕ № 263
от 16 септември 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 1.11.2016 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“.
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2. Начална тръжна цена – 155 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – А Д, ул. Врабча 6, Со фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.10.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7890
РЕШЕНИЕ № 264
от 16 септември 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 23.04.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 2.11.2016 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 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 – 330 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 33 000 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 31.10.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 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.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7891
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 16.16
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на сервитут за обслужване на радиорелейни участъци от „Радарен
и радиокомуникационен център „Аксаковска
панорама“, намиращ се в ПИ № 000458 по КВС
на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, към летище Варна, и „Радиокомуникационен и радионавигационен център „Ортото“,
с териториален обхват: поземлени имоти с начин на трайно ползване дървопроизводствени
площи с проектен № 000395 (съгласно скицапроект № Ф04168 от 28.12.2015 г.) и проектен
№ 000396 (образуван от обединяването на имоти
с проектни № 000396 и 000397 съгласно скиципроект № Ф04169 от 28.12.2015 г. и № Ф04170
от 28.12.2015 г.), всички образувани от имот
№ 000012 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, собственост на
МЗГ – Държавно лесничейство.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
7934

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 14-9-2
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на обслужващи улици с о.т.
222-289-288-287-286-285-284-283-224 до о.т. 221 и с
о.т. 290-291-292-293-294 до о.т. 295 за осигуряване
на достъп до ПИ и обособяване на нов кв. 96 в
устройствена зона 1/Жм в предвидено разширение на населеното място съгласно действащ ОУП
(бивша местност До село), землище кв. Банево,
гр. Бургас, съгласно изготвения проект и таблицата на засегнатите от трасето на улицата имоти.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
7872

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 54
от 11 август 2016 г.
На основание ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, ч л. 21,
ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с
решение № 13 по протокол № 2 от 14.06.2016 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Долна баня,
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одобрява представения проект на ПУП – ПЗ на
ПИ № 092018 и ИПЗ на ПИ № 092008 в местността Курт дере в землището на гр. Долна баня
за ниско жилищно строителство.
Председател:
Л. Драганова
7902
РЕШЕНИЕ № 56
от 11 август 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с решение
№ 7 по протокол № 1 от 11.03.2016 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Долна баня, одобрява
представения проект на ПУП – ПП за преместване на електропровод 20 kV в ПИ № 112023 и
ПИ № 112024 в местност Саръмеше в землището
на гр. Долна баня.
Председател:
Л. Драганова
7903
РЕШЕНИЕ № 57
от 11 август 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с решение
№ 11 по протокол № 2 от 14.06.2016 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Долна баня, одобрява
представения проект на ПУП – ПП за външно
електрозахранване на кабелна линия 20 kV от
ПИ № 047021 до краен трафопост 250 kVA в ПИ
№ 000615 за летище Долна баня.
Председател:
Л. Драганова
7904

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 11-19
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Камено, одобрява подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VІІ, кв.
41 по плана на с. Трояново, община Камено.
Председател:
Р. Балтаджиев
7978

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 328
от 25 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич:
1. Одобрява ПУП – ПП за трасе на външен
водопровод до имот 001086, м. Прогон, землище
с. Яворница. С трасе през имоти: 001068 – полски
път, общинска собственост, 000988 – полски път,
общинска собственост, и сервитутите към него,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табли-
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чен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имот 001094 – пасище, мера, общинска
собственост, 000986 – нива, частна собственост;
001068 – пасище, мера, общинска собственост, и
000988 – полски път, общинска собственост, м.
Прогон, землище с. Яворница.
2. Одобрява ПУП – ПП за трасе на външно ел.
захранване до имот 001086, м. Прогон, землище с.
Яворница. С трасе през имоти: 001094 – пасище,
мера, общинска собственост, 000988 – полски път,
общинска собственост, и сервитутите към него,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: имот 001094 – пасище, мера, общинска
собственост, и 000988 – нива, частна собственост;
м. Прогон, землище с. Яворница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Динев
7982

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 155
от 26 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ОУП за разширение на структурна единица 229Псп с имот с идентификатор 73242.42.80 с площ
2114 кв. м и преминаване през ПИ 73242.42.688,
73242.42.665 – полски пътища, и премостване на
73242.41.663 с обща площ 900 кв. м, м. Висината, по кадастралната карта на с. Труд, община
„Марица“, област Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7894
РЕШЕНИЕ № 303
от 29 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо изменение на структурна единица 225-Смф по общ
устройствен план (ОУП) на община „Марица“
по кадастралната карта на с. Труд, м. Ганчовица,
община „Марица“, в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори № 73242.150.92 и № 73242.150.91
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с площ 18,852 дка и регистър с координати на
граничните точки по приложената ситуация за
изменение на ОУП на община „Марица“.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
7895

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 554
от 16 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 9 на ПК „Устройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, одобрява ПУП – парцеларен
план за пътно-транспортен достъп и елементи
на техническата инфраструктура за жилищен
комплекс „Плана Хайтс“ в землището на с.
Алино, община Самоков, съгласно приложената
графична част.
Председател:
С. Стойчева
7905

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 338
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 17а, ал. 2 ЗОЗЗ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление
с вх. № 94-З-1438/19.08.2016 г. до Община Свищов
от „Кемапул“ – ЕООД, Свищов, със седалище и
адрес на управление: Свищов, ул. Хемус 10, ет.
1, във връзка с Решение № 295 от 28.07.2016 г.,
прот. № 20 на Общинския съвет – гр. Свищов,
Решение № 5 от протокол № 8/28.09.2016 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и
предложение с вх. № 804/15.09.2016 г. от кмета
на община Свищов Общинският съвет – гр.
Свищов, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата
инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база“ в
поземлен имот (ПИ) 142022, местност Кантона,
по КВС на землището на с. Морава, община Свищов, на път III-302 „I-3 – Морава – Царевец“ от
км 6+220 до км 6+520 (ляво), съгласно регистър
на засегнатите имоти.
Прокарването на трасетата да се извърши
при условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

7995

Председател:
Кр. Кирилов
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ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
РЕШЕНИЕ № 130
от 18 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ябланица, реши:
Одобрява изработения проект за ПУП – ПП
(подробен устройствен план – парцеларен план)
за елементите на техническата инфраструктура
за реконструкция на вътрешната водопроводна
мрежа – тласкателен водопровод, с. Орешене.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да се обжалва чрез Общинския
съвет – гр. Ябланица, до А дминистративния
съд – Ловеч.
Председател:
Р. Петров
7976
74. – 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 октомври 2016 г.
8004
97. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ „Зора“,
разположена в землището на с. Изгрев, община
Елхово, област Ямбол, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
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т. 1 от Закона за подземните богатства – метални
полезни изкопаеми, в площ „Завала“, разположена на територията на общините Трън, Брезник,
Сливница и Драгоман, области Перник и София,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4610180.37

8458258.93

2.

4618681.43

8448067.94

3.

4623525.20

8446590.25

4.

4623930.13

8447308.22

5.

4624507.99

8447327.65

6.

4624589.54

8447828.76

7.

4624034.85

8448100.07

8.

4624855.02

8448817.48

9.

4624638.29

8449389.62

10.

4625031.07

8450158.05

11.

4624602.79

8450686.31

12.

4624748.60

8451325.63

13.

4625688.23

8452121.57

14.

4626202.81

8452025.53

15.

4626570.79

8452566.33

16.

4627519.94

8452623.58

17.

4628253.06

8453283.41

18.

4628217.96

8453637.89

19.

4629782.21

8454264.09

20.

4630244.03

8453632.63

21.

4631681.88

8453306.65

22.

4632283.02

8454331.35

№

Х (m)

Y (m)

1.

4606556

9507262

2.

4606559

9507560

23.

4631022.68

8456255.93

3.

4606334

9507626

24.

4627638.18

8462550.14

4.

4606380

9508102

25.

4624808.96

8460576.61

5.

4606028

9508102

26.

4626522.00

8459995.00

6.

4605590

9507792

7.

4605223

9507781

27.

4626913.00

8458497.00

8.

4605223

9507555

28.

4627143.00

8456500.00

9.

4605399

9507478

29.

4625330.00

8455105.00

10.

4606058

9507214

30.

4624400.00

8458380.00

11.

4606060

9507289

31.

4623980.00

8458515.00

32.

4623460.00

8459230.00

33.

4622360.00

8459720.00

34.

4621808.00

8460602.00

35.

4616924.94

8460462.89

36.

4614570.81

8463839.29

12.
4606350
9507298
7951
98. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
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Х (m)

Y (m)

Изключена площ
37.

4629269.00

8456848.00

38.

4629186.00

8457616.00

39.

4628231.00

8457432.00

40.
4628540.00
8456895.00
7898
54. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-60 от 19.09.2016 г. за обект: „Хале
за Ветроходен център и нуждите на „Пилотска
станция – Бургас“, намиращ се на територията
на терминал „Бургас-изток 1“, Пристанище Бургас, в имот с идентификатор № 07079.618.1019,
УПИ VІ в кв. 1 по плана на ЦГЧ – Бургас.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
7942
1. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция СДО,
отдел „Събиране“, на основание чл. 253 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С162225-091-0000205 от 1.09.2016 г. възлага на
„Майкромет“ – ООД, с ЕИК: 114141282, с адрес:
гр. Белене, пл. Добруджа 6, п.к. 5930, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 03366.601.1278, гр. Белене, община Белене,
област Плевен, адрес на поземления имот: гр.
Белене, п.к. 5930, ул. Индустриална, площ: 20 312
кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за
хранително-вкусовата промишленост, стар идентификатор: 03366.601.1197; 03366.601.1199, номер
по предходен план: 03366.601.1199, 03366.601.1197,
квартал: 111, парцел: I, III, съседи: 03366.601.1198,
03366.601.120 0, 03366.601.1191, 03366.601.1213,
носители на други вещни права: няма данни,
сгради, които попадат върху имота: 1.1. сграда
03366.601.1278.1: застроена площ 17 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, сграда с идентификатор 03366.601.1278.1,
гр. Белене, община Белене, област Плевен, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-58 от 24.09.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Адрес на
сградата: гр. Белене, п.к. 5930, ул. Индустриална. Сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 03366.601.1278, застроена площ:
17 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: сграда
за енергопроизводство, стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: няма.
7932
45. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх.
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№ С160015-091-0000220 от 12.09.2016 г. възлага на
„МАП Мил“ – ООД, ЕИК 204208335, с адрес: с.
Милковица, ул. Свобода 7, следния недвижим
имот: търговски обект – магазин със застроена
площ 307 кв. м, разположен на първия етаж на
масивна двуетажна сграда, построена в УПИ І
в кв. 55, с площ на целия имот 2510 кв. м, намиращи се в с. Милковица, област Плевен, при
граници: от три страни – улици. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
7737
25. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 22/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Пламен Димитров Манолов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от шест месеца.
7899
44. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство и научни специалности: Театрознание
и театрално изкуство: Семиотични и когнитивни
аспекти в работата на режисьора и актьора – един
редовно, Ритмиката, музиката и звуковата картина като възможни заместители на липсваща
драматургическа структура при невербалния
театър и спектакли по нетеатрален текст – един
редовно, Импровизационни техники при обучението на студентите по актьорско майсторство – един редовно, Тенденции на актьорското
изкуство в България през 21 век – един редовно,
Жанрова специфика във вокалното обучение
на актьорите – един редовно, Терапевтичният
ефект на театралното изкуство за преодоляване
вариативността на социо-поведенческата култура
при деца билингви – един редовно; Кинознание,
киноизкуство и телевизия: Ролята на оператора
при изграждане на филмовия темпоритъм – един
редовно, Изграждане на афектната мотивация
на персонажа в екранната драматургия – един
редовно, Особености на режисурата в екранните
музикални форми – един редовно, Документалното кино в дигиталния свят – един редовно,
всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За информация – тел.
9231 271, 9231 275, подаване на документи – ул.
Раковски 108А, ет. 3, стая А 301. Такса за кандидатстване – 100 лв.
7933
867. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ обявява конкурси за докторанти – държавна поръчка за учебната 2016/2017 г., в следните
направления:

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Шифър

Професионално на- Редовна
правление
форма

Задочна
форма

7.6.

Спорт

8

2

1.3.

Педагогика на обучението по физическо възпитание

2

-

7.4.

Обществено здраве

3

-

Всички са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават
в деловодството, стая 111, ет. 1 на НСА „Васил
Левски“, Студентски град, София. Необходимите
документи са публикувани на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.
7941
26 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Ра ко вски“ – София, обявява конкурс за академична
длъжност доцент за военнослужещ в област на
висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Управление на сигурността и отбраната)“, по
учебните дисциплини „Стратегии за сигурност
и отбрана“, „Управление при кризи и конфлик
ти“ и „Защита на сигурността и обществения
ред“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със
Заповед № ОХ-646 от 15.08.2016 г. на министъра
на отбраната на Република България. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в регистратурата
на Военната академия. Документи и справки – в
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 82, тел.
92-26-512, 92-26-576.
7738
10. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Це нов“ – Свищов, обявява конкурси за академична
длъжност „главен асистент“ в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка (застраховане)“ – един; научна специалност „Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)“ – двама, за нуждите на катедра
„Застраховане и социално дело“, всичките със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в академията, отдел „Докторантура и академично развитие“, тел. 66-362.
7749
14. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на задочни докторанти, платено обучение, за учебната
2016 – 2017 г. От 10.10.2016 г. до 10.12.2016 г. кандидатите подават следните документи до ректора
на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят копия на дипломите
за завършени образователно-квалификационни
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степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 3.1. в случай че издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо,
кандидатът подава академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да
са отразени средният успех от семестриалните
изпити с хорариума на часовете по отделните
дисциплини и успехът от държавните изпити;
3.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
3.3. лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, призната
по законодателството на съответната държава,
могат да кандидатстват за обучение в докторска степен, след като са преминали процедура
по признаване на образованието от Софийския
университет; 4. документ, удостоверяващ платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв.
по западен език) – плащането се извършва в
касата на СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – северно крило) или по банков път: сметката
на СУ „Св. Климент Охридски“ е: Българска
народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC
CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. Климент
Охридски“, вносител: кандидат-докторант ът.
Задължителната информация, която трябва да
съдържа банковият документ, е: трите имена,
ЕГН, град по местоживеене, факултетът, към
който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки
клон на банка по избор. Всички документи се
представят, приложени в папка. Документи се
приемат в 214 кабинет, ректорат – северно крило,
тел.: 8462185, 9308445.
Предложение за приемане на задочни докторанти, платено обучение, в СУ „Св. Климент
Охридски“ за учебната 2016 – 2017 г.
№

Шифър

Професионално направление

Докторска
програма

Образователна и
научна
степен
„доктор“
задочно

Факултет по класически и нови филологии
1.

1.3.

Педагогика М е т о д и к а
на обучени- на обучението по…
ето по чужд
език – испански език

1

7684
66. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докторанти съгласно МС № 328 от 3.05.2016 г. за
учебната 2016/2017 г. по област на висше образование, професионално направление и следните
докторски програми:
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Област на висше образование

Шифър

ВЕСТНИК

Професионално
направление

Докторска програма

С Т Р. 5 3
Форма на обучение
редовно

задочно

Биохимия

2

0

Молекулярна биология

4

0

Молекулярна генетика

1

0

Паразитология и хелминтология

1

1

Акушерство и гинекология

2

0

Анестезиология и интензивно лечение

3

2

Гастроентерология

3

0

Дерматология и венерология

1

0

Ендокринология

5

1

Имунология

3

1

Кардиология

2

2

Клинична лаборатория

2

0

Клинична психология

1

0

Неврология

10

0

Нуклеарна медицина

1

0

Образна диагностика

1

1

Обща медицина

1

0

Ортопеди я и т равматология

4

0

Педиатрия

2

0

Психиатрия

7

0

Сърдечно-съдова хирургия

0

1

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

1

0

Обществено дентално
здраве

0

2

Терапевтична стоматология

1

2

Медицински факултет
4

Природни науки, математика и информатика
4.3.

7

Здравеопазване
спорт

и

7.1.

Биологически науки

Медицина

Факултет по дентална медицина
7

Здравеопазване
спорт

и

7.2.

Стоматология

С Т Р.
Шифър

54

ДЪРЖАВЕН

Област на висше образование

Шифър

ВЕСТНИК

Професионално
направление

Докторска програма

БРОЙ 79
Форма на обучение
редовно

задочно

Биоорганична х ими я,
химия на природните и
физиологично активни
вещества

2

1

Теоретична химия

1

0

Токсикология

2

0

Фармакогнозия и фитохимия

3

0

Фармакоикономика и
фармацевтична регулация

1

1

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

5

0

Фармацевтична химия

1

1

Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията

3

17

Хигиена (вкл. трудова,
комунална, училищна,
радиационна и др.)

1

2

Фармацевтичен факултет
4

7

Природни науки, математика и информатика

Здравеопазване
спорт

и

4.2.

7.3.

Химически науки

Фармация

Факултет по обществено здраве
7

Здравеопазване
спорт

и

7.4.

Обществено здраве

Продъл жителност та на докторант у рите е
за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4
години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в МУ – София: 1.
за явление до ръководи тел я на съот вет ното
приемащо структурно звено (в случая до декана
на съответния факултет); 2. европейски формат
автобиография; 3. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен
„магистър“ с приложението или уверение за
успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за
участниците в конкурса за задочна докторантура;
5. други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и
задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето
образование. Същият заплаща такса за обучение
съгласно Закона за висшето образование. Срок
за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Документи
се подават в съответните структурни звена на

адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул.
Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“;
за справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91 72 787;
Факултет по дентална медицина – 1431 София,
ул. Георги Софийски 1, сектор „Наука“ – Дима
Мандалева, тел. 02/954 13 21; Фармацевтичен
факултет – 1000 София, ул. Дунав 2, деканат,
ет. 2, стая 53; за справки – Емилия Иванова,
тел. 02/ 92 36 504; Факултет по обществено
здраве – 1527 София, ул. Бяло море 8, деканат,
за справки – Даниела Василева, тел. 02/94 32 579.
6385
47. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Медицинския факултет – академична длъжност доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
Акушерство и гинекология – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в МФ, ул. Армейска 11, Стара Загора,
тел. 042/664468.
7691
15. – Висшето училище по телекомуникации и
пощи, София, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, по професионално
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направление 3.7. Администрация и управление, по
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – ВУТП, София
1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел.
02/8062-188, експерт човешките ресурси.
7732
16. – Висшето училище по телекомуникации и пощи, София, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, по професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
по научна специалност „Организация и управление на производството“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/8062-188, експерт
човешките ресурси.
7733
1. – Висшето училище по мениджмънт, Варна,
обявява конкурси за доценти по: професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Социално управление“ – двама; професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Маркетинг“ – двама; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Обща икономическа теория“ – двама.
Кандидатите трябва да владеят отлично английски
език – минимум ниво В2 съгласно Европейската
езикова рамка. Конкурсите са със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в сградата на ВУМ, Варна, ул. Оборище
13А, стая 401, тел. 052/300 680.
7821
12. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност „главен асистент“ по професионално
направление 3.8. Икономика (Икономика, общество и човешки ресурси) – един; професионално
направление 3.8. Икономика (А нтикризисно
управление в индустриалните предприятия чрез
иновации) – един, професионално направление
9.1. Национална сигурност (Образователните институции – фактор за системата на националната
сигурност) – един, всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.
7918
26. – Висшето у чи лище по агробизнес и
разви тие на рег иони те – П ловдив, обя вя ва
конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая № 1,
тел. 032/960-360.
7661
604. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
следните конкурси за академични длъжности:
доцент по професионално направление 4.4. Науки
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за Земята, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“,
за нуждите на департамент „Геофизика“ – един;
доцент по професионално направление 4.4. Науки
за Земята, научна специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“, за нуждите на департамент
„Геофизика“ – един; главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност „Сеизмология и вътрешен
строеж на Земята“, за нуждите на департамент
„Сеизмология“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института в София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979-3322.
7816
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност професор по 05.08.04
Изкуствознание и изобразителни изкуства (украса
на ръкописната книга), област на висше образование 8. Изкуство, професионално направление
8.1. Теория на изкуствата – един, за нуждите на
сектор Изобразителни изкуства със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21, справки – на
тел. 02/944-24-14.
7851
452. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурс за академична
длъжност по професионално направление 4.3.
Биологични науки: главен асистент по 01.06.01
Антропология за нуждите на секция „Антропология и анатомия“ със срок за подаване на
документите 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – на адрес:
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.
02/9792311.
7887
18. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София, обявява
конкурси за академичната длъжност „професор“
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“:
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез
и стереохимия; – един; за нуждите на лаборатория „Център по ЯМР спектроскопия“ – двама,
трите със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206,
тел. (02) 872 48 17.
7931
735. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за професор
по професионално направление 2.2. История и
археология, научна специалност „История на Руската империя, палеография (вкл. историография
и източникознание)“ (генеалогия) за нуждите
на секция „История на света и международните
отношения в ново и най-ново време“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, 1113
София, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 2,
тел. 02 870 8513.
7977
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74. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до имот с
№ 050002 в местността При спирката в землището
на с. Покровник, община Благоевград, засягащо имоти с № 000507 (полски път – общинска
собственост) и № 9500 (улица – общинска собственост) в землището на с. Покровник, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в
отдел „Архитектура и проектиране“ на Община
Благоевград.
7847
14. – Областният управител на област Враца
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-18-РР-14
от 26.09.2016 г. е одобрен комплексен проект за
инвестиционна инициатива и издадено Разрешение за строеж № 3 от 26.09.2016 г. за обект от
техническата инфраструктура: строеж: „Оптична
кабелна мрежа за пренос на данни от с. Брусен,
община Мездра, до гр. Роман, община Роман“.
Местоположение: община Мездра – землищата
на с. Брусен, с. Старо село и с. Царевец; община
Роман – землищата на гр. Роман и с. Струпец, на
„Атлантис САТ“ – ООД, Мездра, ЕИК 106579651,
със седалище и адрес на управление гр. Мездра
3100, ул. Георги Димитров 8, представлявано от
Веселин Иванов Веселинов – управител. Строежът е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1,
т. 3, буква „з“ ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. Заповедта може да бъдат обжалвана
от заинтересованите лица съгласно чл. 149, ал. 4
ЗУТ пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7874
14. – Община Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Т-образно кръстовище при
км 40+460 на път III-554 Раднево – Гълъбово
при северен вход на ТЕЦ „Ей и Ес Гълъбово“, с
трасе, намиращо се в ПИ № 000034 и № 000042
в землището на с. Обручище и УПИ II-13, кв.
502 по регулационния план на „Брикел“ – ЕАД.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7830
120. – Общинската с л у жба по земеделие – Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3,
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т. 3 и чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава, че
във връзка с изработването на помощен план и
план на новообразуваните имоти съгласно § 4,
ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ на местност Мъртвина до сп.
Калотина в землището на с. Калотина (ЕК АТТЕ
35479), местност Разкръсте в землището на с.
Прекръсте (ЕК АТТЕ 58133), местност Прогон
в землището на с. Цръклевци (ЕК АТТЕ 78553)
и местност Чепърленски манастри в землището на с. Чепърлинци (ЕК АТТЕ 80426) ще се
проведе съвместно уточняване (анкетиране) на
границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на
ползвателите, попадащи под разпоредбите на
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще се
проведе по график по дати и местности, което
започва 14 дни след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7912
184. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване (К Л 20 kV) и транспортен достъп до
имоти № 083012, 083013 и 083014 в землището на
с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
област. Трасето за електроснабдяване преминава
през имоти № 000236, 000234 и 000232 (общински полски пътища) по КВС на землището на
с. Равно поле. Трасето за транспортен достъп
преминава през имоти № 000315, 000236, 000234
и 000232 (общински полски пътища) по КВС
на землището на с. Равно поле. Проектът и
съпътстващата го документация се намират в
отдел „У Т“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая
№ 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с материалите по преписката и да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
7969
185. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за удължаване и
разширяване на летателната писта и изграждане
на система за отводняване (дъждовна канализация) на летище с. Лесново, община Елин Пелин,
Софийска област. Удължаването и разширяването
на летателната писта засяга имоти № 072016,
072017 и 000683 по КВС на землището на с.
Лесново. Трасето за дъждовната канализация
преминава в имоти № 000683, 000617, 069035
и 069036 по КВС на землището на с. Лесново.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ“ на Община Елин Пелин,
ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
7970
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441. – Община гр. Елхово, област Ямбол,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за подземен кабел „ниско
напрежение“ 1 kV до поземлен имот с идентификатор 43459.58.205, местност Конарника, по
кадастралната карта на с. Лесово, община Елхово.
Проектът за ПУП (парцеларен план) е изложен в
отдел „ТСУС“ на Община Елхово. 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 ПУП до
общинската администрация – гр. Елхово.
7946
32. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод за захранване на
поземлени имоти (ПИ): № 057010 – „производство на стр. материали“; № 059010 – „нива“;
№ 060021 – „нива“; № 060011 – „за бензино
станция“, и № 516005 – „стопански двор“, със
собственици: Пеньо Коста динов Димит ров;
Баръш Мехмед Молла; Донка Генчева Костова;
Алайдин Реджепов Мемишев и Николай Косев
Кънчев. Електропроводът преминава през ПИ:
№ 516006 – „стопански двор“; № 057050 – „местни пътища“; № 057049 – „др. вид зелени площи“; № 000200 и № 000116 – „пътища IV клас“;
№ 000115 и № 000246 – „полски пътища“, всички
в землището на с. Кънчево, ЕК АТТЕ 40868, община Казанлък, с дължина на електропровода
507 м и сервитут 1010 кв. м. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него.
7844
7. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план (ПП) и
план на новообразуваните имоти (ПНИ) по § 4к,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗСПЗЗ за попълване на имоти на бившите
собственици, попадащи в имот ПИ № 067016,
местност Извора, землище с. Коняво, ЕК АТТЕ
38432, община Кюстендил, област Кюстендил,
от картата на възстановената собственост (КВС)
за нанасянето на ПИ с идентификатор № 67.16.
Проектите за ПП и ПНИ са приети с протокол
от 10.08.2016 г. от комисия, назначена със Запов ед
№ ДС-20-198 от 9.08.2016 г. на областния управител на област Кюстендил. В регистъра към
ПНИ новообразуваният ПИ № 67.16 е записан
на Асен Василиев Стамболийски от с. Коняво,
община Кюстендил. Възложител на плановете е
Маргарита Асенова Павлова от Кюстендил – наследница на Асен Василиев Стамболийск и.
Проектите се намират в Община Кюстендил,
пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая 19. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в ,,Дър-
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жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил.
7842
4. – Община Мадан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Външен водоп ровод за водоснабд я ва не на
с. Чурка и с. Ловци“ в община Мадан с възложител Община Мадан. Трасето на обекта ще
преминава през: общински път SML1149 (III867) Мадан – Мъглища – Ловци (III-867); път
SML1149 с. Чурка – с. Ловци; ПИ 501.729 в с. Лов
ци; ПИ 10.134 в землище с. Ловци; ПИ 10.131 в
землище с. Ловци. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Мадан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7643
5. – Община Мадан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Реконструкция и рехабилитация на система от
довеждащи водопроводи от група извори в м. Полене, землище на с. Върбина, община Мадан,
до съществуващ водоем в мах. Камберовска с
възложител Община Мадан. Трасето на обекта
ще преминава през следните имоти:
1.91, местност Поляне; собственост на Салих
Еминов Карамехмедов;
1.99, местност Поляне; собственост на н-ци
на Азис Хасанов Юсенков;
1.108, местност Поляне; собственост на н-ци
на Осман Хасанов Татаров;
1.111, местност Поляне; собственост на н-ци
на Мехмед Азизов Юсенков;
1.114, местност Поляне; собственост на н-ци
на Камен Каменов Кадийски;
1.115, местност Поляне; собственост на н-ци
на Осман Мехмедов Кадийски;
1.119, местност Поляне; собственост на н-ци
на Азис Хасанов Юсенков;
1.137, местност Поляне; собственост на н-ци
на Мехмед Еминов Исакбашов;
1.138, местност Поляне; собственост на н-ци
на Мехмед Еминов Исакбашов;
1.139, местност Поляне; собственост на н-ци
на Камен Каменов Кадийски;
1.140, местност Поляне; собственост на н-ци
на Осман Мехмедов Кадийски;
1.219, местност Алиндер; собственост на Нефия
Хасанова Исакбашова, Шукри Шукриев Исакбашов, Румяна Киричева Мералиева и Станислав
Киричев Башов;
1.220, местност Алиндер; трайно предназначение: селско стопанство; НТП: ливади, частна
собственост, на н-ци на Петър Заимов Зотев;
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1.228, местност Алиндер; общинска частна
собственост на Община Мадан;
1.239, местност Поляне; собственост на Хасан
Тахиров Афузинов;
1.240, местност Поляне; собственост на н-ци
на Осман Тахиров Афузинов;
1.242, местност Поляне; собственост на н-ци
на Ахмед Тахиров Афузинов;
1.244, местност Поляне; собственост на н-ци
на Рамадан Ахмедов Юсенков;
1.245, местност Поляне; собственост на н-ци
на Ахмед Махмудов Инджов;
1.246, местност Поляне; собственост на н-ци
на Шукри Махмудов Инджов;
1.247, местност Поляне; собственост на н-ци
на Мехмед Хасанов Инджов;
1.254, местност Поляне; собственост на н-ци
на Идриз Мурадов Идризов;
1.256, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Мехмедов Брахъмов;
1.259, местност Поляне; собственост на н-ци
на Петър Заимов Зотев;
1.260, местност Поляне; собственост на н-ци
на Осман Хасанов Татаров;
1.261, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Мехмедов Терзиев;
1.262, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Османов Ходжов;
1.263, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Юсеинов Афузов;
1.264, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Мехмедов Брахъмов;
1.265, местност Поляне; собственост на н-ци
на Муса Ахмедов Волевски;
1.266, местност Поляне; собственост на н-ци
на Садрия Еминова Шехова;
1.268, местност Поляне; трайно предназначение: селско стопанство; НТП: ниви, частна
собственост, на н-ци на Хасан Юсеинов Афузов;
1.269, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Сюлманов Чаушев;
1.278, местност Поляне; собственост на н-ци
на Хасан Еминов Имамов;
1.279, местност Поляне; собственост на Фатме
Алиева Имамова;
1.286, местност Поляне; собственост на Ахмед
Хасанов Оговски;
1.296, местност Поляне; вид територия: селско
стопанство; НТП: ливади, частна собственост, на
н-ци на Хасан Еминов Имамов;
1.299, местност Поляне; собственост на н-ци
на Емин Хасанов Имамов;
1.303, местност Поляне; собственост на н-ци
на Мехмед Мехмедов Имамов;
1.565, местност Дюнделка; собственост на н-ци
на Хасан Юсеинов Афузов;
1.567, местност Дюнделка; собственост на н-ци
на Асен Асенов Карамитев;
1.568, местност Дюнделка; собственост на н-ци
на Ахмед Камберов Смаилбашов;
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1.569, местност Дюнделка; собственост на
Салих Ахмедов Муткилов;
1.570, местност Дюнделка; собственост на н-ци
на Ясин Алдинов Муткилов;
1.571, местност Дюнделка; собственост на н-ци
на Хасан Мехмедов Муткилов;
2.238, местност Поляне; общинска частна
собственост на Община Мадан;
2.300, местност Шипката; държавна частна
собственост на Държавна агенция по горите;
2.429, местност Дюнделка; собственост на Асен
Асенов Карамитев;
2.440, местност Поляне; собственост на Мехмед
Алиев Рашидов;
6.4 – местни пътища; общинска публична
собственост на Община Мадан.
Общата дължина на трасето – 2047 м, широчина на сервитутната ивица – 1,00 м (по 0,50 м от
двете страни на оста). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Мадан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7641
6. – Община Мадан на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект „Реконструкция
и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността Хвойновица до съществуваща помпена станция, напорен
водопровод от помпена станция до съществуващ
водоем в с. Букова поляна – землище с. Букова
поляна, община Мадан“. Трасето на обекта ще
преминава през следните имоти:
000.367, местност Осиката; собственост на
Мехмед Феиков Хасанчув, Бехия Кешифова Хасанова и Кемил Фаиков Кешифов;
000.369, местност Гората; собственост на Ахмед
Ахмедов Зейнелов;
000.380, местност Ливадата; собственост на
Ахмед Хабипов Халилов;
000.382, местност Градината; собственост на
Ахмед Хабипов Халилов;
000.383, местност Осиката; собственост на
Мехмед Ахмедов Делибрахъмов;
000.395, местност Върху дерето; собственост
на Адем Ахмедов Зейнелов;
000.396, местност Долна ливада; собственост
на Мустафа Решидов Делиибрахъмов;
000.397, местност Дола; собственост на Ахмед
Ахмедов Зейнелов;
000.398, местност Върху дерето; собственост
на Адем Ахмедов Зейнелов;
000.400, местност Врисе; собственост на Адем
Ахмедов Зейнелов;
000.410, местност Долна градина; собственост
на Ахмед Ахмедов Зейнелов;
000.412, местност Долна градина; собственост
на Ахмед Ахмедов Зейнелов;
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000.414, местност Горна градина; собственост
на Мустафа Решидов Делиибрахъмов;
000.459, местност Ратина; собственост на Селим
Еминов Карамфилов;
000.462, местност Тейзина вода; собственост
на Ахмед Ахмедов Зейнелов;
000.463, местност Бърчинка; собственост на
Махмуд Еминов Карамфилов;
000.466, местност Бърчина; собственост на
Адем Ахмедов Зейнелов;
000.680, местност Хвойневица; собственост на
Заим Заимов Софтов;
000.681, местност Хвойневица; собственост на
Хамди Еминов Османагов;
000.682, местност Хвойневица; собственост на
Салих Еминов Османагов;
000.683, местност Хвойневица; собственост на
Осман Тахиров Османов;
000.684, местност Хвойневица; собственост на
Хамди Шукриев Чоджуков и Мехмед Ахмедов
Чоджуков;
000.693, местност Хвойневица; собственост на
Салих Хасанов Чолаков;
000.697, местност Хвойневица; собственост на
Къдрия Азизова Белюкбашева;
000.710, местност Хвойневица; собственост на
Исмаил Рашидов Евльов;
000.970, местност Парчето; собственост на
Хасан Раифов Заимов, Хайри Раифов Белюкбашев, Алия Незифова Шекирова, Асия Незифова
Мурадова, Лейле Незифова Делиахмедова, Хамдия
Низифова Байряктарова;
000.980, местност Хвойневица; собственост на
Валя Младенова Данаилова;
000.996; вид собственост: съсобственост; собственик: местност Идризисци;
001.010, местност Осиката; собственост на
Хасан Раифов Заимов, Хайри Раифов Белюкбашев, Алия Незифова Шекирова, Асия Незифова
Мурадова, Лейле Незифова Делиахмедова, Хамдия
Незифова Байряктарова, Хасан Заимов Белюкбашев и Ахмед Заимов Белюкбашев;
001.019 – път IV клас, вид собственост: общинска публична, собственост на Община Мадан;
001.035 – местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
001.036 – местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
001.044 – местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
001.045 – местност Хамидовско; вид собственост: държавна частна, собственост на ДАГ;
001.104 – местност Градина; собственост на
Мехмед Хабипов Халилов;
001.287 – местност Ратина; собственост на
Селим Еминов Карамфилов;
001.303 – местност Афузовското; общинска
частна собственост на Община Мадан;
001.322 – местност Ратина; общинска частна
собствиност на Община Мадан;
001.343 – местност Гармада; общинска частна
собственост на Община Мадан.
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Обектът е с обща дължина на трасето 1977 м
и широчина на сервитутната ивица – 1,00 м (по
0,50 м от двете страни на оста). На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Мадан
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7642
15. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
з а П У П – п арце л ар ен п л а н з а т ех н и че с к а
инфраструкту ра извън у рбанизираната територия – електропровод 20 kV до ПИ 213001 в
местност Текето, землище на с. Николово, община Русе, през имоти с номера: 000493 с НТП
„Полски пътища“, 000605 с НТП „Други жилищни терени“ и 000749 с НТП „Залесени горски
територии“, всички общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7824
87. – Общ и на г р. Ст а мбол и йск и, облас т
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за
обект „Трасе на новопроектиран електропровод
за ПИ 023080, местност Лъките, по КВС на с.
Куртово Конаре, община Стамболийски.“ Заин
тересуваните лица могат да се запознаят със
съдържанието на проекта в отдел „УТ“ в Община
Стамболийски и при несъгласие на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7971
57. – Общинската служба по земеделие – Стара Загора, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6
във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2
о т Прави лника за п ри лагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи съобщава, че във връзка с изработването
на помощен план и план на новообразуваните
имоти съгласно § 4к, ал. 1 от ПЗР на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) на местностите: През реката,
Реката, Тавекчийска, Кара Севрия, Марашите, До стопанския двор, Козу Кулак, До село,
Гробищата, Калето, Габрова кория и Чатала в
землището на с. Малка Верея (ЕК АТТЕ 46417),
община Стара Загора, област Стара Загора, ще
се проведе съвместно уточняване (анкетиране)
на границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите
на ползвателите, попадащи под разпоредбите на
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще се
проведе по график по дати и местности, който
започва 14 дни след обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
7914
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“
със седалище и адрес на управление: София, ул.
Нишава 121, представлявано от председателя на
УС Стойчо Кацаров, и сдружение „Българска
асоциация по патология“ със седалище и адрес
на управление: София, ул. Траянови врата, бл. 87,
ет. 6, ап. 42, представлявано от председателя на
УС Стоян Алексов, на Наредба № 18 от 2002 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, издадена от министъра на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.;
попр., бр. 83 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 37 от 2016 г.), по което е образувано
адм. д. № 9291/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, седмо отделение, насрочено за 31.01.2017 г. от 14 ч., зала № 3.
7965
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Спортни и здрави“, с.
Трудовец, против Наредба № 12 от 25.07.2016 г.
за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на
земеделието и храните, по което е образувано
адм. дело № 10554/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
7968
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, с който са оспорени като незаконосъобразни чл. 16, ал. 4, т. 2 и 3, чл. 40, ал. 3,
т. 3 и ал. 4, т. 2 и 3 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните
и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на община
Разлог, приета с Решение № 1 по протокол № 1
от 27.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Разлог, е
образувано адм.д. № 533/2016 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.11.2016 г. от 10,30 ч.
7944
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, за отмяна на разпоредбите
на чл. 12, 17, чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 4,
чл. 27, чл. 41, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 3, чл. 51, т. 1,
чл. 52, 53, 74, чл. 75, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 4 и 5,
чл. 80 от Наредбата за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност
на територията на община Благоевград, приета с
Решение № 106 по протокол № 6 от заседание на
Общинския съвет – Благоевград, на 26.04.2013 г.,
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е образувано адм. дело № 497/2016 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.11.2016 г. от 10 ч.
7910
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Росица Тонева – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, против
разпоредбите на чл. 10, ал. 3, т. 2, пр. второ и
т. 3, чл. 11, ал. 2, т. 4 и чл. 12, ал. 2, изр. второ
от Наредбата за реда и условията за издаване на
разрешение за поставяне на преместваеми обекти
и елементи на градското обзавеждане, приета от
Общинския съвет – гр. Долни чифлик, с Решение № 499 по протокол № 24 от 29.12.2009 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 2450/2016 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ХVІІІ състав, насрочено за 17.11.2016 г. от 10,30 ч.
7907
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Росица Тонева – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу
разпоредбата на чл. 6, ал. 6, т. 1 от Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешение за
поставяне на преместваеми обекти за търговия,
елементи на градското обзавеждане и рекламни,
информационни и монументално-декоративни
елементи съгласно чл. 56 и 57 ЗУТ на Община
Бяла, приета с Решение № 36-512 от 8.12.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Бяла. По оспорването
е образувано адм. д. № 2444/2016 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХХV състав.
7955
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Районна прокуратура – гр. Елена, против
чл. 24, т. 1 и чл. 25, ал. 4, пр. второ от Наредбата
за преместваемите обекти на територията на
община Златарица, за което е образувано адм. д.
№ 548/2016 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 11.11.2016 г. от 9,30 ч.
7908
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при ДРП на
29.08.2016 г. срещу Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми
обекти на територията на община Кочериново,
по което е образувано адм. д. № 281/2016 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 21.10.2016 г. от 11 ч.
7956
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, на чл. 32, ал. 4 и
чл. 33, ал. 2 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Долна Митрополия,
приета с Решение № 524 от 31.08.2006 г. на Об-
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щинския съвет – гр. Долна Митрополия, по което
е образувано адм.д. № 636/2016 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
7943
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 2 и 3 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Русе, срещу Наредба № 5 за търговската дейност на територията
на община Русе, приета с Решение № 392 по
протокол № 21 от 18.12.2008 г.; изм. с Решение
№ 48 от 30.12.2010 г. на А дминист рат ивни я
съд – Русе, изм. с Решение № 1294 по протокол
№ 47 от 26.02.2015 г., изм. с Решение № 286 по
протокол № 12 от 19.07.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Русе, само в частта є на разпоредбата
на чл. 21, ал. 1: „Търговецът е длъжен:... т. 6 – да
поддържа чистотата на територията на обекта
и прилежащата му площ, и т. 7 – да заплаща в
срок дължимата такса, и чл. 22, ал. 1, т. 1: „Издаденото разрешение за търговия на открито се
отнема със заповед на кмета на общината при
неизпълнение в срок на дадените предписания
по чл. 21, ал. 2 от наредбата.“ Претендира се
отмяната на разпоредбата, по който протест е
образувано адм. д. № 259/2016 г. по описа на
Административния съд – Русе, VІІ състав, насрочено за 9.11.2016 г. от 10,30 ч.
7909
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм. д. № 1159/2016 г. на ІІ отделение,
23 състав, насрочено за 7.11.2016 г от 9 ч., по
жалби на Ани Теодорова Караламбова, Надежда
Теодорова Делева, Николай Тодоров Карапетков,
Христо Николаев Карапетков, Антона Иванова
Филипова и Недко Иванов Каблешков срещу
Решение № 540 от 23.07.2015 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на проект за: 1.
изменение на план за регулация – план за регулация и план за улична регулация на м. Център – Зона „А“-юг, район „Средец“, в посочения
в решението обхват; 2. изменение на план за
застрояване на м. Център – Зона „А“-юг, район
„Средец“, в посочения в решението обхват; 3.
план-схеми на инженерната инфраструктура по
части:„Водоснабдяване и канализация“, „Електротехническа схема“ и „Топлоснабдяване“, в
границите на проекта за ИПУП; 4. специфични
правила и нормативи за устройство и застрояване
към ПУП за ИПРЗ за м. Център – Зона „А“- юг,
район „Средец“, с приложена схема културноисторическо наследство (ДВ, бр. 78 от 2015 г.) в
частта му относно ИПРЗ за УПИ ІІІ-333 – „за
офиси“; УПИ ІV-332 – „за офиси“; УПИ І – „за
градска градина и археология“; УПИ ІІ-334 – „за
офиси“, кв. 398а. Заинтересованите лица могат
да поискат да бъдат конституирани като ответници в производството в едномесечен срок от
деня на обнародване в „Държавен вестник“ на
съобщението за оспорването.
7957
Районният съд – Луковит, съобщава на Дориана Юнел Христова, родена на 24.08.1948 г.,
гражданка на Република Македония, че е образувано гр. д. № 96/2014 г. по описа за 2014 г. на
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Районния съд – Луковит, по предявен срещу нея
и други ответници иск за делба на наследствени
недвижими имоти, намиращи се в землището на
гр. Луковит, с правно основание чл. 69, ал. 1 от
Закона за наследството от ищцата Жанета Георгиева Костадинова, с указание, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
може да се яви в съда на адрес: гр. Луковит, ул.
Раковски 6, за да получи препис от исковата
молба и приложенията, като я предупреждава,
че ако не се яви, за да получи книжата, на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще є бъде назначен
особен представител и делото ще се разгледа без
нейно участие.
7906
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Мохамед Алфарес Хусеин, роден на
18.06.1972 г. в Сирия, с последен известен адрес
Русе, ул. Плиска, бл. 94, вх. З, ет. 3, сега с неизвестен адрес, ответник по гр.д. № 3507/2016 г., 12-и
гр. състав, по описа на Плевенския районен съд,
да се яви в канцеларията на Плевенския районен
съд, за да получи преписи от исковата молба и
приложенията по делото. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7911
Поповският районен съд уведомява Елена
Михайлова Атанасова, родена на 14.01.1965 г.,
без регистриран постоянен и/или настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в
чужбина, че е ответница по гр.д. № 786/2015 г.
по описа на ПРС, образувано по предявен от
Иван Неделчев Христов от Русе иск за делба
на земеделски земи. Указва на ответницата, че
в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на Поповския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея и да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай съдът ще
є назначи особен представител.
7945
Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Живан Тодорович, граж данин на Република
Сърбия, роден на 10.06.1977 г. в гр. Лозница,
Република Сърбия, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република Българи (по смисъла на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина,
който има качеството на ответник по гр.д.
№ 30112/2015 г. по описа на СРС, III гражданско
отделение, 91 състав, образувано по предявен
от Кристин Едуард Бедуян с адрес София, ж.к.
Дружба, бл. 158, вх. В, ет. 4, ап. 56, иск с правно
основание чл. 127а СК – за заместване съгласието на бащата Живан Тодорович за издаването
на паспорт и по реда на ЗБЛД и необходимите
документи за задгранични пътувания на детето
му Душко Тодорович и за пътувания на детето
извън територията на Република България, да се
яви в канцеларията на Софийския районен съд,
III гражданско отделение, 91 състав, София, бул.
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Цар Борис III № 54, да получи препис от искова
молба и приложенията към нея. Ответникът да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7935
Старозагорският районен съд, ХІІ гра ждански състав, съобщава на ответника Ванеса Сандрини Вътева, родена на 21.11.1978 г.,
гражданка на Бразилия, за заведеното гр. д.
№ 3320 по описа за 2016 г. на Старозагорския
районен съд от ищеца Валентин Маринов Вътев
за развод на основание чл. 49, ал. 1 СК, като є
указва, че книжата са оставени в канцеларията на Старозагорския районен съд и могат да
бъдат получени оттам в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, както и
че, ако в този срок не се яви в съда да получи
книжата, делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7954

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Мебел
Груп К лъстер“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
14.11.2016 г. в 10 ч. в седалището на дружеството
в София, кв. Лагера, бл. 57, вх. Б, ет. 4, ап. 10,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението съобразно постъпилите
молби до управителния съвет; 2. определяне на
нов ред за свикване на общо събрание по чл. 24
от устава с оглед облекчаване на процедурата
за свикване, премахване на изискването за обнародване на поканата в „Държавен вестник“
и определяне на по-кратък срок; 3. вземане на
решение за промяна на устава на сдружението.
Писмените материали по въпросите от дневния
ред са на разположение на адреса на управление
и на дружеството.
7925
30. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква общо събрание на асоциацията на 15.11.2016 г. в 17 ч. в София, ул. Козяк 1,
аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред:
1. промени в устава на АСМБ – СУ; 2. отчет за
дейността на управителния и контролния съвет
на АСМБ – СУ; 3. освобождаване от длъжността
на членове на управителния и контролния съвет
на АСМБ – СУ; 4. избиране на нов управителен
съвет на АСМБ – СУ за мандат 2016/2017 г.; 5.
избиране на нов контролен съвет на АСМБ – СУ; 6.
разни. Поканват се всички членове на АСМБ – СУ,
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 19.7 от устава и чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с половин час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе при 1/3 от броя на
явилите се делегати.
7947
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2. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация (БСА) – София, на
основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоци
ацията във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
на 22.11.2016 г. в 14 ч. във Втора заседателна зала
на СУ „Св. Кл. Охридски“, ректорат, годишно
общо събрание на БСА при следния дневен ред: 1.
отчет на УС на БСА за работата през изминалата
година; 2. промени в устава на БСА; 3. разни.
От 16 ч. общото събрание на БСА продължава
с научна конференция „Време и знаци. Социологията в диалог между поколенията“.
7961
3. – Националният съвет на Българската асоциация на работодателите в областта на културата
(БАРОК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 22.11.2016 г. в 14 ч. в София, ул.
Георги Бенковски 1 (Софийска филхармония),
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за работата на Националния съвет и дейността
на БАРОК през периода май 2015 – октомври
2016 г.; проект за решение – ОС приема доклада
за работата на Националния съвет и дейността
на БАРОК през периода май 2015 – октомври
2016 г.; 2. приемане на финансов отчет на БАРОК
за 2015 г.; проект за решение – ОС приема финансовия отчет на БАРОК за 2015 г.; 3. приемане
на бюджет на БАРОК за 2016 – 2017 г.; проект
за решение – ОС приема бюджет на БАРОК за
2016 – 2017 г.; 4. приемане на промени в състава
на Националния съвет на сдружението; проект
за решение – ОС приема промени в състава на
Националния съвет; 5. приемане на промени в
състава на Контролния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС приема промени в състава
на Контролния съвет; 6. приемане на решение за
освобождаване председателя на БАРОК и за избор
на председател на БАРОК; 7. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.
Регистрацията на участниците в общото събрание
ще се извършва между 13 и 14 ч. на 22.11.2016 г. в
салона на Софийската филхармония – София, ул.
Г. Бенковски 1. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Представителите на членове да носят със себе
си документ за платен членски внос и актуални
документи, удостоверяващи представителната им
власт, или заверено с печат пълномощно, ако съответният член се представлява от пълномощник.
7962
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация за одит и контрол на информационни системи – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.11.2016 г. в 17,30 ч. в София, бул. Витоша 106,
хотел „Централ Парк“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на управителния
съвет и на финансовия отчет на сдружението;
2. промени в състава на управителния съвет
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
7900
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51. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българските филателисти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 17 от устава свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 3.12.2016 г. в
9,30 ч. на адрес: София, ул. Врабча 1, в тържествения салон на БЗНС при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на СБФ за
дейността му от 2012 г. до 2016 г.; 2. доклад на
контролно-ревизионната комисия на СБФ за
периода 2012 – 2016 г.; 3. обсъждане и приемане
на промени в устава на СБФ; 4. избор на нови
членове на органите за управление на СБФ; 5.
приемане на програма за работата на СБФ за
периода до 2021 г.; 6. разни. За участие в заседанието членовете на сдружението следва да представят документи за самоличност на физическите
лица или удостоверение за актуално състояние
на юридическите лица заедно със съответните
документи, удостоверяващи представителната
власт на лицата, както и квитанции или служебни
бележки за платен членски внос за календарната
2016 г. Регистрацията на участниците завършва в 10 ч. на 3.12.2016 г. Поканват се всички
членове на Съюза на българските филателисти
да присъстват на общото събрание лично или
чрез упълномощен представител при условията
на чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същата дата, след което се провежда на същото
място и при същия дневен ред с присъстващите
надлежно представени членове.
7926
116. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по фехтовка“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква първо отчетно-изборно заседание на общото събрание на
сдружението на 5.12.2016 г. в 11 ч. на адрес София,
бул. Васил Левски 75, ет. 5, заседателната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за периода на мандата;
2. приемане на бюджет за 2017 г.; 3. избор на
председател на федерацията; 4. избор на членове
на управителния съвет.
7989
37. – Управителният съвет на сдружение
„Българско войнство 21“ – София, уведомява
своите членове, че на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
8.12.2016 г. в 10 ч. в сградата на СОСЗР на бул.
Христо Ботев 48 при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на сдружението за периода 2013 – 2016 г.;
2. финансов отчет на сдружението за периода
2013 – 2016 г.; 3. освобождаване на досегашни
и приемане на нови членове на сдружението;
4. приемане на бюджета за 2017 г.; 5. приемане
на изменения и допълнения в устава на сдружението; 6. освобождаване на досегашния и
избор на нов управителен съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място в 11 ч., при същия дневен ред.
7972
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1. – Управителният съвет на юридическото
лице с нестопанска цел „Асоциация на Счетоводните къщи в България“ (АСКБ), София, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 11.6 от
устава на сдружението свиква извънредно общо
събрание на своите членове на 27.02.2017 г. в 14 ч.
в седалището на АСКБ – София, район „Илинден“, ул. Нишка 172, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав на асоциацията;
2. избор на председател; 3. избор на управителен
съвет; 4. избор на контрольор; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 11.7, ал. 2 от устава на АСКБ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да са се явили. Всички материали във връзка с общото събрание ще бъдат
на разположение на членовете на асоциацията
в нейния офис считано от 2.01.2017 г.
7901
9. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Футболен клуб Аксаково 1948“, гр. Аксаково, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 29.11.2016 г. в
10 ч. в гр. Аксаково, община Варна, ж.к. Надежда 6, вх. 2, ет. 1, ап. 21, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на предложение на УС
за проектобюджет на сдружение „Футболен клуб
Аксаково 1948“ за 2017 г.; 2. разглеждане на постъпила молба от председателя на сдружението
за освобождаването му от заеманата длъжност
и избор на нов председател на сдружението; 3.
разглеждане на постъпили молби за членство
и прием на нови членове; 4. промяна на адреса
на управление на сдружението; 5. обсъждане на
постъпило предложение за допълнителни целеви
вноски от членовете на сдружението за постигане на цели, определени с решение на общото
събрание; определяне на целта, размера и начина
на събиране на вноските; 6. други. Поканват се
всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 23
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден, на същото място и при
същия дневен ред в 11 ч. независимо от броя
на членовете.
7923
125. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на българските
села“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.11.2016 г.
в 9 ч. във Велико Търново, ул. Мария Габровска 2Б, при следния дневен ред: 1. доброволно
оттегляне на член на УС и приемане на нов по
предварителна молба; 2. 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.
7990
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29. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Пловдивско колоездачно
дружество „Цар Симеон“ на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
19.11.2016 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Асеновградско
шосе 8, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“;
2. освобождаване на нередовни членове на СНЦ
„ПКД „Цар Симеон“; 3. приемане на спортния
отчет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“ за 2015 г.; 4.
приемане на финансовия отчет на СНЦ „ПКД
„Цар Симеон“ за 2015 г.; 5. смяна на членове на
управителния съвет на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“
чрез освобождаване на стари и приемане на нови;
6. смяна на членове на контролния свет на СНЦ
„ПКД „Цар Симеон“ чрез освобождаване на стари и приемане на нови; 7. приемане на спортния
план за 2016 г.; 8. приемане на финансовия бюджет
за 2016 г.; 9. промяна на адреса на управление
на СНЦ „ПКД „Цар Симеон“; 10. промяна на
устава на сдружението; 11. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да присъстват.
7924
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104. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Феникс – 06“ – Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.12.2016 г. в
12 ч. в зала № 11 на СУ „С. Доброплодни“ – Шумен, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове от Управителния съвет на СК „Феникс – 06“; 2. приемане на нови членове на Управителния съвет на СК „Феникс – 06“. Канят се
членовете да присъстват и активно да участват
в събранието.
7960
Юрий Петрович Абашев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел, учредено в частна
полза, „РОССОПРАВКОНСУЛТ“ – в ликвидация, със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 203, вх. 7,
ет. 5, ап. 152, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение № 1
на Софийския градски съд от 11.06.2012 г. по
ф.д. № 371/2012 г., БУЛСТАТ 176310091, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
7913
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• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
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