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Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение на Наредба
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Камен Костов Костадинов като народен представител от
Втори изборен район – Бургаски.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 април 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3091

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 110
На основание чл. 100, ал. 2 от Констит у ц и я та на Реп у бл и к а Бъ л гари я, ч л. 19,
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Михаил
Димитров Попов от длъжността заместниккомандир на Сухопътните войски.
2. Назначавам бригаден генерал Михаил
Димитров Попов на длъжността командир
на Сухопътните войски.
3. Удостоявам бригаден генерал Михаил
Димитров Попов с висше офицерско звание
„генерал-майор“.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3014

УКАЗ № 111

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам бригаден генерал Данчо Димитров Дяков с висше офицерско звание
„генерал-майор“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3015

УКАЗ № 112
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Валери
Константинов Цолов от длъжността началник
на щаба на Сухопътните войски.
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2. Назначавам бригаден генерал Валери
Константинов Цолов на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 21 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3016

УКАЗ № 114
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Въ з ла гам на к а н д и дата за м и н ис т ър председател Бойко Методиев Борисов да
състави правителство.
Издаден в София на 27 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
3105

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 21 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за семейни помощи
за деца, приет с Постановление № 139 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.;
попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115
от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г.,
бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г.; бр. 95
от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.;
Решение № 12921 на Върховния административен съд от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 86 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението декларация се подава от
посочените в Закона за семейни помощи за
деца лица в дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия им адрес.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „от началото“ се
заменят с „от първо число“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 думите „изплащат на“ се заменят
с „получават от“.
2. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите по чл. 8,
ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца,
когато помощта се предоставя за част от календарния месец“.
§ 4. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявлението декларация по чл. 5а от
Закона за семейни помощи за деца се подава в
периода от 45 дни преди определения термин за
раждане. Когато раждането е настъпило преди
началото на 45-дневния период, заявлението
декларация се подава до три месеца от датата
на раждане на детето.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „постоянния“ се добавя
„и/или настоящия“;
б) в т. 2 след думата „постоянен“ се добавя
„и/или настоящ“.
2. В ал. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „а в случаите по чл. 3, т. 5 от Закона
за семейни помощи за деца – и на децата с
чуждо гражданство, родени на територията на
Република България“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може по служебен път
да получи информация за влязлото в сила
съдебно решение за допуснато осиновяване на
детето, към заявлението декларация по ал. 2
се прилага копие от влязлото в сила съдебно
решение, с което е допуснато осиновяване на
детето, или друг документ от съда, удостоверяващ влязлото в сила съдебно решение за
допуснато осиновяване.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 след думата „постоянния“ се добавя
„и/или настоящия“;
б) в т. 2 след думата „постоянен“ се добавя
„и/или настоящ“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 7. В чл. 16а, ал. 4 се правят следните
допълнения:
1. В основния текст след думата „постоянния“ се добавя „и/или настоящия“.
2. В т. 2 след думата „постоянен“ се добавя
„и/или настоящ“.
§ 8. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Месечни помощи за отглеждане
на дете до завършване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, се отпускат
въз основа на подадено заявление декларация
по образец, утвърден от министъра на труда и
социалната политика.
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(2) За деца, настанени за отглеждане в
семейство на роднини и близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето, заявлението декларация се
подава от пълнолетен член на семейството по
настоящия му адрес.
(3) Към заявлението декларация се прилагат
следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи
на семейството за последните 12 календарни
месеца, предхождащи месеца, през който е
подадено заявлението декларация;
2. решение на регионалния екип за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности към
регионалния център за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование, че детето не
може да посещава училище – в случаите по
чл. 18, ал. 2;
3. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството – за справка;
4. лична карта – за справка;
5. копие от влязло в сила решение на съда
за допускане на развод между съпрузите;
6. копие от удостоверение за назначаване
на настойник или попечител;
7. служебна бележка, издадена от личния
лекар на детето, а при липса на избор на личен
лекар – от регионалната здравна инспекция,
удостоверяваща, че всички задължителни
имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние
на детето са извършени;
8. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от
Закона за семейни помощи за деца).
(4) В случаите, в които децата се обучават
в детски градини и училища извън системата
на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация по ал. 3 се
прилага и удостоверение по образец съгласно
приложение № 7, издадено от детската градина/
училището, че детето е записано в група за
предучилищно образование или като ученик, а
за новата учебна година – и за децата, записани
за първи път в първи клас – в срок до 31 октомври, с изключение на случаите по чл. 7,
ал. 10 от Закона за семейни помощи за деца.
(5) Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за
записаните ученици в съответната степен на
училищното образование, а за новата учебна
година – в срок до 31 октомври, се получава
ежемесечно по служебен ред от училищата
и детските градини чрез Министерството на
образованието и науката.
(6) Училищата и детските градини в системата на Министерството на образованието и
науката предоставят ежемесечно по служебен
ред чрез Министерството на образованието и
науката на Агенцията за социално подпомагане
информация за:
1. допуснатите отсъствия повече от 3 дни
на всяко дете, посещаващо група за пред-
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училищно образование, и 5 учебни часа на
всеки ученик, за които няма уважителни
причини, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от
2016 г. за предучилищното образование (ДВ,
бр. 46 от 2016 г.) и чл. 54 от Наредбата за
приобщаващото образование, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от
2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.);
2. случаите на преместване на ученик по
време на учебната година и на дете от групите
на предучилищното образование през периода
15 септември – 31 май;
3. информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за
записаните ученици в съответната степен на
училищното образование, а за новата учебна
година – в срок до 31 октомври.
(7) Директорът на училището извън системата на Министерството на образованието и
науката ежемесечно изпраща на регионалната
дирекция за социално подпомагане по настоящ адрес на семейството справка по образец
съгласно приложение № 4 за всеки ученик,
отсъствал през съответния месец 5 учебни часа,
за които няма уважителни причини.
(8) Директорът на детската градина/училището извън системата на Министерството на
образованието и науката, в която/което има
групи за предучилищно образование, ежемесечно изпраща на регионалната дирекция
за социално подпомагане по настоящ адрес
на семейството справка по образец съгласно
приложение № 8 за всяко дете, отсъствало
през съответния месец повече от 3 дни, за
които няма уважителни причини. Справката
се изпраща за периода 15 септември – 31 май.
(9) Информацията по ал. 5 и 6 се предоставя
до 5-о число на следващия месец по електронен
път от Министерството на образованието и
науката на Агенцията за социално подпомагане.
(10) Справката по ал. 7 и 8 се изпраща до 5-о
число на следващия месец по електронен път
и на хартиен носител в регионалната дирекция
за социално подпомагане по настоящ адрес
на семейството. В срок до 3 дни регионалната
дирекция препраща справката на дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на
семейството и на лицата с чуждо гражданство
и с разрешено продължително, дългосрочно
или постоянно пребиваване в страната.
(11) В случаите по ал. 6, т. 1, ал. 7 и 8 помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за семейни
помощи за деца се спира със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“
или упълномощено от него длъжностно лице за
месеца, посочен в информацията, получена от
Министерството на образованието и науката,
или в справката от директора на детската градина/училището извън системата на Министерството на образованието и науката. Помощта
се възобновява от месеца, следващ месеца,
когато основанието за спиране е отпаднало.
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(12) В случаите на установени различия
между предоставяната ежемесечно информация
по ал. 9 и получена информация на хартиен
носител от съответното училище/детска градина, отнасяща се до едни и същи ученици/
деца, Министерството на образованието и
науката изпраща коригирана информация при
последващо предоставяне на информацията по
ал. 9 на Агенцията за социално подпомагане.
(13) За размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през който е
подадено заявление декларация от пенсионер,
се предоставя информация по служебен ред
от териториалното поделение на Националния
осигурителен институт на дирекция „Социално
подпомагане“
(14) Месечните помощи за деца, настанени
за отглеждане в семейство на роднини и близки
или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето, се предоставят
и след прекратяване на настаняването поради
навършване на пълнолетие от детето, ако то
продължава да живее в семейството, до завършване на средно образование, но не повече
от 20-годишна възраст, което се удостоверява
с декларация на лицата, при които е било
настанено детето.
(15) За установяване на обстоятелството
по ал. 14 дирекция „Социално подпомагане“
извършва проверки.
(16) Към заявлението декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане до завършване на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, не се прилага служебна бележка,
удостоверяваща извършените задължителни
имунизации и профилактични прегледи при
спазване изискванията на Наредба № 15 от
2005 г. за имунизациите в Република България
(обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от
2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г.,
бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17, 54
и 92 от 2014 г.) и на Наредба № 8 от 2016 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 92 и 93 от 2016 г.).
(17) Помощта по чл. 7 от Закона за семейни
помощи за деца се отпуска и в случай, че всички
задължителни имунизации и профилактични
прегледи на детето не са извършени поради
отлагане по медицински противопоказания или
по причини, независещи от родителите или от
лицата, които полагат грижи за детето, като
това се удостоверява със служебната бележка
по ал. 3, т. 7.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 78 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета“
се заменят с „чл. 106, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За децата, чието обучение е отложено
по реда на чл. 143 от Наредбата за приобщаващото образование и това е удостоверено с
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решение на регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности към
регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, се счита, че са
налице условията по чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона
за семейни помощи за деца.“
§ 10. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Месечните помощи за отглеждане на
деца до завършване на средно образование, но
не повече от 20-годишна възраст, се отпускат
от първо число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите
документи и са налице условията по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца, с изключение на случаите на раждане на дете и за деца,
реинтегрирани в биологичните си семейства
или настанени в семейство на роднини, близки
или в приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето, в които отпускането на помощта е от първо число на месеца,
следващ месеца на настъпване на събитието.“
§ 11. В чл. 20, ал. 2 думите „в заявлението
декларация се посочва лицето, което ще получава помощта“ се заменят с „помощта се
получава от лицето, посочено като титуляр в
заявлението декларация“.
§ 12. В чл. 22, ал. 1, изречение второ след
думите „родителските права“ се поставя точка
и текстът докрая се заличава.
§ 13. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
„(1) Месечните помощи се прекратяват от
първо число на месеца, следващ месеца, през
който е отпаднало основанието за отпускането
им.“
§ 14. Глава трета „а“ се изменя така:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
НА ДЕТЕ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ
Чл. 24а. (1) Лицата, които имат право на
месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни
помощи за деца, подават заявление декларация
по образец, утвърден от министъра на труда и
социалната политика, до директора на дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес,
към което се прилагат следните документи:
1. копие от удостоверение за раждане на
детето;
2. лична карта – за справка;
3. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за
справка.
(2) В случаите, в които детето е навършило
18 години, но продължава да учи до завършване
на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, и се обучава
в училище извън системата на Министерството
на образованието и науката, към заявлението
декларация по ал. 1 се прилага и удостоверение
по образец съгласно приложение № 7, издадено от училището, че детето е записано като
ученик, а за новата учебна година – в срок до
31 октомври.
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(3) Когато двамата родители са неизвестни,
починали или лишени от родителски права,
помощите се получават от настойника или
попечителя, който отглежда детето с увреждане, въз основа на подадено от него заявление
декларация.
(4) Месечните помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане се отпускат от първо
число на месеца, през който е подадено заявлението декларация с необходимите документи
и са налице условията по чл. 8д от Закона за
семейни помощи за деца, с изключение на случаите за деца, реинтегрирани в биологичните
си семейства или настанени в семейство на
роднини, близки или в приемно семейство по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
в които отпускането на помощта е от първо
число на месеца, следващ месеца на настъпване
на събитието.
Чл. 24б. (1) Месечните помощи за дете с
трайно увреждане се прекратяват със заповед
на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от първо число на месеца, следващ
месеца, през който е отпаднало основанието
за отпускането им.
(2) Месечните помощи за дете с трайно
увреждане се прекратяват при:
1. навършване на 18-годишна възраст на
детето, а ако продължава да учи – до придобиване на средно образование, но не по-късно
от навършване на 20-годишна възраст;
2. прекратяване настаняването на детето по
чл. 26 от Закона за закрила на детето;
3. установена в експертно решение на ТЕЛК/
НЕЛК промяна във вида и степента на увреждането или в степента на трайно намалената
работоспособност.
(3) Месечните помощи за дете с трайно увреждане се спират, изменят и възобновяват със
заповед на директора на дирекция „Социално
подпомагане“ или на упълномощено от него
длъжностно лице.
(4) В случаите на преосвидетелстване на
дете с трайно увреждане месечните помощи се
отпускат от първо число на месеца, през който
е отпаднало основанието за отпускането им,
но не повече от една година назад, считано от
месеца на подаване на заявлението декларация,
при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане или в степента
на трайно намалената работоспособност, които
да водят до отпадане на правото, когато заявлението декларация е подадено в тримесечен
срок от датата на издаване на новото експертно
решение на ТЕЛК/НЕЛК. Размерът на помощта
за периода преди подаването на заявлението
декларация се определя по реда на чл. 8д, ал. 3
от Закона за семейни помощи за деца.
(5) При условията на ал. 4 при промяна във
вида и степента на трайното увреждане или в
степента на трайно намалената работоспособност, която не води до отпадане на правото,
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размерът на помощта се определя в зависимост
от степента на увреждането или степента на
намалената работоспособност, определена в
новото решение на ТЕЛК/НЕЛК.
(6) Когато преосвидетелстването на детето
е извършено със закъснение и закъснението не
е по вина на родителите или на лицата, които
полагат грижи за детето, месечната помощ се
предоставя по реда на ал. 4.“
§ 15. В чл. 25, ал. 3 думите „Наредба № 39 от
2004 г.“ се заменят с „Наредба № 8 от 2016 г.“.
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от началото“ се заменят
с „от първо число“, а след думите „Закона за
семейни помощи за деца“ се поставя запетая
и се добавя „но не по-рано от месеца, следващ
месеца на раждане на детето или реинтегрирането му в биологичното семейство“.
2. В ал. 2 думите „от началото“ се заменят
с „от първо число“.
3. В ал. 5 думите „се отпуска от датата“ се
заменят със „се отпуска от първо число на
месеца, следващ месеца на издаване“.
4. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите на чл. 8, ал. 5 от Закона за
семейни помощи за деца при наличие на основанията по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни
помощи за деца, по изключение, помощта може
да се предоставя в пари за периода, определен
по ал. 7 за част от календарния месец.“
§ 17. В чл. 34а, ал. 2 думата „постоянен“ се
заменя с „настоящ“.
§ 18. В чл. 34б, ал. 2 след думата „билетите“ се поставя запетая, добавя се „издадени в
съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2,
т. 2 от Закона за автомобилните превози“ и се
поставя запетая.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за деца във връзка с
чл. 26, ал. 8 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице издава заповед за изплащане
на помощта в пари и натура.“
2. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 20. В чл. 38, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по
чл. 2, ал. 6, т. 4 от Закона за семейни помощи за
деца, когато помощта по чл. 8, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца се предоставя в
пари за част от календарния месец“.
§ 21. В чл. 40, ал. 2 думите „5-о число“ се
заменят с „20-о число“.
§ 22. В § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
§ 23. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, чл. 5,
ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 6, чл. 36, ал. 7,
чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1 и 2, чл. 35,
ал. 6, чл. 36, ал. 7, чл. 37, ал. 7 и чл. 38, ал. 7
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
.................................................................................................................................................................................
ЗАПОВЕД № .........................
Дата ........................... 20.........г.
На основание чл. .......... от Закона за семейни помощи за деца и чл. .......... от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца и въз основа на подадено заявление декларация с
вх. № ………….. от ………… г.
ОТПУСК АМ/ОТК АЗВАМ/СПИРАМ/ВЪЗОБНОВЯВАМ/ИЗМЕНЯМ/ПРЕКРАТЯВАМ
На.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .....................................,
л.к./л.п. № …………....………..…………, изд. на ………………....…………………., от .............................................................
Настоящ адрес: гр.(с.) …………....…..…………………, обл. …............………………., община ......................................... ,
ж.к./кв. ……….....…………......…….…….., ул. ................…….......……………… №……, бл. ……., вх. ……., ет. ….., ап. ....... ,
тел. ……....…………….……
Еднократна/месечна помощ за ..................... дете/деца:
№ по
ред

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Размер на
помощта

Основание

Срок
от/до

Общ размер на помощта ................. лв. (.............................................................................................. лв.).
(словом)
В това число в натура: ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .
Мотиви: ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред директора на Регионалната дирекция
за социално подпомагане – гр. ……………................, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта е връчена на: ............................ 20.... г.

Уведомен съм за заповедта на ................ 20.... г.

ДИРЕКТОР:
...........................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Подпис
...........................................................................
(.........................................................................)
(име и длъжност)
Подпис
...........................................................................
(.........................................................................)
(име и фамилия)“
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§ 24. В приложение № 3 към чл. 10а, ал. 2,
т. 2 думите „към чл. 10а, ал. 2, т. 2“ се заменят
с „към чл. 10а, ал. 3, т. 2“.
§ 25. В приложение № 4 към чл. 17, ал. 4
се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 17, ал. 4“ се заменят с
„към чл. 17, ал. 7“.
2. Думите „съгласно чл. 136, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета“ се заличават, а думите „постоянен
адрес“ се заменят с „настоящ адрес“.
§ 26. Приложение № 5 към чл. 17, ал. 8
се отменя.
§ 27. В приложение № 6 към чл. 35, ал. 3,
чл. 36, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 думата „постоянен“
и наклонената черта след нея се заличават.
§ 28. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 3,
т. 2 се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 17, ал. 3, т. 2“ се заменят с „към чл. 17, ал. 4“.
2. След думата „ученик“ наклонената черта и думата „ученичка“ се заличават, а след
думата „клас“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава.
§ 29. В приложение № 8 към чл. 17, ал. 5
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“ и думата
„постоянен“ се заменя с „настоящ“.
§ 30. Приложение № 9 към чл. 17, ал. 9
се отменя.

декларации от 1 януари 2017 г. до влизането
в сила на постановлението.
§ 34. Всички отпуснати до влизането в
сила на постановлението месечни помощи
по Закона за семейни помощи за деца се
изплащат до изтичането на сроковете им от
дирекция „Социално подпомагане“, която ги
е отпуснала.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Преходни и заключителни разпоредби
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба
на Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, приет с Постановление
№ 153 на Министерск и я съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г.,
бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от
2012 г. и бр. 89 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 10:
а) буква „м“ се изменя така:
„м) месечни помощи за отглеждане на дете
до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст, по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца;“
б) в буква „н“ след думата „дете“ се добавя
„до навършване на една година“.
2. В т. 11 буква „б“ се изменя така:
„б) месечни помощи за отглеждане на дете
с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за
семейни помощи за деца;“.
§ 32. По подадените заявления декларации
от майки, ненавършили 18 години, или от техен
законен представител по чл. 8, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца отпуснатите, но
неизплатени помощи от влизането в сила на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 57 от
2015 г.) се предоставят по реда на § 16, т. 4.
§ 33. Параграф 14 по отношение на чл. 24б,
ал. 4 се прилага за всички подадени заявления

ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
УНИК АЛНИЯ КОД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 21 АПРИЛ 2017 Г.

за допълнение на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета
с Постановление № 388 на Министерския
съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 4 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се глава шеста с чл. 54 – 58:
„ Г л а в а

ш е с т а

Чл. 54. Определянето и администрирането
на уникалния код на производителя, посочен
в част А, т. 2.1, буква „б“ от приложение № 2
към наредбата, се извършва съгласно глава 3
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на
Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация на плавателните
съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета относно
плавателните съдове за отдих и плавателните
съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 4 януари 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/1“.
Чл. 55. Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е
национален административен орган, отговорен
за определянето и администрирането на уникалния код на производителя в съответствие
с изискванията на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1.
Чл. 56. (1) Производителят, установен на
територията на Република България, подава до
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявление за
определяне на уникален код на производител.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава на български език, съдържа ЕИК на производителя,
определен съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, и се придружава от декларация
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дали производителят вече използва уникален
код на производител и какъв.
(3) В срок един месец от подаването на
заявление в съответствие с ал. 2 председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор:
1. определ я със заповед у ника лен код
на производителя в съответствие с чл. 4 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 и го
вписва в националния регистър съгласно
чл. 6, параграф 4 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1, или
2. отказва с мотивирана заповед определянето на уникален код на производителя.
(4) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор отказва
да определи уникален код на производител,
когато:
1. производителят не е установен на територията на Република България, или
2. вече има вписан уникален код на този
производител в националния регистър.
(5) Заповедта за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(6) Националният регистър по ал. 3, т. 1 се
води от председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор, съдържа
наименованието, адреса и уникалния код на
производителя и се публикува на електронната
страница на агенцията.
Чл. 57. (1) В случаите по чл. 7 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/1 производителят,
установен в трета държава, или неговият упълномощен представител подава до председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор заявление за определяне
на уникален код на производител.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава на български език и се придружава от:
1. документа по чл. 7, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 в превод
на български език;
2. декларация, че такова заявление не е
подавано до национален орган на друга държава членка.
(3) В срок един месец от подаването на
заявление в съответствие с ал. 2 председателят на Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор:
1. определя със заповед уникален код на
производителя в съответствие с чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 и го вписва
в регистъра за трети държави съгласно чл. 7,
параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/1, или
2. отказва с мотивирана заповед определянето на уникален код на производителя.
(4) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор отказва
да определи уникален код на производител,
когато установи, че производителят:
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1. е подал заявление до национален орган
на друга държава членка, или
2. вече има вписан уникален код на този
производител в регистъра за трети държави.
(5) Заповедта за отказ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 58. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
вписва всеки идентификационен код по чл. 47,
ал. 5 в регистъра на нотифицираните органи
съгласно чл. 8 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1.
(2) В случаите на оценяване на етапа след
построяването кодът по ал. 1 замества уникалния код на производител в идентификационния номер на плавателния съд съгласно
т. 3 от приложение № 6.“
§ 2. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 1 се създава ал. 3:
„(3) За целите на наредбата се прилагат
определенията, посочени в чл. 2 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2017/1.“
2. В § 2:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Наредбата осиг у рява прилагането
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на
Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация на плавателните
съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета относно
плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от
4 януари 2017 г.).“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 7, в част А,
т. 2.1, изречение второ след думите „са определени“ се добавя „в Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1 и“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Производителите, установени на територията на Република България към датата на
влизането в сила на постановлението, подават
заявления за определяне на уникален код на
производител в срок един месец от влизането
в сила на постановлението.
§ 5. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г.,
бр. 32 и 86 от 2015 г. и бр. 67 от 2016 г.), се
правят следните допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 се създава т. 3а:
„3а. изпълнява функциите на национален
административен орган, отговорен за определянето и администрирането на уникални
кодове на п роизводи тели на п лавателни
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съдове съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г.
относно процедурите за идентификация на
плавателните съдове съгласно Директива
2013/53/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета относно плавателните съдове за отдих
и плавателните съдове за лично ползване (ОВ,
L 1/1 от 4 януари 2017 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1“;“.
2. В чл. 23 се създават т. 9 – 12:
„9. организира и извършва проверки за
определяне на уникален код на производителя
за производителите на плавателни съдове,
установени на територията на Република
България или в трета държава съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1;
10. определя уникалните кодове на производителите на плавателни съдове, установени
на територията на Република България, и води
национален регистър за уникалните кодове на
производители на плавателни съдове съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1;
11. определя и администрира определените уникални кодове на производителите на
плавателни съдове от трети държави съгласно
чл. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1;
12. определя идентификационен код на нотифицираните органи, получили разрешение
да извършват оценяване на съответствието на
етапа след построяването, съгласно чл. 8 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1.“
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 24 АПРИЛ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.,
бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 33
и 74 от 2014 г. и бр. 54 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Националните спортни организации
подпомагат своите членове и координират
дейността им в следните предметни области
на системата за физическо възпитание, спорт
и социален туризъм:
1. физическо възпитание и спорт в системата на предучилищното и училищното
образование;

ВЕСТНИК
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2. физическо възпитание и спорт в системата на висшето образование;
3. физическо възпитание и спорт във въоръжените сили;
4. физическо възпитание и спорт в системата на Министерството на вътрешните
работи;
5. физическо възпитание и спорт за всички;
6. спортно-туристически дейности;
7. взаимодействие на спортни организации,
развиващи сходни видове спорт;
8. физическо възпитание и спорт за деца
със специални образователни потребности
и за деца в риск.“
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Учебните прог рами по физическо
възпитание и спорт в училищата се утвърждават въз основа на държавния образователен
стандарт за общообразователна подготовка
от министъра на образованието и науката
след съгласуване с министъра на младежта
и спорта.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организирането и провеждането на
часа за спортните дейности се осъществява
от педагогически специалисти в областта
на физическото възпитание и спорта с професиона л на к ва л ифи ка ц и я „у ч и т ел“ и л и
„треньор“ по вид спорт.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Спортните дейности с учениците в
училищата извън задължителните учебни
часове по физическо възпитание и спорт се
извършват в училищните спортни клубове
и чрез допълнителна подготовка по чл. 85
от Закона за предучилищното и училищното
образование.“
2. В ал. 2 думата „спортна“ се заменя
със „състезателна“ и думите „училищните
спортни клубове, училищните спортни секции, ученическите спортни школи и други
обслужващи звена за организиране на спортна
дейност“ се заменят с „лицензирани спортни
организации и членуващите в тях спортни
клубове със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Министерството
на образованието и науката и органите на
местното самоуправление“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Извънучилищната тренировъчна дейност се провежда в Центровете за подкрепа
на личностно развитие и в спортните клубове – членове на лицензираните спортни
организации.“
§ 4. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Уч и л и щ н и т е спор т н и к л у бове с е
създават от директорите на училищата със
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съдействието на училищните настоятелства
и извършват дейностите, свързани с физическите упражнения, спорта и спортно-туристическите дейности на учениците.“
2. В ал. 4 думите „централните и местните органи на държавна власт, ученическите
спортни школи“ се заменят с „Центровете
за подкрепа за личностно развитие“.
§ 5. Член 32 се отменя.
§ 6. Член 33 се отменя.
§ 7. Член 34 се отменя.
§ 8. В чл. 34а думата „спортна“ се заменя
със „специализирана“ и цифрата „VIII“ се
заменя със „VII“.
§ 9. Член 34б се изменя така:
„Чл. 34б. (1) Държавните спортни училища
се финансират със средства от държавния
бюджет чрез Министерството на младежта
и спорта и отговарят на следните критерии:
1. задоволяват образователните и спортните потребности на ученици в повече от
една административна област и извършват
дейността си в град с повече от сто хиляди
жители;
2. имат създадени условия за ползване на
спортни обекти, подходящи за видовете спорт,
по които осъществяват прием и обучение;
3. имат създаден център за подготовка
на резерв за спорта за високи постижения
с включени изявени спортисти, определени
по критерии съгласно наредба на министъра
на младежта и спорта;
4. имат общежитие или ползват ученическо
общежитие на територията на населеното
място, където се намира училището;
5. имат създадена организация за двуразов
режим на тренировки.
(2) Определянето на броя на населението
по ал. 1, т. 1 се извършва по последните налични статистически данни за населението
на Национа лни я статистическ и инстит у т
към момента на откриване или промяна на
статута на държавните спортни училища.“
§ 10. В чл. 34в се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 5 се изменят така:
„(1) Откриване, преобразуване, промяна
и закриване на държавните и общинските
спортни училища се извършва в съответствие
със Закона за предучилищното и училищното
образование, Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Към предложението за откриване на
общинско спортно училище освен документите съгласно Закона за предучилищното
и училищното образование и Наредба № 9
от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
се прилага и информация за:
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1. прогнозния брой ученици и групи по
видове спорт;
2. обхвата и дейността на спортните клубове на територията на населеното място
по спортовете, за които се предлага прием
на ученици;
3. броя на картотекираните състезатели
по видовете спорт за всяка от възрастовите
групи, за които се предлага прием на ученици.
(3) Към предложението за преобразуване
и закриване на спортни училища освен документите съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба
№ 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование се прилага и информация за броя на
учениците по всеки вид спорт за всеки клас.
(4) Към предложението за промяна на
финансиращия орган на спортни училища
от общински в държавни освен документите съгласно Закона за предучилищното
и училищното образование и Наредба № 9
от 2016 г. за институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
се прилага и:
1. информация за общия брой на учениците, броя на у чениците по к ласове и
паралелки, както и за броя на учениците по
всеки вид спорт за всеки клас;
2. информация за професиите, по които
се обучават учениците за придобиване на
професионална квалификация;
3. информация за спортните успехи на
учениците през последните 4 години;
4. поименна справка за учениците, включени в националните отбори на страната
през последните 4 години;
5. информация и документи за осигурена
спортна база за провеждане на специализираната подготовка на учениците.
(5) Предложението по ал. 4 за промяна на
финансиращия орган на спортни училища
от общински в държавни се изготвя за училища с брой на учениците не по-малък от
350 за всяка от последните четири години,
предхождащи предложението, като минимум
15 на сто от тях трябва да са включени в
националните отбори на страната.“
2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 11. Член 34г се отменя.
§ 12. Член 34д се отменя.
§ 13. В чл. 34е се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се отменят.
2. В ал. 4 думата „спортна“ се заменя със
„специализирана“.
§ 14. В чл. 34ж се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „и задължително включва защита на концепция за развитието на
държавното спортно училище“ се заличават.
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2. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 34з ал. 2 се отменя.
§ 16. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „широко достъпно“ се
заменят с „масово“.
2. В ал. 2 след думата „създават“ се добавя
„и предоставят“, след думата „условия“ се добавя „и възможности“, думата „населението“
се заменя с „лицата“, а думите „упражнения
и спорт“ се заменят с „упражнения, спорт и
спортно-туристически дейности“.
§ 17. В чл. 39, ал. 1 думата „хората“ се
заменя с „учащите се“.
§ 18. В чл. 40, ал. 1 след думите „условия
за“ се добавя „физическа активност и“, а
думите „и за активен отдих“ се заменят с
„в свободното време“.
§ 19. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „граждани“ се заменя с
„лица“, а думите „и физическо възпитание“
се заличават.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „физическото възпитание“ се заменят с „двигателната
активност“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. изграждат и поддържат в населените
места спортни площадки, алеи за пешеходци
и велосипедисти, зони за отдих и спорт;“
в) точка 2 се отменя;
г) в т. 4 думите „предписанията относно
условията за сигурност“ се заменят с „нормативните изисквания и стандарти“.
§ 20. В чл. 43а думите „обслужващите
звена“ се заменят с „Центровете за подкрепа
за личностно развитие“.
§ 21. В чл. 44, ал. 2 думите „и се подпомага
от специализирани медицински и технически
кадри“ се заменят с „подпомагани от специализирани медицински и технически лица“.
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „е длъжна да“ и „и подпомага финансово“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „отделно“ се заличава.
§ 23. В чл. 46, ал. 1 думите „професионални спортисти и професионални отбори“
се заменят със „спортисти и отбори с професионален статут“.
§ 24. В чл. 50, ал. 1 думите „след съгласуване с Българския олимпийски комитет
и с лицензираните спортни организации“
се заличават.
§ 25. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по годишни и етапни“
се заменят с „на базата на“.
2. В ал. 3 думите „изготвят експертни анализи, отчети за изпълнението на отделните
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етапи от подготовката и годишен отчет“ се
заменят с „контролират и анализират изпълнението на подготовката на състезателите и
изготвят отчети“.
§ 26. В чл. 52 думите „спортисти с увреждания в олимпийски игри и в световни
и европейски първенства“ се заменят с „параолимпийски спортисти в параолимпийски
игри, световни и европейски първенства“.
§ 27. В заглавието на глава шеста след
думата „научноизследователска“ се добавя „и
приложна“, след думата „дейност“ се поставя
точка и съюзът „и“ се заличава.
§ 28. Член 53 се отменя.
§ 29. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на младежта и спорта
може да предлага разработване на стратегически научни изследвания в областта на
физическото възпитание и спорта и при
необходимост да координира взаимодействието по ал. 1.“
§ 30. Член 55 се изменя така:
„Чл. 55. Научната и приложната дейност
в област та на физическото възпитание и
спорта се осъществяват от специализирани
екипи в рамките на съответните ведомства
и организации.“
§ 31. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. Научно-приложната дейност, свързана с контрола на учебно-тренировъчния
процес в спорта за високи постижения, се
осъществява от специа лизирано административно звено към Министерството на
младежта и спорта.“
§ 32. В чл. 57 ал. 2 се изменя така:
„(2) С пор т но -педа г ог и че ск и к а д ри с а
преподавателите във висшите училища, педагогическите специалисти, които извършват
обучение по физическо възпитание и спорт в
системата на предучилищното и училищното
образование, лицата, осъществяващи обучение и тренировки в системата на физическото възпитание и спорта, както и лицата,
предоставящи спортни услуги, свързани с
обучение и тренировки по вид спорт.“
§ 33. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Придобиването на професиона лна
квалификация и правоспособност на спортно-педагогическите кадри се осъществява
от институциите в системата на професионалното образование и обучение и в акредитирани висши училища в професионално
направление „Спорт“.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Условията и редът за признаване на
професионална квалификация, придобита в
други държави, с цел обучение, тренировки
и управление в системата на физическото
възпитание и спорта се осъществяват в съответствие със Закона за предучилищното и
училищното образование, Закона за висшето
образование и нормативните актове по прилагането им и наредбата по чл. 6, ал. 3 от
Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 34. В чл. 60, т. 5 думите „расова и етническа дискриминация и други форми на
унизително отношение към личност та“ и
запетаята пред тях се заменят с „и дискриминация“.
§ 35. В чл. 61 т. 5 се изменя така:
„5. с ъвмес т но с орга н изат ори т е, соб ствениците или ползвателите на спортната
зона, когато са лица, различни от спортната
организация, и органите на реда осигуряват
реда на спортните прояви.“
§ 36. Навсякъде в правилника ду мите
„социален туризъм“ и „социалния туризъм“
се заменят съответно със „спортно-туристически дейности“ и „спортно-туристическите
дейности“, а думите „социалният туризъм“
се замен я т със „спор т но -т у рист и ческ и те
дейности“.
Заключителна разпоредба
§ 37. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3017

РЕШЕНИЕ № 217
ОТ 21 АПРИЛ 2017 г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище
„Пладнището“, разположено в землището на
гр. Искър, община Искър, област Плевен, на
„МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, гр. Плевен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите и чл. 71 ЗПБ, както и
мотивирано предложение на министъра на
енергетиката,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – пясък и чакъл, представляващи
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изк л юч и т ел на д ържа вна собс т венос т, о т
находище „Пладнището“, разположено в землището на гр. Искър, община Искър, област
Плевен, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
198 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 16 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. На ход и ще „П ла д н и ще т о“ с п лощ
189,2 дка, индивидуализирана с координатите
на точките от № 1 до № 16 по външния контур
на запасите и ресурсите съгласно схема и
координатен регистър в координатна система
„1970 г.“ – неразделна част от концесионния
договор, и с Акт № 1601 за изключителна
държавна собственост от 16 март 2017 г.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън
добива.
3. Определя срок на концесията 25 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Оп редел я п ряко за концесионер
„МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, гр. Плевен – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 526 от 19 септември 2016 г.,
издадено от министъра на енергетиката.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 да се осъществява след съгласуване и/
или одобрение от министъра на енергетиката
на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в
Решение № ПН 36 ПР от 2016 г. и Решение
№ ПН 36 ПР-П от 2016 г. на директора на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – Плевен. Решенията са
приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии
и обекти, включително горите и земите в
национални и природни паркове и резервати, правата върху горските територии и
земеделските земи, култу рните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
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6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване с вредни вещества на околната среда
на обектите, подлежащи на здравна защита
по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г. и бр. 12 от 2016 г.), и да
не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.); да не нарушава забраните и ограниченията в Плана за управление
на речните басейни в Дунавския район за
2016 – 2021 г. около съоръжения за питейнобитово водоснабдяване, за които няма определена санитарно-охранителна зона (мярка
с код DW_1, действие DW_1-4 от раздел 7,
приложение 7.2.7 от Плана за управление);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите за добив;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация по чл. 13
ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
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не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясък и чакъл;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището по т. 1, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или
одобрените проекти и планове, които се
изискват с това решение и с концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
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неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията
на чл. 6 от Закона за опазване на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане в
размер, при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и за първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект концесионерът да
уведоми РИОСВ – Плевен, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околна среда преди съгласуването от министъра на енергетиката на измененията и
допълненията на цялостния проект за добив;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и за първична преработка за всяка година
от срока на концесията; след съгласуването
всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
който представлява неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя
на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
който представлява неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
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на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, включително горите и
земите в национални и природни паркове и
резервати, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация
за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества пясък
и чакъл и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчети за изпълнението на годишните работни проекти за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите; отчетите да включват
необходимите документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчетите;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърш и л и к ви да ц и я и/и л и
консерва ц и я на м и н нодоби вн и я обек т и
рекултивация на засегнатите земи за своя
сметка, при условия и в срокове, определени
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
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7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. да изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. да прекрати при условия и по ред,
определени в концесионния договор, едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение или по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 7128 лв. и се предоставя не
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по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на
сто от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
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9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„в“ – пясък и чакъл, и ал. 4 от методиката по
т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения
средногодишен добив за срока на концесията – 5400 тона на шестмесечие добити пясък и
чакъл, и предвидените стойности за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ превежда по бюджета на
община Искър част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена
при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от
Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговорите и да сключ и кон цесион н и я дог овор с „М Л – Консулт – 2009“ – ЕООД, гр. Плевен, в срок до
6 месеца от влизането в сила на решението
за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Пладнището“ в землището на гр. Искър, община Искър,
област Плевен
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4728931.8

8581138.0

2.

4729074.1

8581097.4

3.

4729162.1

8580998.6

4.

4729202.0

8580942.8

5.

4729280.7

8580816.7

6.

4729358.4

8580733.2

7.

4729412.4

8580713.4

8.

4729457.6

8580728.9

9.

4729579.3

8580848.0

10.

4729599.4

8580925.3

11.

4729571.7

8581077.3

12.

4729511.6

8581157.9

13.

4729462.6

8581272.3

14.

4729457.6

8581276.7

15.

4729075.2

8581189.8

16.

4728932.3

8581183.6

2997

РЕШЕНИЕ № 218
ОТ 21 АПРИЛ 2017 г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище
„Кошарите“, участък „Запад“, разположено в
землищeто на с. Върбешница, община Мездра,
област Враца, на „Токсан“ – ООД, гр. Враца
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите и чл. 71 ЗПБ, както и
мотивирано предложение на министъра на
енергетиката,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост,
от находище „Кошарите“, участък „Запад“,
разположено в землищeто на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, която се
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извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
230,4 дка, индивидуализирана с координатите
на точките от № 1 до № 35 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Кошарите“,
участък „Запад“, с размер 100,3 дка, индивидуализирана с координати от № 1 до № 40
по външния контур на утвърдените запаси
и ресурси в координатна система „1970 г.“
съгласно приложение – неразделна част от
концесионния договор, и Акт за изключителна
държавна собственост № 1572 от 6 юли 2016 г.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Токсан“ – ООД, гр. Враца – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 502 от 27 август
2015 г., издадено от министъра на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните
условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 да се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
№ ВР-4-ПР/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – Враца. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания,
свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените
със закон територии и обекти, включително
горите и земите в национални и природни
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване с
вредни вещества на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита по § 1, т. 3 от
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допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от
2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 12
от 2016 г.), и да не предизвиква нарушаване на
здравните изисквания за обектите с обществено
предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ,
бр. 88 от 2000 г.) и забраните и ограниченията
в Плана за управление на речните басейни в
Дунавския регион 2016 – 2021 г. за съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на
село Върбешница, за които няма определена
санитарно-охранителна зона (мярка с код DW_1,
действие DW_1-4 от раздел 7, приложение 7.27
от Плана за управление);
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземните богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите за добив;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен
план, който включва концесионната площ и
пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
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7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находището по т. 1, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, недопускайки неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, одобрен от министъра на
енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане в
размер, при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на други
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компетентни държавни органи, при условия,
по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства, разработен в съответствие с мерките и
условията от Решение № ВР-4-ПР/2015 г. на
директора на РИОСВ – Враца; след съгласуване с министъра на енергетиката цялостният
работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на
нормативната уредба по опазване на околната
среда преди съгласуването на измененията и/
или допълненията на цялостния работен проект
с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването всеки
годишен работен проект става неразделна част
от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, който представлява неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
които представляват неразделна част от съответните проекти по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра на
енергетиката планът за управление на минните
отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условията и по реда, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително горите и земите в национални и
природни паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията
на действащото законодателство;
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7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчети за изпълнението на годишните работни проекти за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите; отчетите да включват
необходимите документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчетите;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи,
както и при прекратяване на концесионния
договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. да изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. да взема проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и да извършва маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. да усвоява при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. да прекрати при условия и по ред,
определени в концесионния договор, едно-
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странно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение или
по договора, или при нарушаване на условие
за осъществяването на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията на концесионера по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 9557 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя
на концедента до 31 януари на съответната
година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 са
валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
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неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
4 на сто (за скалнооблицовъчните материали)
и 7 на сто (за трошените фракции) от базата
за изчисляване на концесионното плащане се
умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно
чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне
на конкретни я размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство по т. 9.3 не може да
бъде по-ниско от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ – варовици за скалнооблицовъчни материали, и
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – варовици
за трошени фракции, и ал. 4 от методиката
по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-малък от сумата, определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 2250 куб. м
на шестмесечие, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 9.4, както следва:
9.5.1. 450 куб. м на шестмесечие добити
варовици за скалнооблицовъчни материали, и
9.5.2. 1800 куб. м на шестмесечие (4410 т
на шестмесечие) добити варовици за трошени
фракции.
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9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ превежда по бюджета на
Община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена
при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от
Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че за това време не се извършва
добив на подземни богатства, при условия и
по ред, определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговорите и сключи концесионния договор с „Токсан“ – ООД, гр. Враца, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесията.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Кошарите“, участък „Запад“, в
землищeто на с. Върбешница, община Мездра,
област Враца
Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4697924

8536000

2.

4697971

8536131

3.

4697835

8536126

4.

4697791

8536130

5.

4697747

8536140

6.

4697707

8536164

7.

4697570

8536202

8.

4697535

8536215
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№

X (м)

Y (м)

9.

4697461

8536193

10.

4697422

8536167

11.

4697381

8536147

12.

4697402

8536122

13.

4697439

8536092

14.

4697487

8536070

15.

4697522

8536046

16.

4697543

8536027

17.

4697577

8535978

18.

4697639

8535927

19.

4697683

8535917

20.

4697745

8535946

21.

4697850

8535971

22.

4697885

8536000

23.

4697900

8536155

24.

4697872

8536332

25.

4697573

8536485

26.

4697466

8536505

27.

4697273

8536230

28.

4697355

8536186

29.

4697371

8536168

30.

4697377

8536159

31.

4697403

8536165

32.

4697459

8536203

33.

4697533

8536228

34.

4697668

8536192

35.

4697748

8536157

2998

РЕШЕНИЕ № 222
ОТ 21 АПРИЛ 2017 г.

за даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 814 на Министерския
съвет от 16 октомври 2015 г. за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-14 Силистар“, разположена
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море
На основание чл. 25, ал. 1 във връзка с
чл. 6, ал. 2 от Закона за подземните богатства,
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и мотивирано предложение на
министъра на енергетиката
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Шел Експлорейшън енд
прадакшън (LIX) Б.В.“ – частно дружество с
ограничена отговорност, със седалище и адрес
на управление в Нидерландия, Хага, ул. „Карел
ван Биландтлаан“ 30, 2596 HR, да прехвърли
на „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд
Дивелъпмънт Италия С.П.А.“ – дружество с
ограничена отговорност, вписано и съществуващо съгласно законите на Италия, номер на
търговска регистрация RM – 1486598, вписано
в Търговската камара на Рим, със седалище
и адрес на управление в Италия, Рим (RM),
Пиаца дел Индипенденца 11/В САР 00185,
действащо чрез своя клон „Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия
С.П.А. – клон България“, изцяло правата и
задълженията, произтичащи от предоставеното
с Решение № 814 на Министерския съвет от
16 октомври 2015 г. разрешение за търсене и
проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площта „Блок 1-14
Силистар“, разположена в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море.
2. Наименованието на разположената в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона на Република България
в Черно море площ „Блок 1-14 Силистар“ се
променя на „Блок 1-14 Хан Кубрат“.
3. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително
споразумение за прехвърляне изцяло на правата
и задълженията по договора от 23 февруари
2016 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ и за промяна на наименованието на
площта в едномесечен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
4. Контролът по изпълнението на това решение и на допълнителното споразумение се
осъществява от министъра на енергетиката.
5. Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
6. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на
изпълнението му би довело до забавяне на
дейностите по проучване на нефт и природен
газ в изключителната икономическа зона на
Република България в Черно море, което е в
разрез с националните приоритети и стремежа
към енергийна независимост на Република
България и е необходимо да се защити като
особено важен държавен интерес.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2999

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национално
издателство за образование и наука „Аз-буки“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се определят структурата, дейността и организацията на работа
на Националното издателство за образование
и наука „Аз-буки“ (НИОН „Аз-буки“).
Чл. 2. Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ е държавно специализирано обслужващо звено за изследователска
и информационна дейност по смисъла на
чл. 51, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО).
Чл. 3. Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ е самостоятелно юридическо лице със седалище и адрес
на у правление: Софи я, бул. Цариг радско
шосе 125, бл. 5.
Чл. 4. (1) Директорът на НИОН „Аз-буки“
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на образованието и науката.
(2) Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ се финансира със
средства от държавния бюджет чрез бюджета
на МОН, от европейски фондове и програми
и от други източници.
Чл. 5. Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ е с обща численост
на персонала 21 щатни бройки.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ осъществява
дейността си чрез две основни звена:
1. Редак ц и я на нау чно -мет оди ческ и т е
списания;
2. Национален седмичник за образование
и наука „Аз-буки“.
Чл. 7. Звено „Редакция на научно-методическите списания“:
1. осъществява изследователска дейност
за откриване на добрите практики в образователните системи и за установяване на
новите тенденции и резултати в науката за
образованието;
2. популяризира резултатите от изследователската дейност;
3. издава спец иа л изи ра ни изда ни я по
утвърден от министъра на образованието и
науката списък.
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Чл. 8. Звено „Национален седмичник за
образование и наука „Аз-буки“ ежеседмично
издава вестник „Аз-буки“, който публикува в
тематични рубрики текстове и илюстрации,
свързани със:
1. нормативни актове и други документи,
отнасящи се до образованието и науката;
2. общественозначими инициативи и събития;
3. теоретични постановки и добри практики в сферите на образованието, науката,
младежки и социални политики, ученето през
целия живот и др.
Чл. 9. Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ се ръководи от
директор, който се назначава от министъра
на образованието и науката въз основа на
конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.
Чл. 10. Директорът на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“:
1. планира, организира и контролира дейността на звеното и го представлява пред
държавни органи, физически и юридически
лица;
2. съставя бюджет и го представя на финансиращия орган за утвърждаване;
3. отговаря за законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на
бюджетните средства;
4. отговаря предоставените на звеното имоти – държавна собственост, да бъдат ползвани
съобразно предназначението им, като полага
за това грижата на добър стопанин;
5. осъществява координация на работата
на звеното с МОН и други министерства и
ведомства;
6. осъществява правомощия на работодател
по Кодекса на труда;
7. утвърждава длъжностното разписание и
длъжностните характеристики на работещите
в звеното, определя заместник-директори;
8. утвърждава вътрешни правила за работна
заплата, правилника за вътрешния трудов ред
и други документи, касаещи организацията
на дейността на звеното;
9. определя главните редактори и членовете на редакционните колегии на научнометодическите списания след информиране
на министъра на образованието и науката;
10. предоставя на МОН периодичен и годишен отчет за изпълнението на бюджета на
НИОН „Аз-буки“.
Чл. 11. Заместник-директорите ръководят
и организират дейността на звената, като:
1. отговарят пряко за работата на повереното им звено;
2. разработват концепция на изданията;
3. разработват и прилагат предложения и
насоки за подобряване на работата на съответното звено;
4. популяризират дейността на съответното
звено и привличат обществени личности – в
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страната и в чужбина, в подкрепа на дейността
на НИОН „Аз-буки“.
Чл. 12. Заместник-директорът, който ръководи звено „Редакция на научно-методическите списания“:
1. отговаря за цялостния процес по подготовката и отпечатването на изданията;
2. контролира изпълнението на методическите указания на редакционната колегия;
3. оказва съдействие на редакторите на
научно-методическите списания при изпълнение на задълженията им;
4. при необходимост изпълнява функции
на редактор на научно-методическо издание.
Чл. 13. Заместник-директорът, който ръководи звено „Национален седмичник за
образование и наука „Аз-буки“:
1. отговаря за творческата дейност и процеса на подготовка на вестника;
2. одобрява съдържанието и следи за достоверността и актуалността на публикуваната
информация;
3. дежури при подготовката и отпечатването на отделни броеве.
Чл. 14. Оперативният секретар:
1. организира и координира оперативното изпълнение на задачите, възложени от
директора;
2. организира подготовката на проекта за
бюджета;
3. организира деловодното обслужване;
4. организира и координира информационното обслужване;
5. организира и отговаря за картотекирането с трудови досиета на всички служители;
6. участва в разработването на щатното
разписание и длъжностните характеристики;
7. изпълнява и други задачи, възложени
от директора.
Чл. 15. (1) Към звено „Редакция на научно-методическите списания“ функционира
Съвет на главните редактори, който подпомага дейността на звеното и има съвещателни функции. В работата на съвета могат
да участват експерти от области, свързани
с функционирането и дейността на звеното.
(2) Главните редактори и членовете на
редакционните колегии на научно-методическите списания осъществяват функциите
си на доброволни начала и не получават
възнаграждение за работата си.
(3) Всеки главен редактор:
1. отговаря за творческата дейност на съответното издание;
2. одобрява съдържанието и следи за достоверността и актуалността на публикуваната
информация.
(4) Редакционните колегии осъществяват
методическа дейност и са съставени от преподаватели, учени и експерти в съответната
научна област, включително и такива, които
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са в трудови правоотношения с държавни
институции или обществени организации.
(5) Редакторът, щатен служител на НИОН
„Аз-буки“:
1. изпълнява методическите указания на
редакционната колегия;
2. осъществява процеса на подготовка на
съответното издание.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА
РАБОТАТА
Чл. 16. Дейността на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“
обхваща:
1. популяризиране на държавната политика
в областта на предучилищното и училищното
образование и развитието на образователното
дело;
2. издателска, информационно-образователна, методическа и изследователска дейност, както и дейностите по подготовката,
отпечатването и разпространението на научно-методическите списания и на вестник
„Аз-буки“;
3. осъществяване на изследвания за откриване на добрите практики в образователните
системи и за установяване на новите тенденции и резултати в науката за образованието.
Чл. 17. Организацията на работата в НИОН
„Аз-буки“ се осъществява в съответствие с
разпоредбите на този правилник и правилника
за вътрешния трудов ред.
Чл. 18. Дейността на НИОН „Аз-буки“
се осъществява от служители, назначени по
трудово правоотношение, които изпълняват
възложените им задачи в съответствие с
длъжностните си характеристики и Кодекса
на труда.
Чл. 19. (1) Документите, изпратени до
НИОН „Аз-буки“ от държавни органи и институции, юридически или физически лица,
се завеждат във входящ регистър.
(2) При завеждане на документите се извършва проверка на материалите и се образува
служебна преписка.
Чл. 20. Директорът на НИОН „Аз-буки“
разпределя служебните преписки с резолюция до съответния служител, която съдържа
указание, срок за изпълнение, дата и подпис.
Чл. 21. Изходящите документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като
оставащият в деловодството за съхранение
екземпляр съдържа инициалите и подписа
на служителя, който е изготвил документа,
като се посочва датата.
Чл. 22. Работното време на служителите в
НИОН „Аз-буки“ е от 9 до 17,30 ч. с обедна
почивка 30 минути в интервала от 12 до 14 ч.,
с изключение на служителите с ненормирано
работно време.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 51, ал. 3 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Правилника за организацията
и дейността на Национално издателство за
образование и наука „Аз-буки“ (обн., ДВ,
бр. 104 от 2011 г.; доп., бр. 16 от 2012 г.).
Министър:
Николай Денков
2972

НАРЕДБА № 4
от 20 април 2017 г.

за нормиране и заплащане на труда
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда държавният
образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата
на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове
за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР),
регионални центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование – (РЦПППО),
Националния дворец на децата и Държавния
логопедичен център, наричани за краткост
„институциите“.
Чл. 2. (1) Държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда
определя:
1. нормите за преподавателска работа на
педагогическите специалисти;
2. условията за откриване на работно място
за педагогическите специалисти;
3. реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и
общинските институции по чл. 1;
4. условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите
специалисти в държавните и общинските
институции по чл. 1.
(2) Наредбата не се прилага при определяне на брутната работна заплата на персонала
в детските градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 от
Закона за предучилищното и училищното
образованиe (ЗПУО), определянето на която
се извършва съгласно Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Чл. 3. (1) Персоналът в институциите се
състои от педагогически специалисти, както
и от работници и служители, които не изпълняват функции на педагогически специалисти
(непедагогически персонал).
(2) Педагогическите специалисти изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за
личностно развитие на децата и учениците,
а директорите на институциите и заместник-
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директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, осъществяват и функции
по управлението на институциите.
Раздел II
Норми за преподавателска работа на педагогическите специалисти
Чл. 4. (1) В рамките на работното време
на педагогическите специалисти, установено в
трудовите им договори, се включват изпълнението на нормата за преподавателска работа
и на функциите, определени в държавния
образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
и другите педагогически специалисти.
(2) Нормите за преподавателска работа на
учителите, ръководителите на направление
„Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ), директорите, заместник-директорите, корепетиторите, хореографите и
учителите по специализирана спортна подготовка представляват броят учебни часове, в
които се провеждат дейности по обучението,
възпитанието, социализацията и подкрепата
на децата и учениците в институциите.
(3) Нормите за преподавателска работа на
учителите в детската градина и в подготвителните групи за задължително предучилищно
образование в училище, на учителите в групите за целодневна организация на учебния
ден, възпитателите, психолозите и педагогическите съветници се определят и отчитат в
астрономически часове.
(4) Нормата за преподавателска работа на
ресурсните учители се определя в астрономически часове и включва съвместните дейности
с учител при провеждането на педагогическата
ситуация или на учебния час в детска градина или училище и индивидуална и групова
работа с деца или с ученици със специални
образователни потребности при предоставяне
на допълнителна подкрепа.
(5) Нормата преподавателска работа на
възпитателите включва дейности, подпомагащи самоподготовката, както и допълнително
обучение и консултации на учениците за повишаване на социалните умения, конструктивно
поведение, самостоятелност и самоконтрол.
(6) Нормата преподавателска работа на
психолозите и педагогическите съветници
включва индивидуални или групови консултации с деца и ученици, свързани с лични, социални или поведенчески проблеми, кариерно
ориентиране и подпомагане на личностното
им развитие.
(7) Нормата преподавателска работа на логопедите и рехабилитаторите на слуха и говора
се определя в учебни часове и включва групова
или индивидуална логопедична рехабилитационна или корекционно-рехабилитационна
дейност с деца и ученици с комуникативни
нарушения или сензорни увреждания.
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(8) Нормата преподавателска работа на
треньорите по вид спорт се определя в учебни
часове и включва провеждането на спортно-тренировъчна и състезателна дейност с
учениците.
(9) Нормата преподавателска работа на
учителите в групите за целодневна организация на учебния ден включва следните дейности за учениците в група: самоподготовка,
организиран отдих и физическа активност и
занимания по интереси.
(10) Нормите преподавателска работа на
директорите на детските градини, на центровете за подкрепа за личностно развитие, на
Националния дворец на децата, на Държавния
логопедичен център могат да се изпълняват по
време на законоустановен отпуск на другите
педагогически специалисти.
(11) При нормална продължителност на
работното време по смисъла на чл. 136 от Кодекса на труда на педагогическите специалисти
се възлага изпълнението на не по-малко от
минималните норми преподавателска работа,
определени в приложение № 1.
Раздел III
Условия за откриване на работно място за
длъжностите на педагогическите специалисти
Чл. 5. (1) Работно място за у чителска
длъжност може да се открива при наличие
на учебни часове по определен учебен предмет, включително и на факултативни учебни
часове, за изпълнение на минимална норма
преподавателска работа.
(2) Работно място за учителска длъжност
в класовете от началния етап от основната
степен на образование може да се открива
при наличие на учебни часове по учебните
предмети от началния етап, включително и
на факултативни учебни часове, за изпълнение на минималната норма преподавателска
работа за учител в начален етап.
(3) Работно място за учителска длъжност
може да се открива и когато по учебен предмет са налице учебни часове, включително
и на факултативни учебни часове, повече от
половината минимална норма преподавателска работа, при условие че работното място
е единствено по съответния учебен предмет
или всички други работни места по същия
учебен предмет са формирани по реда на ал. 1.
(4) В рамките на определените средства по
делегирания бюджет на училището работно
място за учителска длъжност може да се
открие, когато учебните часове по учебния
предмет са по-малко от половината от минималната норма преподавателска работа.
Чл. 6. (1) Работно място за ресурсен учител
се открива при наличие на часове за ресурсно подпомагане, определени в плановете за
подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, които са
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необходими за изпълнение на минималната
норма п реподавателска работа, съгласно
приложение № 1.
(2) Работно място за ресурсен учител може
да се открива и когато са налице часове за
ресурсно подпомагане повече от половината
минимална норма преподавателска работа,
при условие че работното място е единствено
в институцията или всички други работни
места са формирани по реда на ал. 1.
(3) В случаите, когато институцията прилага
системата на делегиран бюджет в рамките на
определените средства по бюджета є, може да
се открие работно място за ресурсен учител
при непълно работно време, когато часовете за
ресурсно подпомагане са по-малко от половината от минималната норма преподавателска
работа за длъжността.
Чл. 7. Работно място за длъжностите ръководител на направление ИКТ, педагогически
съветник, психолог, логопед и заместник-директор с норма преподавателска работа се
открива по решение на директора в рамките
на утвърдените средства по бюджета на институцията при наличие на учебни часове за
изпълнение на минимална норма преподавателска работа.
Чл. 8. (1) Когато работното място е открито при условията на чл. 5, ал. 3 или ал. 4,
минималната норма преподавателска работа
може да се допълва с часове по други учебни
предмети, с факултативни учебни часове и с
часа на класа. Ако учебните предмети са с
различни минимални норми преподавателска
работа, часовете за допълване се приравняват
към минималната норма за учебния предмет,
за който е открито работното място за учителска длъжност, съгласно приложение № 2.
(2) В слу чаите по ал. 1, когато минималната норма преподавателска работа се
допълва с часове по други учебни предмети
от класовете от началния етап на основната
степен на образование, тези часове се възлагат приоритетно на лицата, които отговарят
на изискванията за заемане на учителски
длъжности в начален етап.
(3) Минималната норма преподавателска
работа за учителските длъжности в прогимназиалния етап на основната степен на образование може да се допълва до 4 часа седмично
с дейности по самоподготовка и занимания
по интереси при целодневна организация на
учебния ден в групи за ученици от прогимназиалния етап, които се приравняват към
нормата преподавателска работа за учебния
предмет, за който е открито работното място.
(4) Часовете по безопасност на движението се привеждат към минималната норма
преподавателска работа 700 часа годишно.
(5) Минималната норма преподавателска
работа за длъжността корепетитор в училищата
по изкуствата, които осъществяват подготовка
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за придобиване на професионална квалификация по професиите музикант-инструменталист,
музикант-вокалист, балетист и танцьор, може
да включва до 36 учебни часа, провеждани
като публична сценична дейност с ученици.
Чл. 9. (1) Учебният час по чл. 92, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното
образование за организиране и провеждане на
спортни дейности се включва в изискванията
за откриване на работно място по чл. 5.
(2) Когато учебните часове по ал. 1 са недостатъчни за откриване на работно място, те
може да се възлагат над минималната норма
преподавателска работа на педагогическите
специалисти, които отговарят на изискванията
за заемане на учителска длъжност по учебния
предмет „физическо възпитание и спорт“.
Чл. 10. (1) Учебните часове по у чебен
предмет, които са недостатъчни за откриване на работно място за учителска длъжност,
може да се включат в индивидуалната норма
преподавателска работа на педагогически
специалисти в училището, но не повече от
половин минимална норма.
(2) Учебните часове по учебни предмети,
които са над минималната норма преподавателска работа и са недостатъчни за откриване
на работно място, може да се възлагат и като
лекторски.
(3) В случаите по ал. 1 часовете по учебните
предмети от класовете от началния етап на
основната степен на образование се възлагат
приоритетно на лицата, които отговарят на
изискванията за заемане на учителски длъжности в начален етап.
Чл. 11. Промени в разпределението на
преподавателската работа след началото на
учебната година се допускат:
1. при разформиране на паралелка или
група;
2. при прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалист;
3. при възстановяване от съда на незаконно
уволнен педагогически специалист;
4. при заемане на длъжността „директор“
от новоназначено лице, чиято професионална
квалификация не позволява изпълнението на
учебните часове от утвърдената норма преподавателска работа за длъжността;
5. при изпълнение на програма за оптимизация на разходите и преодоляване на недостига
по чл. 295, ал. 2 от Закона за предучилищното
и училищното образование.
Чл. 12. Когато през учебната година трудовото п равоот ношение с педагог и ческ и
специалист се прекрати или при отсъствието
му, новоназначеният или заместващият го
педагогически специалист изпълнява оставащата част от индивидуалната норма преподавателска работа.
Чл. 13. Числеността на персонала в институцията се определя, като приоритетно се

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

осигуряват работните места за педагогически
специалисти, за да се гарантира изпълнението
на учебния план в училищата, дейностите по
отглеждане, възпитание, социализация и обучение в детските градини и дейностите за обща
и допълнителна подкрепа в институциите.
Раздел IV
Определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции
Чл. 14. Брутната работна заплата на персонала в държавните и общинските институции
по чл. 1 се състои от:
1. основна работна заплата;
2. допълнителни трудови възнаграждения;
3. други трудови възнаграждения.
Чл. 15. Месечната основна работна заплата на педагогическ ите специа листи е
възнаграждение за изпълнението на нормата
преподавателска работа и на другите трудови
задължения, присъщи за длъжността, в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов
договор продължителност на работното време.
Чл. 16. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическите
специалисти, които отговарят на изизскванията за заемане на длъжността, при нормална
продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от определените
в приложение № 3.
(2) Изключения от минималните размери
на основните месечни работни заплати на
педагогическите специалисти се допускат,
когато индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под минималната
норма преподавателска работа, определена в
приложение № 1 към чл. 4, ал. 11.
(3) При определяне на по-висока индивидуална норма преподавателска работа по реда на
чл. 10, ал. 1 на педагогическите специалисти
се определя по-висока индивидуална основна
месечна работна заплата пропорционално на
увеличението на нормата.
(4) Когато в началото на учебната година
на педагогически специалист се определи пониска индивидуална норма преподавателска
работа от тази за предходната учебна година
или определената индивидуална норма преподавателска работа се намали в някой от случаите по чл. 11, основната му работна заплата
се намалява пропорционално на намалението
на нормата при спазване на условията и по
реда на чл. 119 от Кодекса на труда.
Чл. 17. Индивидуалните основни месечни
работни заплати на лицата от непедагогическия персонал в институциите при нормална
продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от минималната
работна заплата за страната.
Чл. 18. (1) Механизмите за определяне на
основните работни заплати на педагогическите
специалисти, с изключение на директорите,
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както и на непедагогическия персонал се
договарят в колективен трудов договор и/
или се включват във вътрешните правила за
работната заплата на всяка от институциите.
(2) Колективен трудов договор по ал. 1 се
сключва при условията и по реда на Кодекса
на труда между национално представителните
организации на работодателите и на работниците и служителите, а в институциите – между
директора и синдикалните организации.
(3) Органите на синдикалните организации в институциите имат право да участват
в подготовката на проекта на вътрешните
правила за работната заплата по ал. 1, за
което директорът задължително ги поканва.
(4) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала
в институциите, които прилагат системата
на делегираните бюджети, се договарят от
директора съобразно колективен трудов договор и/или вътрешните правила за работната
заплата въз основа на определените годишни
средства за заплати в рамките на утвърдения
бюджет на институцията и се определят в
индивидуалния трудов договор.
(5) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала
в институциите, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят
от директора съобразно колективен трудов
договор и/или вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдените
от първостепенния разпоредител с бюджет
средства за работни заплати и се определят
в индивидуалния трудов договор.
Чл. 19. (1) При определяне на основните
работни заплати на директорите задължително
се отчитат броят на децата и учениците, както
и видът на институцията, която управляват.
(2) Правилата за определяне на основните
работни заплати на директорите на общинските и държавните училища, центровете за
специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, центровете за
подкрепа за личностно развитие по чл. 49,
ал. 3 ЗПУО, астрономическите обсерватории
и планетариуми, Държавния логопедичен
център и Националния дворец на децата се
определят ежегодно със заповед на министъра
на образованието и науката след съгласуване
с представителните организации на работодателите в системата на предучилищното и
училищното образование, с финансиращия
орган на държавните училища и с Националното сдружение на общините в Република
България.
(3) Правилата за определяне на основните
работни заплати на директорите на общинските детски градини, ЦПЛР, с изключение
на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и центровете
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по чл. 49, ал. 3 ЗПУО, се определят ежегодно
със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на
работодателите или с директорите на детските
градини на територията на общината.
(4) Правилата за определяне на основните
работни заплати на директорите на държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 2
ЗПУО се определят ежегодно от съответния
финансиращ орган.
(5) Правилата, определени по реда на
ал. 2, 3 и 4, са задължителни при договаряне
на конкретните размери на индивидуалните
основни работни заплати на директорите.
Чл. 20. (1) В брутната работна заплата
на персонала в държавните и общинските
институции по чл. 1 освен допълнителните
трудови възнаграждения, определени в Кодекса
на труда и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му, се включват и следните
допълнителни трудови възнаграждения:
1. за изпълнение на учебни часове по учебни
предмети над минималната норма преподавателска работа, ако те не са отчетени при
определяне на основната работна заплата;
2. за професионално-к валификационна
степен, ако не е включена като елемент в
основната работна заплата;
3. за преподаване на учебни предмети на
чужд език с изключение на учебния предмет
„чужд език“;
4. на класен ръководител – за консултиране
на родители и ученици и водене на училищната
документация на съответната паралелка, както
и на учител в детска градина – за водене на
задължителната документация на съответната
група и за консултиране на родители;
5. за безплатна храна – на непедагогическия
персонал в детските градини и персонала в
столовете и кухните на училищата;
6. за постигнати резултати от труда през
учебната година;
7. за проверка на изпитни материали от
външно оценяване и олимпиади;
8. за изпитване на един ученик в задочна,
индивидуална, комбинирана, дистанционна и
самостоятелна форма на обучение и за провеждане на приравнителни изпити;
9. за провеждане на държавен изпит по
теория и практика за придобиване на степен
на професионална квалификация по професията/специалността;
10. за наставничество – за подпомагане на
новоназначен учител за срок до една година.
(2) В брутната работна заплата на персонала в държавните и общинските институции
по чл. 1 може да се включват и следните
допълнителни трудови възнаграждения, ако
са определени във вътрешните правила за
работната заплата и/или в колективен трудов
договор:
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1. за работа при специфични условия на
труд на персонала в специалните училища,
центровете за специална образователна подкрепа и училищата към местата за лишаване
от свобода;
2. за официални празници или за началото
на учебната година – до три пъти годишно;
3. за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности – на педагогическите специалисти в детските градини и училищата, провеждащи интегрирано обучение
и възпитание.
(3) С национални програми или в колективен трудов договор, с вътрешните правила
за работната заплата и/или с индивидуалния
трудов договор може да бъдат определяни и
други видове допълнителни трудови възнаграждения.
(4) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1, т. 4 се изплаща на класните ръководители
за съответните дейности, които се извършват
45 минути извън седмичното разписание на
учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само
през времето на учебните занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици,
завършващи средна степен на образование – и
за един месец след приключване на учебните
занятия. В случай че съгласно седмичното
разписание денят за консултиране на родители и ученици е неработен, директорът на
държавна или общинска институция по чл. 1
утвърждава промяна в графика.
(5) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1, т. 4 се изплаща само за действително
отработеното време, през което лицето е изпълнявало съответните дейности.
(6) При отсъствие на класния ръководител
или на учителя в детската градина допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща
на заместващия учител пропорционално на
времето за заместване.
(7) Допълнителното възнаграждение по
ал. 2, т. 1 се изплаща само за действително
отработеното време, през което лицето е
работило при специфични условия на труд.
(8) Допълнителното възнаграждение за
придобита професионално-квалификационна
степен по ал. 1, т. 2 е с постоянен характер и
се изплаща от началото на месеца, следващ
датата на представяне на документ за придобиването є.
Чл. 21. Когато е на лице основание за
изплащане на допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен
„доктор“ или научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа, и
на допълнително трудово възнаграждение
по чл. 20, ал. 1, т. 2, лицето получава найблагоприятното допълнително трудово възнаграждение.
Чл. 22. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на педагогическите специалисти
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и непедагогическия персонал, с изключение
на директорите на институциите, както и
механизмите за определяне на техния размер
се договарят в колективен трудов договор и/
или се включват във вътрешните правила за
работната заплата при условията и по реда
на чл. 18, ал. 2 и 3.
(2) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения за институциите, които
прилагат системата на делегираните бюджети,
се договарят от директора съобразно колективен трудов договор и/или вътрешните правила
за работната заплата в рамките на утвърдения
бюджет на институцията и се определят в
индивидуалния трудов договор.
(3) Конкретните размери на допълнителните
възнаграждения на персонала в институциите,
които не прилагат системата на делегираните
бюджети, се договарят от директора съобразно
колективен трудов договор и/или вътрешните
правила за работната заплата в рамките на
утвърдените от първостепенния разпоредител
с бюджет средства за работна заплата и се
определят в индивидуалния трудов договор.
Чл. 23. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските
и държавните училища, центрове за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, центровете за
подкрепа за личностно развитие по чл. 49,
ал. 3 ЗПУО, астрономическите обсерватории
и планетариуми, Държавния логопедичен
център и Националния дворец на децата,
както и правилата за определяне на техния
размер се утвърждават ежегодно със заповед
на министъра на образованието и науката
след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на
предучилищното и училищното образование, с
финансиращия орган на държавните училища
и с Националното сдружение на общините в
Република България.
(2) Видовете допълнителни възнаграждения
на директорите на общинските детски градини,
центровете за подкрепа за личностно развитие,
с изключение на държавните и общинските
центрове за специална образователна подкрепа и на центровете по чл. 49, ал. 3 ЗПУО, се
определят ежегодно със заповед на кмета на
общината след съгласуване с представителните
организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията
на общината.
(3) Видовете допълнителни възнаграждения
на директорите на държавните детски градини по чл. 35, ал. 2, т. 2 ЗПУО се определят
ежегодно от съответния финансиращ орган.
(4) Видовете допълнителни възнаграждения
и правилата, определени по реда на ал. 1, 2
и 3, са задължителни при договаряне на конкретните работни заплати на директорите.

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

Раздел V
Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати
резултати от труда на педагогическите специалисти
Чл. 24. (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда
през учебната година се изплаща на педагогическите специалисти в институциите, с
изключение на директорите, въз основа на
оценяване, извършено по показатели (приложение № 4) и критерии към тях, приети
с решение на педагогическия съвет.
(2) При извършване на оценяването по реда
на ал. 1 броят на точките към показателите
в приложение № 4 може да се коригира с
решение на педагогическия съвет в зависимост от вида и спецификата на институцията
по чл. 1. Корекцията се извършва в рамките
на общия брой от 100 точки и не може да
надхвърля 20 % за всеки отделен показател.
Решението за корекция на показателите се
приема в срок до 30 септември на учебната година, за която ще се извършва оценяването на постигнатите резултати.
(3) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през
учебната година се изплаща на директорите
въз основа на оценяване, извършено по показатели (приложение № 5) и критерии към
тях, определени от работодателя в зависимост
от вида и спецификата на институциите по
чл. 1.
(4) Резултатите от труда на педагогическите специалисти се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от
1 октомври.
Чл. 25. (1) Средствата за допълнително
трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на
педагогическите специалисти, с изключение
на директора, са включени в разходните стандарти за едно дете или ученик и се планират
в рамките на бюджетите на институциите в
размер не по-малко от 3 % и не повече от
4 % от годишния размер на средствата за
работни заплати.
(2) Средствата за изплащане на допълнителното възнаграж дение за постигнати
резултати от труда на директорите на институциите се осигуряват по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет
чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и се изплащат в зависимост
от получения брой точки при оценяването.
Чл. 26. (1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда
имат педагогическите специалисти, които са
в трудови правоотношения с държавните и
общинските институции по чл. 1 към края
на учебната година и имат действително от-
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работени при същия работодател най-малко
124 дни за учебната година, за която се отнася
оценяването (без различните видове отпуск).
(2) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда имат и
педагогическите специалисти, чието трудово
правоотношение е прекратено с държавната
или общинската институция по чл. 1 преди
края на учебната година, но имат действително отработени (без различните видове
отпуск) най-малко 124 дни за учебната година
при същия работодател. Оценяването на резултатите от труда за тези лица се извършва
в срока по чл. 24, ал. 4 за периода преди
прекратяване на трудовото правоотношение,
а размерът на допълнителното им възнаграждение се определя по реда на чл. 29, ал. 1 и
се изплаща като дължима сума за изминал
период от време.
(3) Лицата, изпълняващи норма преподавателска работа в повече от една детска
градина, училище или център за подкрепа за
личностно развитие, получават допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от
труда там, където е открито работното място.
Чл. 27. (1) Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до
10 педагогически специалисти се извършва
от директора.
(2) Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от
комисия, като председателят, членовете є
и техният брой се определят с решение на
педагогическия съвет.
(3) Оценяването на постигнатите резултати
от труда на заместник-директорите с норма
преподавателска работа и на членовете на
комисията се извършва от директора.
(4) Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се определя
от комисия, която включва:
1. експерти от съответното регионално
управление на образованието и от общинската
администрация – за общинските училища,
общинските центрове за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа
за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното
образование, астрономическите обсерватории и планетариумите;
2. експерти от съответното регионално
управление на образованието и от финансиращия орган – за държавните детски градини,
държавните училища, държавните центрове
за специална образователна подкрепа, Националния дворец на децата и Държавния
логопедичен център;
3. експерти от Министерството на културата – за училищата по изкуствата и училищата
по култура, финансирани от Министерството
на културата;
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4. експерти от общинската администрация
и от съответното регионално управление
на образованието – за общинските детски
градини и общинските центрове за подкрепа
за личностно развитие.
(5) Комисиите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят
със заповед на началника на регионалното
у правление на образованието, комисиите
по ал. 4, т. 3 – със заповед на министъра на
културата, а комисиите по ал. 4, т. 4 – със
заповед на кмета на общината.
(6) Представителите на общинската администрация – в случаите по ал. 4, т. 1, на
финансиращия орган – в случаите по ал. 4,
т. 2, и на регионалното управление на образованието – в случаите по ал. 4, т. 4, се
определ ят по предложение съответно на
кмета на общината, на финансиращия орган
и на началника на регионалното управление
на образованието.
Чл. 28. (1) Резултатите от труда на педагогическите специалисти се оценяват чрез
попълване на карта за всяко лице, съдържаща
показателите за оценка и критериите към тях.
(2) Картата за оценка на резултатите от
труда се подписва от комисията по чл. 27,
а л. 2 и ли 4, съот вет но от ди рек тора – в
случаите по чл. 27, ал. 1 и 3, и в 3-дневен
срок от подписването є се предоставя на
оценяваното лице.
(3) Запознаването на оценяваното лице
със съд ържаниет о на кар тата за оценка
на резултатите от труда се удостоверява с
подписа му.
(4) Лицата, които не са съгласни с дадената им оценка на резултатите от труда,
могат да подадат писмено възра жение, в
което да посочат мотивите за несъгласието
си с оценката.
(5) Възражението по ал. 4 се подава до
председателя на комисията по чл. 27, ал. 2 или
ал. 4, съответно до директора – в случаите
по чл. 27, ал. 1 и 3, в срок до 3 работни дни
от датата, на която оценяваният се е запознал с картата си за оценка на резултатите
от труда.
(6) Комисиите по чл. 27, ал. 2 и 4, съответно директорът – в случаите по чл. 27,
ал. 1 и 3, са длъжни да се произнесат по
възражението в 5-дневен срок от получаването му, като решението им е окончателно,
за което писмено уведомяват лицето.
(7) Картата за оценка на резултатите от
труда, подаденото възражение и решението
по него се съхраняват в личното трудово
досие на оценявания.
Чл. 29. (1) Размерът на допълнителното
възнаграждение на всеки педагогически специалист в държавна или общинска институция по чл. 1, с изключение на директора, се
определя в рамките на средствата по чл. 25,
ал. 1 пропорционално на получения от него
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общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическите
специалисти.
(2) Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическите специалисти
се определят със заповед на директора на
д ържавната и ли общ инската инст и т у ц и я
по чл. 1, която се издава не по-късно от
30 октомври.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда
се извършва до един месец след издаване на
заповедта по ал. 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За учебната 2017 – 2018 г. при възлагането на по-ниска от минималната норма
преподавателска работа на педагогическите
специалисти от основните училища основната
им работна заплата може да не се намалява.
§ 2. На педагогическ ите специа листи,
назначени при условията и по реда на чл. 8
от отменената Инструкция № 2 от 1994 г.
за изискванията за заемане на длъжността „у чител“ или „възпитател“ съобразно
придобитото образование, професионална
к в а л ифи к а ц и я и п р а в о с по с о бно с т ( Д В,
бр. 69 от 1994 г.), които заемат съответните
длъжности към датата на влизане в сила на
тази наредба, може да се определят основни
месечни работни заплати в размери, по-ниски
от минималните, определени в приложение
№ 3 към чл. 16, ал. 1.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 22, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 18
от Закона за предучилищното и училищното
образование и е съгласувана с министъра на
труда и социалната политика и с министъра
на финансите.
§ 4. Наредбата отменя Наредба № 1 от
2010 г. за работните заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета
(ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г.
за нормите за преподавателска работа и реда
за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета (ДВ,
бр. 27 от 2008 г.).
§ 5. До влизането в сила на раздел II и
раздел III за нормите преподавателска работа
и условията за откриване на работно място
за длъжностите на педагогическите специалисти се прилагат съответно разпоредбите
от отменената Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за преподавателска работа и реда
за определяне на числеността на персонала
в системата на народната просвета.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с
изключение на раздели II и III, които влизат
в сила от учебната 2017 – 2018 г.
Министър:
Николай Денков
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 11

Минимални норми преподавателска работа на педагогическите специалисти
Длъжност
1.

Минимална норма
п репода ват елск а
работа (в часове)

Директор

1.1.

Директор на детска градина с 1 и 2 групи

1.2.

Директор на детска градина с над 2 групи
72 часа годишно
Директор на училище, на център за подкрепа за личностно развитие, НДД,
72 часа годишно
ДЛЦ
Заместник-директор с норма преподавателска работа
144 часа годишно

1.3.
2.
3.

25 часа седмично

Учителска длъжност

3.1.

Учителска длъжност в детска градина, подготвителна група в училище

30 часа седмично

3.2.

Учителска длъжност по музика в детска градина

24 часа седмично

3.3.

Учителска длъжност в начален етап

21 часа седмично

3.4.

Учителска длъжност по чужд език в начален етап
Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по български
език и литература, математика, чужди езици, информатика, информационни
3.5.
технологии, майчин език, теория на професията, специализирана подготовка
в областта на изкуствата
Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование,
3.6.
астрономия, история и цивилизации, география и икономика, философия,
религия, гражданско образование
Учителска длъжност в прогимназиален и гимназиален етап по музика, корепетиция, изобразително изкуство, хореография, физическо възпитание и
3.7.
спорт, специализирана спортна подготовка в спортните училища, технологии
и предприемачество, технологии
Учителска длъжност в гимназиален етап по учебна практика, по производ3.8.
ствена практика
Учителска длъжност за обучение и подкрепа на деца или ученици със сен3.9. зорни увреждания; учителска длъжност за ученици с умствена изостаналост,
рехабилитатор на слуха и говора, логопед
3.10. Учител в дуална система на обучение/учител методик

648 часа годишно
648 часа годишно

684 часа годишно

700 часа годишно
840 часа годишно
21 часа седмично

3.10.1. Когато работното място е открито по теория на професията и специалността 400 часа годишно
3.10.2. Когато работното място е открито по практика на професията и специалността 600 часа годишно
3.11. Ресурсен учител
25 часа седмично
Учител в група за целодневна организация на учебния ден, възпитателски
3.12.
30 часа седмично
длъжности, педагогически съветник, психолог
3.13. Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“:
3.13.1. в училища с до 7 паралелки

360 часа годишно

3.13.2. в училища с над 7 паралелки

288 часа годишно

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1
Коефициенти за приравняване на учебните часове по учебни предмети с различна минимална норма
преподавателска работа
минимална норма преподавател- минимална норма преподавателска работа по учебен предмет, за ска работа по учебен предмет за
коефициент на приравняване
който е открито работното място
допълване
648
648
1
648

684

0,95

648

700

0,93

648

840

0,77

684

648

1,06
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Коефициенти за приравняване на учебните часове по учебни предмети с различна минимална норма
преподавателска работа
минимална норма преподавател- минимална норма преподавателска работа по учебен предмет, за ска работа по учебен предмет за
коефициент на приравняване
който е открито работното място
допълване
684
684
1
684

700

0,98

684

840

0,81

700

648

1,08

700

684

1,02

700

700

1

700

840

0,83

840

648

1,3

840

684

1,23

840

700

1,2

840

840

1

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1
Минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти
Минимална основГрупа
Длъжности
на работна заплата
Педагогически специали- директор
825 лв.
сти с функции по управ770 лв.
лението на институциите заместник-директор
учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически
съветник, корепетитор, хореограф, треньор по вид
спорт, рехабилитатор на слуха и говора, ръководител
Педагогически
на направление ИКТ
660 лв.
специалисти
старши учител, старши възпитател

688 лв.

главен учител, главен възпитател

726 лв.

Приложение № 4
към чл. 24, ал. 1
Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти
(с изключение на директорите на институциите)
№ по
ред

Показатели

Точки

1.

Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес

14

2.

Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес

8

3.

Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др.)

8

4.

Работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от отпадане; в риск; в мултикултурна
среда; със специални образователни потребности и/или хронични заболявания и др.

8

5.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади

7

6.

Работа с родителите

6

7.

Работа с деца и ученици в занимания по интереси

7

8.

Работа в методически обединения и подпомагане на новоназначени учители

7

9.

Разработване и реализиране на проекти

5

10.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и други из30
брани от институцията показатели
Максимален брой точки: 100
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Приложение № 5
към чл. 24, ал. 3
Показатели за оценяване на резултатите от труда на директорите на институциите
№ по
ред

Показатели

Точки

1.

Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес

2.

Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките

8

3.

Управление на човешките ресурси и реализиране на квалификационната дейност

10

4.
5.
6.
7.
8.
9.
2946

20

Привличане на допълнителни източници на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства, материалната база, сградния фонд и дворното
10
пространство на институцията
Въвеждане на иновативни практики в предучилищното и училищното образование
8
и работа по проекти с участието на институцията
Ритуализация на училищния живот, създаване на условия за целодневна организация
8
на учебния ден и за занимания по интереси
Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социал8
ните партньори, неправителствените организации
Участие в дейности по развитие на системата на предучилищното и училищното
8
образование на общинско, регионално и/или национално ниво
Получени професионални отличия и награди през оценявания период и други избрани
10
от работодателя показатели
Максимален брой точки: 100

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2004 г. за условията, на които трябва
да отговаря качеството на тъканите и клетките,
предмет на международен обмен за нуждите
на Република България (ДВ, бр. 39 от 2004 г.)
§ 1. В наименованието думите „международен обмен за нуждите на Република България“
се заменят с „внос от трети страни“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
думите „международен обмен за нуждите на
Република България“ се заменят с „внос от
трети страни“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Тъканите и клетките, предмет на внос
от трети страни, отговарят на изискванията на
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки и подзаконовите нормативните актове
по прилагането му.
(3) Изискванията към тъканите и клетките,
предмет на внос от трети страни, се прилагат
и при внос от трети страни на биопродукти,
съдържащи тъкани или клетки от човешки
произход по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, които са
предназначени за използване при човека.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Международен обмен на тъкани и клетки за нуждите на
Република България“ се заменят с „Внос на
тъкани и клетки от трети страни“.

2. В т. 1 думите „Република България“ се
заменят с „държавите – членки на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария“.
3. В т. 2 думите „Република България“ се
заменят с „държавите – членки на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след „Предмет на“ думите „международен обмен“ се заменят с „внос“, а думите
„дейност, свързана с международния обмен
на тъкани и клетки с човешки произход“ се
заменят със „съответния вид дейност“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Институцията по ал. 1 трябва да има
изградена и въведена система за управление
и контрол на качеството и безопасността на
тъканите и клетките и да предостави:
1. информация за методите, използвани
при преработването на тъканите и клетките,
включително за валидирането на процедурите
за преработване на тъкани и клетки;
2. описание на съоръженията, критичните
оборудване и материали и критериите, използвани за контрол на качеството и на околната
среда за всяка дейност, извършвана от доставчика от третата страна;
3. информация относно условията за освобождаване на тъканите и клетките от доставчика от третата страна;
4. данни за подизпълнителите на доставчика от третата страна – наименование, идентификационни данни, място на регистрация и
на дейност, и описание на извършваните от
подизпълнителите дейности;
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5. информация за центровете за извършване
на контрол, които доставчиците от третите
страни използват, и за изследванията, които
центровете извършват;
6. списък на стандартните оперативни
процедури за работа на доставчика от третата
страна, свързани с качеството и безопасността
на внасяните тъкани и клетки и с ангажимент за
предоставянето им при поискване, включително
стандартните оперативни процедури за работа
при прилагането на единния европейски код,
ако номерът на дарението на внасяните тъкани и клетки не е уникален в световен мащаб;
7. информация за крайното предназначение
на тъканите и клетките.“
3. В ал. 3 думите „наличието на въведена
система за контрол на качеството и безопасността на тъканите и клетките – стандартни
оперативни процедури, ръководни насоки,
реферативен наръчник за обучение, регистър с
данни за донорите и информация за крайното
предназначение на тъканите и клетките“ се
заменят със „съответствие с изискванията по
ал. 1 и 2“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „международен
обмен за нуждите на Република България“ се
заменят с „внос от трети страни“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. всеки етап по вземане, осигуряване,
експертиза, обработка, преработка, опаковане,
етикетиране, съхраняване, транспортиране и
предоставяне на тъкани и клетки, предназначени за използване в хуманната медицина;“.
3. В т. 2 в края се поставя запетая и се добавя
„както и информация за тяхното управление“.
§ 6. В заглавието на глава втора думите
„международен обмен за нуждите на Република
България“ се заменят с „внос от трети страни“.
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Тъканите и клетките – предмет на внос
от трети страни, се вземат при съобразяването с
критериите, използвани за определяне и оценка
на донора съгласно медицинския стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки.“
2. В ал. 2 думите „приложение № 2“ се заменят с „медицинския стандарт за трансплантация
на органи, тъкани и клетки“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) На всеки човешки труп, от който се
предвижда вземане на тъкани и клетки, трябва
да бъде извършен медицински преглед, за да
се открие всеки признак, който е противопоказен на вземането. Преценяват се следните
елементи: тумори, инфекции, рискови фактори
за преносими болести, травми по тялото на
донора и белези, останали от извършени наскоро или отдавна операции.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
§ 8. В чл. 6 думите „международния обмен“
се заменят с „вноса“.
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§ 9. В заглавието на глава трета думите
„международен обмен за нуждите на Република
България“ се заменят с „внос от трети страни“.
§ 10. В чл. 7 думите „международен обмен
за нуждите на Република България“ се заменят
с „внос от трети страни“, а в края се поставя
запетая и се добавя „както и при спазване на
изискванията за качество и безопасност съгласно медицинския стандарт за трансплантация
на органи, тъкани и клетки“.
§ 11. В чл. 8 думата „инактивиране“ се
заменя с „деконтаминиране“.
§ 12. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Тъканите и клетките, предмет на
внос от трети страни, се предоставят на крайния получател в съответствие с изискванията
за опаковане, етикетиране и транспортиране
съгласно медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки.“
§ 13. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се отменя.
§ 14. Приложения № 1 към чл. 5, ал. 1, № 2
към чл. 5, ал. 2 и № 3 към чл. 9 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от 29 април
2017 г.
Министър:
Илко Семерджиев
2916

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос,
износ и обмен на органи, тъкани и клетки
(ДВ, бр. 41 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Наредбата се прилага и при внос от трети страни на биопродукти, съдържащи тъкани
или клетки от човешки произход по смисъла
на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на
Закона за трансплантация на органи, тъкани и
клетки, които са предназначени за използване
при човека.
(3) Наредбата не се прилага при внос на
тъкани, клетки, биопродукти и репродуктивни
клетки при неотложна необходимост по смисъла
на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда
за регистриране и отчитане на дейностите по
експертиза, вземане, присаждане, обработка,
преработка, съхраняване и етикетиране на
органи, тъкани и клетки и за изготвяне на
ежегодни отчети от лечебните заведения (ДВ,
бр. 39 от 2007 г.).
(4) В случаите по ал. 3 тъканите, клетките,
биопродуктите и репродуктивните клетки се
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осигуряват от лечебното заведение по чл. 9,
ал. 1 и 2, което ги регистрира и уведомява
Изпълнителната агенция по трансплантация
за осигуряване на тяхната проследимост.“
§ 2. В наименованието на раздел III думите
„тъкани и клетки“ се заменят с „тъкани, клетки,
биопродукти и репродуктивни клетки“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „тъкани и клетки“
се заменят с „тъкани, клетки и биопродукти“.
2. В т. 1 думите „тъканите и клетките“ се
заменят с „тъканите, клетките и биопродуктите“.
3. В т. 2:
а) в основния текст думите „тъканите и
клетките“ се заменят с „тъканите, клетките и
биопродуктите“;
б) в буква „а“ думите „тъканите и клетките“
се заменят с „тъканите, клетките и биопродуктите“;
в) в буква „б“ думите „тъкани и клетки“
се заменят с „тъкани, клетки и биопродукти“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „тъкани
или клетки“ се заменят с „тъкани, клетки или
биопродукти“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За получаване на разрешение за внос
на тъкани, клетки, биопродукти или репродуктивни клетки ръководителят на лечебното
заведение по ал. 1 и 2 подава заявление съгласно
приложение № 5 до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по трансплантация,
към което прилага:
1. документи за съответствие с чл. 8;
2. заверен по надлежен ред превод от разрешението за дейност на доставчика от трета
страна;
3. копие от писмено споразумение с доставчика от третата държава относно спазване
на изискванията за качество и безопасност на
тъканите, клетките и биопродуктите, предназначени за внос съгласно т. 53.6.2 от приложението
към член единствен на Наредба № 6 от 2007 г.
за утвърждаване на медицински стандарт за
трансплантация на органи, тъкани и клетки
(ДВ, бр. 23 от 2007 г.);
4. информаци я за т ъканите, к летк ите,
биопродуктите или репродуктивните клетки
(документи за вирусологични, серологични
и микробиологични изследвания, както и
информация за всеки етап от дейностите по
обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на тъканите, клетките и
биопродуктите, и за начина на тяхното извършване, а за репродуктивните клетки – информация за всеки етап на вземане, съхраняване и
транспортиране);
5. описание на критериите, използвани за
определяне и оценка на донора, и на информацията, предоставена на донора или на лицата по
чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки;
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6. информация за центровете за извършване
на контрол, които доставчиците от третите
страни използват, и за изследванията, които
центровете извършват;
7. информация за методите, използвани
при преработването на тъканите и клетките,
включително за валидирането на процедурите
за преработване на тъкани и клетки;
8. описание на съоръженията, критичните
оборудване и материали и критериите, използвани за контрол на качеството и на околната
среда за всяка дейност, извършвана от доставчика от третата страна;
9. информация относно условията за освобождаване на тъкани, клетки и биопродукти
от доставчика от третата страна;
10. данни за подизпълнителите на доставчика от третата страна – наименование, идентификационни данни, място на регистрация и
на дейност, и описание на извършваните от
подизпълнителите дейности;
11. списък на видовете тъкани, клетки и
биопродукти и информация за дейностите по
даряване, доставяне, контрол, преработване
или съхраняване, които се извършват преди
вноса от доставчика от третата държава или
от негов подизпълнител, както и на държавите,
в които се извършват;
12. списък на видовете тъкани, клетки и
биопродукти и информация за дейностите по
даряване, доставяне, контрол, преработване
или съхраняване, които ще се извършват след
вноса от лечебното заведение;
13. списък на стандартните оперативни
процедури на лечебното заведение, свързани
с вноса, включително относно прилагането
на Единния европейски код, получаването и
съхранението на внесените тъкани и клетки,
управлението на нежеланите инциденти и реакции и проследимостта на тъканите и клетките
от донора до реципиента;
14. длъжностна характеристика на отговорното лице по чл. 15г, ал. 1 от Закона за
трансплантация на органи, тъкани и клетки;
15. копие на първичния етикет на тъканите,
клетките и биопродуктите, етикета при преопаковането, етикета на външната опаковка и
на транспортните контейнери;
16. документи за съответствие с изискванията на чл. 26 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки при внос на тъкани
от жив донор;
17. обобщение на резултатите от последната
инспекция на доставчика от третата държава,
извършена от съответния компетентен орган от
третата държава, включително датата и вида на
инспекцията и основните заключения от нея.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) При еднократен внос към заявлението се
прилагат документите по ал. 3, т. 11, 12 и 16.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 5. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се нова т. 3:
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„3. „Еднократен внос“ е вносът на специфичен
вид тъкани, клетки или биопродукти за лично
ползване от даден реципиент или реципиенти,
известни на извършващото внос лечебно заведение и на доставчика от третата държава
преди извършването на вноса. Такъв внос на
специфичен вид тъкани, клетки и биопродукти
не се извършва повече от веднъж за даден
реципиент. Внос от един и същ доставчик от
трета държава, който се извършва редовно или
се повтаря, не се счита за „еднократен внос.“;
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б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В § 4 в края се поставя запетая и се
добавя „както и на Директива 2015/566 на
Комисията от 8 април 2015 г. за прилагане
на Директива 2004/23/ЕО по отношение на
процедурите за контрол на спазването на
еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки (ОВ,
L 93, 09/04/2015).“
§ 6. Приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 9, ал. 3
ДО: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за внос на тъкани/клетки за трансплантация, на биопродукти или репродуктивни клетки за
асистирана репродукция
Съдържа лични данни. Да се предпазва от неразрешено разкриване или достъп.
На основание чл. 9, ал. 3 от Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен
на органи, тъкани и клетки подавам заявление за издаване на разрешение за осъществяване на внос
на тъкани/клетки, предназначени за трансплантация/биопродукти/репродуктивни клетки, предназначени за асистирана репродукция (ненужното се зачертава), от
..............................................................................................................................................................................
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, е-mail, код по указателя на Европейския съюз
на лечебните заведения за работа с тъкани, интернет страница)
със седалище и адрес на управление ............................................................................................................,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ...................................................................................................,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното
заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от .............................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
Тъкани/клетки/биопродукти или репродуктивни клетки ще бъдат внесени от
..............................................................................................................................................................................
(държава; институцията (включително подизпълнителят/подизпълнителите), които предоставят тъкани/
клетки/биопродукти/репродуктивни клетки, телефон, факс, e-mail)
..............................................................................................................................................................................
(име на лицето, което представлява институцията, телефон, факс, e-mail)

...................................................................................................................................................................

(вид и количество на тъканите/клетките/биопродуктите/репродуктивните клетки)
УИНД: ...........................................................................
УИНР: .....................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)
(уникален идентификационен номер на
реципиента на тъкани и клетки)
..............................................................................................................................................................................
(за тъкани/клетки и биопродукти: начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране)

...................................................................................................................................................................

(за репродуктивни клетки: начин на вземане, съхраняване и транспортиране)
Тъканите/клетките/биопродуктите или репродуктивните клетки ще се придружават от документи
с данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания.
(приложени документи: ………………………………………….)
..............................................................................................................................................................................
(имена на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/биопродуктите/репродуктивните
клетки, телефон, факс, е-mail)
Условия, с които вносът е обвързан, ако има такива:
..............................................................................................................................................................................
Държави — членки на EC, в които ще се разпределят внесените тъкани, клетки, биопродукти,
репродуктивни клетки
(ако са известни): ................................................................................................................................................
.............................................................................
(име на ръководителя на лечебното заведение)

.............................................................................
(подпис)
(дата и час)
(печат)

“
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§ 7. Приложение № 6 към чл. 9, ал. 4 се изменя така:
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„Приложение № 6
към чл. 9, ал. 5

Б Ъ Л Г А Р И Я

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
РАЗРЕШЕНИЕ
за внос на тъкани/клетки за трансплантация, на биопродукти или репродуктивни клетки за
асистирана репродукция
№ ................../............ 20.... г.
На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, чл. 134, ал. 1 от
Закона за здравето и чл. 9, ал. 5 от Наредба № 8 от 2014 г. за условията и редa за внос, износ и обмен
на органи, тъкани и клетки във връзка със заявление с вх. № ............/........... 20.... г. до изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по трансплантация
РАЗРЕШАВАМ:
на .......................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на лечебното заведение, телефон, факс, e-mail, код по указателя на Eвропейкия съюз на
лечебните заведения за работа с тъкани, интернет страница)
със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................... ,
осъществяващо лечебна дейност съгласно ............................................................................................................. ,
(наименование и номер на акта, по силата на който лечебното
заведение осъществява лечебна дейност)
представлявано от .........................................................................................................................................................
(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)
ДА ИЗВЪРШИ ВНОС НА ТЪКАНИ/КЛЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, БИОПРОДУКТИ ИЛИ РЕПРОДУКТИВНИ КЛЕТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ
(посочва се приложимото)
от .......................................................................................................................................................................................
(посочва се държавата, която предоставя тъканите/клетките/биопродуктите/репродуктивните клетки)
от .......................................................................................................................................................................................
(посочва се институцията (включително подизпълнителят/подизпълнителите), които предоставят тъканите/
клетките/биопродуктите/репродуктивните клетки, телефон, факс, е-mail)
............................................................................................................................................................................................
(вид и количество на тъканите/клетките/биопродуктите/репродуктивните клетки)
УИНД: ..................................................................................
УИНР: ...............................................................................
(уникален идентификационен номер на донора)
(уникален идентификационен номер на
реципиента)
............................................................................................................................................................................................
(за тъкани/клетки/биопродукти: начин на обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране)
............................................................................................................................................................................................
(за репродуктивни клетки: начин на вземане, съхраняване и транспортиране)
Тъканите/клетките/биопродуктите или репродуктивните клетки да се придружават от документи с
данни за вирусологични, серологични и микробиологични изследвания.
(приложени документи: ………………………)
РАЗРЕШЕНИЕТО Е:
(отбелязва се приложимото)
□ – ЕДНОКРАТНО (попълват се данните на реципиента)
□ – МНОГОКРАТНО (за посочените видове тъкани/клетки/биопродукти/репродуктивни клетки и при дефинираните обстоятелства)
...............................................................................................
(имена на изпълнителен директор на ИАТ)
..............................................................
(подпис) (дата и час)
(печат)
...............................................................................................
(дата и час на предоставяне на тъканите/клетките/
биопродуктите/репродуктивните клетки)
............................................................................................................................................................................................
(имена на лицето, отговарящо за предаването на тъканите/клетките/биопродуктите/репродуктивните клетки,
телефон, факс, е-mail)
Условия, с които вносът е обвързан, ако има такива:
............................................................................................................................................................................................
Държави – членки на EC, в които ще се разпределят внесените тъкани, клетки, биопродукти, репродуктивни клетки (ако са известни):
............................................................................................................................................................................................

“
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Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от 29 април
2017 г.
Министър на здравеопазването:
Илко Семерджиев
Министър на финансите:
Кирил Ананиев
3007

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 1 от
1999 г. за прилагане на глава пета от Закона
за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 19
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2001 г., бр. 111
от 2002 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 35 от 2010 г.,
бр. 23 от 2012 г., бр. 53 от 2013 г., бр. 84 от
2015 г. и бр. 101 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и
всички документи, удостоверяващи наличието
на поне един възходящ българин;“.
§ 2. В чл. 13 се създава ал. 7:
„(7) Документите на лицата, неявили се
на интервю, се връщат на посочения адрес
за кореспонденция в Република България.“
§ 3. В чл. 14а се създава ал. 4:
„(4) Копие от заповедта на министъра на
правосъдието по чл. 13, ал. 2 заедно с всички
върнати документи и документите по чл. 13,
ал. 7 се сканират и съхраняват в автоматизираната информационна система.“
§ 4. В чл. 15 се създава ал. 4:
„(4) При конс т ат и ра н и нер едовно с т и
молбата и приложените документи се връщат
на общината, чрез която са изпратени, с писмени указания за тяхното отстраняване. Копие
от писмото заедно с всички върнати документи
се сканира и съхранява в автоматизираната
информационна система по чл. 14а, ал. 1.“
§ 5. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. Сканираните и съхранявани в авт омат изи ра ната и нформа ц ион на сис т ема
по чл. 14а, ал. 1 документи имат силата на
официално заверени преписи.“
§ 6. В приложение № 4 към чл. 4, т. 8 като
последно изречение в декларацията се добавя
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„За деклариране на неверни данни лицето
носи наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.“
Преходна разпоредба
§ 7. Неприключилите до влизането в сила
на тази наредба производства се довършват
при новите условия и ред с изключение на
параграфи 1 и 6.
Министър:
Мария Павлова
2924

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 20 от
2006 г. за удостоверяване експлоатационната
годност на граждански летища, летателни
площадки, системи и съоръжения за наземно
обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и
за достъпа до пазара по наземно обслужване
в летищата (обн., ДВ, бр. 101 от 2006 г.; изм.
и доп., бр. 49 от 2007 г., бр. 38 от 2012 г.; доп.,
бр. 26 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 18, ал. 2 т. 1
се изменя така:
„1. документи, удостоверяващи правния
статус на кандидата, а именно:
а) за търговски дружества – удостоверение
за актуално състояние и номер по данъчна
регистрация;
б) за юридическ и лица с нестопанска
цел – номер по регистър БУЛСТАТ, номер
по данъчна регистрация и копие от съдебно
решение за вписване;
в) когато кандидатът е община, се представя номер по регистър БУЛСТАТ и номер
за данъчна регистрация;
г) когато кандидатът е общинско предприятие, се представя заверен препис от решението на общинския съвет за създаването му
и номер по регистър БУЛСТАТ, и номер за
данъчна регистрация.“
Министър:
Христо Алексиев
3018
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-154
от 25 април 2017 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, т. 3 от
Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработването на Европейска фармакопея от 22
юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1
ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH
(17) 1 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
Определям 1 май 2017 г. за дата на влизане
в сила за Република България на променената
монография Еритромицин етилсукцинат (0274),
съставляваща част от Европейската фармакопея.
Заповедта да се публикува и на страницата
на Изпълнителната агенция по лекарствата в
интернет.
Министър:
И. Семерджиев
3079

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 22 февруари 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6
от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища и във връзка със заявление
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна детска градина „Вълшебство“ – София,
изменям Заповед № РД-14-8 от 25.03.2016 г. (ДВ,
бр. 28 от 2016 г.), както следва:
В изречение първо думите „Соня Благоева
Петрова“ се заличават.
Министър:
Н. Денков
2988
ЗАПОВЕД № РД-14-6
от 22 февруари 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 ЗПУО, чл. 11, ал. 3
ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частно средно училище „Свети Георги“ – София,
изменям Заповед № РД-14-99 от 18.06.2004 г. (ДВ,
бр. 58 от 2004 г.), изм. със Заповед № РД-14-57 от

10.06.2010 г. (ДВ, бр. 49 от 2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-130 от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от
2010 г.), изм. със Заповед № РД-14-48 от 4.05.2012 г.
(ДВ, бр. 39 от 2012 г.), изм. със Заповед № РД14-27 от 27.03.2013 г. (ДВ, бр. 34 от 2013 г.), изм.
със Заповед № РД-14-106 от 22.11.2013 г. (ДВ,
бр. 105 от 2013 г.), изм. със Заповед № РД-14-92 от
6.11.2014 г. (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-21 от 16.04.2015 г. (ДВ, бр. 32 от 2015 г.),
изм. със Заповед № РД-14-2 от 11.01.2016 г. (ДВ,
бр. 9 от 2016 г.), изм. със Заповед № РД-14-182 от
19.09.2016 г. (ДВ, бр. 77 от 2016 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Елисавета Петкова Моралиева“
се заменя със: „Училището се управлява и представлява от Джъстин-Чарлз Килколен-Никълъс.“
Министър:
Н. Денков
2989
ЗАПОВЕД № РД-14-62
от 13 април 2017 г.
На основание § 16, ал. 13 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с отменената разпоредба на чл. 21, ал. 1,
т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и молба от лицето, получило
разрешение за откриване на училището – Бургас
ки свободен университет – Бургас, представляван
от проф. д.п.н. Галя Христозова, и протокол от
4.04.2017 г. на експертна комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1671 от 25.10.2016 г., допълнена
със Заповед № РД-09-1783 от 14.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, за изготвяне на експертни становища с предложения за
вписване, промени, отписване и заличаване на
частни детски градини и училища в Регистъра
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование закривам Частна
професионална гимназия по икономика – Бургас,
със седалище и адрес на управление: Бургас, ул.
Сан Стефано 62, БУЛСТАТ 175733918, открита със
Заповед № РД-14-95 от 3.07.2009 г. на министъра
на образованието и науката.
Мотиви:
В гимназията не е извършван прием от откриването є през учебната 2009/2010 г. до настоящия
момент и няма ученици в никоя от формите на
обучение съгласно чл. 106, ал. 1 ЗПУО.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Денков
2919
ЗАПОВЕД № РД-14-63
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за инсти-
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туциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Шумен след Решение № 397
по протокол № 16 от 26.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Шумен, решение по протокол № 3 от
21.11.2016 г. на педагогическия съвет на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен, становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради спазване на
изискванията по чл. 4, ал. 6 от наредбата, считано от 15.09.2017 г. определям наименованието на
Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен,
както следва: Профилирана езикова гимназия
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен, община
Шумен, област Шумен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2983
ЗАПОВЕД № РД-14-64
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Априлци след Решение № 280
по протокол № 23 от 23.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Априлци, становище от Регионалното
управление на образованието – Ловеч, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради оптимизиране
на училищната мрежа на територията на община
Априлци преобразувам Основно училище „Васил
Левски“ – гр. Априлци, и ПГ по туризъм „Иван
Марангозов“ – гр. Априлци, в Средно училище
„Васил Левски“ – гр. Априлци, община Априлци,
област Ловеч, считано от 1.07.2017 г.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – гр. Априлци, и ПГ по туризъм „Иван
Марангозов“ – гр. Априлци, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище
„Васил Левски“ – гр. Априлци, община Априлци,
област Ловеч.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – гр. Априлци, и ПГ по
туризъм „Иван Марангозов“ – гр. Априлци, да се
съхранява в преобразуваното Средно училище
„Васил Левски“ – гр. Априлци, община Априлци,
област Ловеч.
4. Финансиращ орган: Община Априлци.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2984
ЗАПОВЕД № РД-14-65
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Троян след Решение № 333
по протокол № 17 от 26.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Троян, становище от Регионалното управление на образованието – Ловеч, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено образование преобразувам Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Врабево, и Основно училище „Любен
Каравелов“ – с. Дебнево, в Обединено училище
„Иван Вазов“ – с. Врабево, община Троян, област
Ловеч, с официален адрес: ул. Георги Димитров
108, и с втори различен от официалния адрес: с.
Дебнево, ул. Христо Чулев 26, считано от 1.07.2017 г.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Врабево, и Основно училище „Любен
Каравелов“ – с. Дебнево, да продължат образованието си в преобразуваното Обединено училище
„Иван Вазов“ – с. Врабево, община Троян, област
Ловеч.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Врабево, и Основно
училище „Любен Каравелов“ – с. Дебнево, да се
съхранява в преобразуваното Обединено училище „Иван Вазов“ – с. Врабево, община Троян,
област Ловеч.
4. Финансиращ орган: Община Троян.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2985
ЗАПОВЕД № РД-14-66
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от
кмета на община Самоков след Решение № 755
по протокол № 22 от 23.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Самоков, становище от Регионалното
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управление на образованието – София регион,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование преобразувам Основно училище „Неофит Рилски“ – гр.
Самоков, и НУ „Петър Берон“ – гр. Самоков,
в Обединено училище „Неофит Рилски“ – гр.
Самоков, с официален адрес: ул. Софийско шосе
3, и с втори различен от официалния адрес: ул.
Христо Максимов 40.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Неофит
Рилски“ – гр. Самоков, и НУ „Петър Берон“ – гр.
Самоков, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Неофит
Рилски“ – гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Неофит Рилски“ – гр. Самоков, и НУ
„Петър Берон“ – гр. Самоков, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Неофит
Рилски“ – гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.
4. Финансиращ орган: Община Самоков.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2986
ЗАПОВЕД № РД-14-67
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 319, ал. 1, т. 2 и чл. 320, ал. 2,
т. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 2,
т. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование предвид становището на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието
и науката, отказвам преобразуване на Основно
училище „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Белослав,
в Обединено у чилище „Св. Пат риарх Евтимий“ – гр. Белослав, община Белослав, област
Варна, поради следното:
Видно от направения анализ на училищната
мрежа от община Белослав, на територията се
обучават 938 ученици в пет училища, от които
четири са в гр. Белослав. Учениците в VII клас
са 97 и няма риск от отпадането им от образователната система, тъй като могат да продължат образованието си в средното училище и в
професионалната гимназия, които се намират в
същото населено място.
Предложеното за преобразуване училище се
намира в една и съща сграда с Професионална
гимназия „Д. Солунски“ – гр. Белослав. В тази
връзка се създава предпоставка за закриването
є след време поради недостатъчен брой ученици.
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Искането за профилирана паралелка не съответства на изискванията на чл. 74, ал. 3 ЗПУО,
според който профилираното образование се
осъществява в средната степен чрез общообразователната и разширената подготовка – в първи
гимназиален етап, и чрез общообразователната
и профилираната подготовка – във втори гимназиален етап, където може да се осъществява
и чрез разширената подготовка. В обединено
училище не може да се осъществява профилирано образование, тъй като в него не се провежда
обучение и в първи, и във втори гимназиален
етап. С осъществяване на обучение само в първи
гимназиален етап не може да се изпълни изискването на чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 7 от
2016 г. за профилираната подготовка, тъй като
профилираната подготовка се придобива във втори
гимназиален етап на средното образование чрез
изучаване на профилиращите учебни предмети,
включени в съответния профил, и се изисква
разработване и прилагане на училищен учебен
план, в раздел Б на който за ХІ и за ХІІ клас са
заложени най-малко 18 часа и най-много 20 часа
седмично за профилирана подготовка.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Н. Денков
2987

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-35
от 11 април 2017 г.
Във връзка с необходимост та от изграждане на ВЛ 400 kV от п/ст „Пловдив-юг“ до
п/ст „Марица-изток“, която е част от групата
проекти от общ интерес 3.7 „България – Гърция“,
необходими за реализацията на приоритетния
електроенергиен коридор „Север – Юг“, писма
от изпълнителния директор на „Електроенергиен
системен оператор“ – ЕАД, с вх. № АУ13-4 от
27.02.2017 г. и 4.04.2017 г., на основание § 57, ал. 1
и 2 от преходните и заключителните разпоредби
(ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ),
(ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, букви
„а“ и „б“ ЗУТ, Решение № 771 от 21.10.2011 г. на
Министерския съвет за определяне на електропровода като национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост; Заповед № РД-02-14-397
от 23.04.2013 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за строеж,
представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии, „ВЛ 400 kV п/ст „Пловдив-юг“ – п/ст
„Марица-изток“ – Лот 1, разположен на територията на общините „Родопи“, Садово, Асеновград
и Първомай – област Пловдив, общините Димит
ровград и Симеоновград – област Хасково, и общините Опан и Гълъбово – област Стара Загора,
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разгласена по реда на чл. 124б ЗУТ от общинските администрации на съответните общини;
извършено съобщаване на изработения проект
по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ със съобщения
в „Държавен вестник“, бр. 88, 91 и 99 от 2016 г.,
на интернет страницата на съответната община
и местен вестник, документи за непостъпили
възражения, издадени от цитираните общини;
съгласуване на изработения проект на ПУП – ПП
със заинтересуваните централни/териториални
администрации, специализираните контролни
органи и експлоатационните дружества, за което
са приложени следните документи: писмо изх.
№ 26-00-652 от 4.03.2013 г. от МОСВ за определяне на приложимите процедури по реда на
Закона за опазване на околната среда и Закона
за биологичното разнообразие; Решение по ОВОС
№ 3-3 от 2016 г. на министъра на околната среда
и водите с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК; писма № ОВОС-51
от 26.08.2016 г. и № 26-00-652 от 4.03.2013 г. на
МОСВ, Определение № 11455 от 28.10.2016 г. на
ВАС по адм.дело № 10497/2016 г.; здравни заключения на регионалните здравни инспекции към
Министерството на здравеопазването: Хасково с
изх. № 56-1 и № 56-2 от 31.10.2016 г., Пловдив с
изх. № 7011 от 2.11.2016 г. и Стара Загора с изх.
№ AУ-5785 от 15.11.2016 г.; становище с изх. № 33HH-23313 от 16.11.2016 г. на Министерството на
културата; писма от министъра на земеделието
и храните с изх. № AO-1278 от 29.08.2014 г. и с
изх. № 91-431 от 18.02.2015 г. за изразено предварително съгласие за преминаване през имоти от
Държавния поземлен фонд; становища от Южноцентрално държавно предприятие ДП – Смолян,
изх. № 17-Изх-1350-01 от 27.02.2017 г. и Югоизточно
държавно предприятие ДП – Сливен, изх. № АСД00-22/3 от 8.03.2017 г., писмо изх. № ЖИ-44782 от
10.11.2016 г. от ДП „НКЖИ“; становище с рег.
№ 1983ОС-605 от 8.11.2016 г. от ГД „ПБЗН“; становище с изх. № 53-00-2117 от 21.03.2017 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура“ относно въздушното
пресичане на републикански пътища; писма от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД: Хасково
с изх. № 1988 от 31.10.2016 г., Стара Загора с изх.
№ ЦУ-722 от 28.10.2016 г., Пловдив с изх. № 70-004955 от 7.11.2016 г. и Димитровград – от 21.11.2016 г.;
становища от VIVACOM, с рег. индекс 95-Е-1257
от 2.11.2016 г. и рег. индекс 95-Е-1266 от 4.11.2016 г.;
писмо от „Булгартрансгаз“ с изх. № БТГ 24-00-5085
от 27.10.2016 г.; писмо от „Ситигаз България“ с изх.
№ 302 от 17.11.2016 г.; становища от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Хасково, с изх. № 796/16
от 2016 г., клон Горна Тунджа – Стара 3агора, с
изх. № 1664 от 21.11.2016 г. и клон Марица с изх.
№ 1269#1 от 21.11.2016 г.; становище от Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, с изх. № ВК-01-31 от 24.03.2017 г.; протокол
№ УТНЕ-01-02-07 от 16.03.2017 г. на НЕСУТРП и
Заповед № РД-02-15-24 от 22.02.2017 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне изпълнението на функции по ЗУТ
одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 kV от
п/ст „Пловдив-юг“ до п/ст „Марица-изток“ – Лот
1, разположен в землищата на с. Брестник, с.
Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“, землищата на с. Катуница, с. Караджово, с. Болярци
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и с. Богданица, община Садово, землищата на
с. Избеглии и с. Конуш, община Асеновград, и
землищата на с. Татарево, гр. Първомай, с. Бяла
река и с. Караджалово, община Първомай, на
територията на област Пловдив; землищата на с.
Върбица, с. Скобелево, с. Сталево, с. Ябълково,
с. Бряст, с. Радиево, с. Голямо Асеново, с. Малко
Асеново, община Димитровград, и землището на
с. Пясъчево, община Симеоновград, на територията на област Хасково; землищата на с. Васил
Левски, с. Столетово и с. Бащино, община Опан,
и землищата на гр. Гълъбово и с. Мусачево, община Гълъбово, на територията на област Стара
Загора съгласно приетите и одобрени графична и
текстова част на документацията, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК настоящата заповед
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Административния съд – Пловдив, за
имотите, попадащи в района на действие на АС –
Пловдив, пред Административния съд – Хасково, за имотите, попадащи в района на действие
на АС – Хасково, и пред А дминистративния
съд – Стара Загора, за имотите, попадащи в района
на действие на АС – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
В. Комитова
2911

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16,
ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и
решение на общинския съвет Управителният
съвет на НКЖФ утвърждава промяна в персонални състави на местни комисии по чл. 8, ал. 2
ЗУПГМЖСВ, както следва:
1. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Попово, област Търговище (ДВ, бр. 8
от 2016 г.), като:
– освобождава Росица Денева Дончева – председател на местната комисия;
– утвърждава Гецо Стойчев Гецов – за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 253,
прието с протокол № 18 от 30.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Попово.
2. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Стамболийски, област Пловдив (ДВ,
бр. 8 от 2016 г.), като:
– освобождава Катерина Томова Баракова – председател на местната комисия;
– утвърждава Веселина Александрова Маламова – за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 24,
прието с протокол № 4 от 27.02.2017 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски.
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3. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Стралджа, област Ямбол (ДВ, бр. 18
от 2016 г.), като:
– освобождава Койка Тенева Тодорова – председател на местната комисия;
– утвърждава Гроздан Иванов Иванов – за
нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 207,
прието с протокол № 16 от 27.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Стралджа.
4. Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Кърджали, област Кърджали (ДВ,
бр. 51 от 2016 г.), като:
– освобождава Кера Николова Станчева –
председател на местната комисия;
– утвърждава Мюмюн Дурмуш Али – за нов
председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 16, прието с протокол № 1 от 27.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Кърджали.
Новоутвърдените председатели на местни
комисии са легитимни да вземат управленски
решения и да подписват протоколи на същите от деня на обнародване на решението на
Управителния съвет в „Държавен вестник“ и
да действат през мандата на предложилите ги
общински съвети.
Председател:
Д. Иванов
2906

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД № ОА04-3373
от 19 април 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти
в М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4
ПЗРЗСПЗЗ на к.е. 3150 и 3151 (имоти с идентификатори № 65766.54.1 и 65766.54.2 по КККР) в
местността Остри могили от землището на гр.
Свищов, област Велико Търново.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител – Велико Търново,
пред Районния съд – Свищов, в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Йоцов
2915

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 88
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обекти: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 022026 – за общественообслужваща складова дейност и офиси – цех
за месопреработка, образуван от имот № 022026,
представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна предназначението в землището на с. Бре-
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стник, местност Манастирски път, Решение № 43,
взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2947
РЕШЕНИЕ № 89
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обекти: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ І-030094 – жилищно
застрояване, УПИ ІІ-030094 – жилищно застрояване, УПИ ІІІ-030094 – жилищно застрояване,
УПИ ІV-030094 – жилищно застрояване, УПИ
V- 030 094 – ж и лищ но заст рояване, У ПИ V І030094 – жилищно застрояване, образувани от
имот № 030094, представляващ земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението
в землището на с. Брестник, местност Често
ореше – вишни, Решение № 5, взето с протокол
№ 5 от 8.07.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2948
РЕШЕНИЕ № 90
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обекти: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 46.121 – дом за стари
хора, образуван от поземлен имот с идентификатор
46.58, представляващ земеделска земя, за процедура за промяна предназначението в землището
на с. Марково, местност Пичковец, Решение № 37,
взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2949
РЕШЕНИЕ № 91
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: трасета за
външно електроснабдяване и водоснабдяване за
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УПИ І-23 – жилищно строителство, образуван от
имот № 011023, представляващ земеделска земя,
за процедура за промяна предназначението в
землището на с. Извор, местност Бяло поле, Решение № 11, взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2950
РЕШЕНИЕ № 92
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 012796, 012797 – за жилищно застрояване, образуван от имоти № 012796
и № 012797, представляващи земеделска земя, за
процедура за промяна предназначението в землището на с. Белащица, местност Текнето, Решение
№ 9, взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г., и Решение № 59, взето с протокол № 9 от 15.11.2016 г.,
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2951
РЕШЕНИЕ № 93
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обекти: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 050089 – складова
и общественообслужваща дейност, образуван от
имот № 050089, представляващ земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението
в землището на с. Браниполе, местност Свети
Константин, Решение № 11, взето с протокол
№ 7 от 24.08.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2952
РЕШЕНИЕ № 94
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обекти: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 021187 – складова
база за селскостопанска продукция, образуван от
имот № 021187, представляващ земеделска земя, за
процедура за промяна на предназначението в землището на с. Брестник, местност Долни брантии,
Решение № 30, взето с протокол № 7 от 24.08.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2953
РЕШЕНИЕ № 95
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обекти: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ: VII-001393 – за
жилищно застрояване, VIIІ-001393 – за жилищно
застрояване, IХ-001393 – за жилищно застрояване, Х-001393 – за жилищно застрояване, ХI001394 – за жилищно застрояване, ХII-001394 – за
жилищно застрояване, ХIIІ-001394 – за жилищно
застрояване, ХIV-001394 – за жилищно застрояване, образувани от имот № 001393 и имот № 001394,
представляващи земеделска земя, с променено
предназначение в землището на с. Белащица,
местност Долна Калчовица, Решение № 15, взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2954
РЕШЕНИЕ № 96
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ I-012122 – жилищно строителство, ІI012122 – жилищно строителство, ІІI-012122 – жилищно строителство, образуван от имот № 012122,
представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна предназначението в землището на с.
Белащица, местност Грамадите, Решение № 12,
взето с протокол № 8 от 27.09.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2955
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РЕШЕНИЕ № 97
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ ІV-026050 – жилищно
строителство, V-026050 – жилищно строителство,
VІ-026050 – жилищно строителство, образувани
от имот № 026050, представляващ земеделска
земя, с променено предназначение в землището
на с. Белащица, местност Харманите, Решение
№ 61, взето с протокол № 9 от 15.11.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
2956

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 454
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
и Решение № 054 на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община
Силистра, взето на заседание с протокол № 7 от
22.03.2017 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
реши:
Одобрява подробен уст ройствен план на
територията на община Силистра: „ПУП – ПП
за създаване на устройствена основа за външно
електрозахранване на ПИ № 66425.513.817 по
КК и КР на гр. Силистра, местност Сър Йолу,
община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
2957
74. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С170022-091-0000140 от
12.04.2017 г. възлага на Ейджан Емурла Джемал,
с. Калугерене, община Главиница, област Силистра, ул. Първа 30, следния недвижим имот: земя
и сграда, намиращ се в с. Калугерене, община
Главиница, област Силистра, ул. Първа 36 (съгласно нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 101, том II, общ. peг. № 1044,
дело № 97/2005 г.), понастоящем ул. Първа 46,
придобит с нотариален акт за собственост № 101,
том II, общ. peг. № 1044, дело № 97/2005 г. и вписан в Службата по вписванията – Тутракан, на
10.03.2005 г. с вх. peг. № 617 от 10.03.2005 г., акт
№ 1, том II, дело № 213/2005 г., парт. книга, том
13299, стр. 13300, както следва: – дворно място
с площ 1118 кв. м, съставляващо урегулиран по-
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землен имот с № VIII-178 в квартал 4 по плана
на селото, заедно с построена в него едноетажна масивна сграда – старо пълномощничество
(млекопункт), със застроена площ 45 кв. м, при
съседи за имота по скица: улици от двете страни,
имот с № XXI – общ., и имот с № XX – общ.
2917
87. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С170004-091-0000117 от 6.04.2017 г. възлага на
Славка Димова Димитрова с адрес София, ж.к.
Младост 4, бл. 601, вх. 3, ап. 15, следния недвижим имот: поземлен имот № 60, намиращ се в
околовръстния полигон на с. Железарци, с площ
3300 кв. м заедно с построените в този имот
жилищна сграда – къща и стопански постройки,
при граници: околовръстен полигон, поземлен
имот 58, поземлен имот 59, поземлен имот 69 и
поземлен имот 61. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
2918
514. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 2/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Иван Стайнов Русинов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
2973
514а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 59/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Евгени Радев Господинов – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
три месеца.
2974
514б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 67/2017 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Теодора Владимирова Стоянова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
2975
514в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 57/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Пламен Василев Михов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
2976
514г. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 54/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Павлина Минчева Жулева-Янкова – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
2977
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514д. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 35/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Ирина Наскова Ванкова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
2978
514е. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 16/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Георги Василев Мавров – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
2979
514ж. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 73/2017 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Цветанка Георгиева Спасевчева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок шест месеца.
2980
8. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство и научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за:
доцент (филмов и телевизионен монтаж) и доцент
(анимация), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация тел.:
9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул.
Раковски 108А, ет. 3, стая А 301.
2970
16. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавни служители по
чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР от област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарна
техника“, учебни дисциплини „Производствена
автоматика“ и „Пожаро- и експлозивозащита
на електрически инсталации и уреди“ в катедра
„Техника“ към факултет „Пожарна безопасност
и защита на населението“ при Академията на
МВР със срок 2 месеца от обнародването му.
Документи: Академията на МВР, п.к. 555, тел.:
02/98 29 266; 02/98 29 202.
2893
42. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент към катедра „Ловно стопанство“, област
на висше образование 4. Природни науки, професионално направление 4.3. Биологични науки,
научна специалност „Зоология“, по дисциплината
„Зоология“ със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в стая 6 –
„Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ,
София, бул. Климент Охридски 10. Телефон за
информация – 02 91 907, в. 445.
2925
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198. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по научна специалност „Анестезиология и реаниматология“ – един
за Научноизследователския институт, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2926
199. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Сърдечносъдова хирургия“ – един
за Научноизследователския институт, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2927
200. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Онкология“ – един за Научноизследователския
институт, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
2928
201. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Кардиология“ – един за Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2929
59. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Хранене
и диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и
хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“), със срок за подаване на документи
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – на адрес: 1431 София, бул.
Акад. Иван Гешов 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство;
справки – на тел.: 02/80-56-420, 02/80-56-286.
2907
218. – Инстит у т ът по ж ивотновъдни на
уки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична
длъжност главен асистент по научна специалност
„Специални отрасли (пчели)“, професионално
направление 6.3. Животновъдство за нуждите
на ОСЖЗ – Смолян, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Института по животновъдни науки – Костинброд
2232, сп. „Почивка“, тел. 0721 68 940.
2944
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62. – Институтът по полски култури – Чирпан, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност главен асистент по следните професионални направления: 6.1. Растениевъдство по
научна специалност 04.01.05 „Селекция и семе
производство на културните растения“ – един; 6.1.
Растениевъдство по научна специалност 04.01.14
„Растениевъдство“ – един, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по полски култури – Чирпан,
бул. Георги Димитров 2, тел. 0416 9 3133.
2990
94. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през март 2017 г. са продадени
следните обекти: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4356.64.6.2 (помещение
към трафопост), ж.к. Люлин – 1 м.р., ул. Цвети
Иванов, между бл. 014 и бл. 026, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
продаден на Борислав Симеонов Спасов за
39 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. ПИ
с идентификатор 68134.1386.2569 (УПИ VІ-2569,
кв. 15), София, ул. Недко войвода 17, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
продаден на „Джи Ел 07“ – ООД, представлявано
от Георги Младенов Добренов, за 190 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 38 000 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 228 000 лв., изплатени изцяло
от купувача.
2908
2. – Община Благоевград на основание 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 идентификатор 04279.39.1 в местността Герено – БКС
по кадастралната карта на Благоевград, засягащо
имоти с идентификатори 04279.129.66 (територия за
нуждите на транспорта – държавна собственост),
04279.17.121 (полски път – общинска собственост),
04279.35.70 (за водна площ, съоръжение – държавна
собственост) и 04279.39.30 (за водна площ, съоръжение – 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 – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
2961
8. – Община гр. Главиница, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
техническата инфраструктура за обект: „Ново
водопроводно отклонение за поземлени имоти
№ 014012 и № 050050 по КВС на с. Листец, община Главиница, област Силистра, ЕКАТТЕ 43894,
през ПИ 050051, общинска публична собственост,
с НТП „пасище, мера“. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 9 в сградата на общината.
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 – гр. Главиница.
2892
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38. – Община гр. Луковит, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
и парцеларен план за изграждане на захранваща
линия 20/0,4 kV от нов трафопост тип МКТП 100
kVА в поземлен имот 187028, м. Средна лъка, зем
лище на с. Реселец, община Червен бряг, област
Плевен, до съществуващ стоманорешетъчен стълб
на електропровод 20 kV „Петревене“ към ТП-7 в
с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч, с
трасе, преминаващо през имоти с идентификатори
44327.332.40, 44327.332.41, 44327.332.42 и 44327.331.9
по кадастралната карта на гр. Луковит. Проектът
се намира в стая № 27 на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения в общинската администрация.
2959
44. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план, на трасета за ел. и ВиК захранване на
ПИ № 180031 с начин на трайно ползване: „Друг
промишлен терен“, местност Долен Комсал под
село, землище гр. Първомай, ЕКАТТЕ 59080, община Първомай, област Пловдив, за изграждане
на обект: „Търговия и обслужващи дейности“.
Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения по проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
общинската администрация – Първомай.
2960
39. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: Второ – резервно
ел. захранване на ПСБ База „Стара Загора“ – с.
Еленино, община Стара Загора, за нуждите на
„Лукойл България“ – ЕООД. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 8, стая 806. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
2981

СЪДИЛИЩА
17. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през юни 2017 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 5.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 4046/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2380/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Делта ком груп“ – КДА,
чрез адвокат Красимира Димитрова, София, ул.
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Момин кладенец 1, ет. 3, срещу „Евробилд проект“ – ЕООД, чрез адвокат Мартин Апостолов,
София, бул. България 49А, ет. 4, офис 33; „Делта
ком холдинг груп“ – ООД, управителя Юрий
Ангелов Ангелов, с. Самоводене, област Велико
Търново, местност Отвъд.
Второ гражданско отделение, 4204/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3236/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Георги Йорданов Лазаров, Варна, ул.
Околчица 8, ет. 4, ап. 7, срещу Стела Динева
Драгиева чрез адвокат Николай Наков, Варна,
ул. Марин Дринов 40, ап. 10; Йоана Димитрова
Маринова чрез адвокат Николай Наков, Варна,
ул. Марин Дринов 40, ап. 10; Моника Стефанова
Холевич чрез адвокат Николай Наков, Варна, ул.
Марин Дринов 40, ап. 10; Петър Емилов Михайлов
чрез адвокат Николай Наков, Варна, ул. Марин
Дринов 40, ап. 10; Панче Крстоски чрез адвокат
Николай Наков, Варна, ул. Марин Дринов 40,
ап. 10; Сийка Петрова Янева чрез адвокат Николай Наков, Варна, ул. Марин Дринов 40, ап. 10.
Второ гражданско отделение, 4283/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10530/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоян Сашков Кутев чрез адвокат
Албена Драганова, София, бул. Витоша 26, ет. 2,
срещу „Ховеком“ – ООД, чрез адвокат Милена
Тишинова, София, ул. Лавеле 16.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3313/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1079/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Хайкрофт Ланд Къмпъни“ – ЕООД,
с управител Мървин Джон Хинтън чрез адвокат
Божидар Валентинов Дамянов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 63, ет. 1, срещу Стою Русев Братанов чрез
адвокат Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2.
Първо търговско отделение, 1032/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2729/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Интерстрой – Калето“ – АД, с изпълнителен директор Тони Цветанов Йорданов
чрез адвокат Стефан Стефанов, Мездра, ул. Св.
св. Кирил и Методий 19, срещу „Домен Сент
Жорж“ – ООД, чрез адвокат Владилен Миланов,
София, ул. Врабча 17А, ет. 1, ап. 3.
Първо търговско отделение, 2179/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
50/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Гинин транс-09“ – ЕООД, с управител
Красимир Иванов Гинин чрез адвокат Мариана
Минчева, Пловдив, бул. Шести септември 152,
ет. 4, офис 4-9Б, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, с изпълнителни директори
Мария Масларова-Гъркова и Павел Димитров,
София, бул. Черни връх 51Д.
Първо търговско отделение, 2547/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5315/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Община – гр.
Омуртаг, чрез адвокат Златомир Орсов, София,
ул. Перник 97, ап. 1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Първо търговско отделение, 145/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2577/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
с управител Любомир Илиев, София, ул. Иван
Вазов 3, срещу „Ти Рейл – България“ – ЕООД,
София, бул. Шипченски проход 43, вх. А, ап. 5.
НА 5.06.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2453/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
276/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ Гуна Трендафилова с фирма „Гуна
Койчева“ чрез адвокат Галина Гатева, София,
бул. Витоша 63, ап. 17, срещу Държавен фонд
„Земеделие“, София, бул. Цар Борис Трети 136.
Първо търговско отделение, 2591/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4809/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Майкъл Къбди, британски гражданин, чрез адвокат Светослав Йорданов, София,
бул. Драган Цанков 36, ет. 3, офис 337, срещу
„Омегабилд“ – ЕООД, с управител Петър Узунов
чрез адвокат Чавдар Пенчев, София, бул. Шипченски проход 65, ет. 1; „Сиатъл ски констръкшън“ – ООД, в несъстоятелност, представлявано
от Ричард Кевин Пост, София, бул. Мария-Луиза
9 – 11, ет. 5, офис 2А; Драгомир Иванов Григоров в качеството му на синдик на „Сиатъл Ски
Кънстръкшън“ – ООД (н), Велико Търново, ул.
Васил Левски 27Б, ет. 1, ап. 2.
НА 5.06.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 7641/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 569/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
чрез адвокат Георги Атанасов, София, ул. Марко
Балабанов 4А, ет. 5, срещу Елена Бочева Димова
чрез адвокат Христомира Тодорова, София, ул.
Калоян 6, ет. 2, ап. 201; Димо Райчев Димов чрез
адвокат Христомира Тодорова, София, ул. Калоян
6, ет. 2, ап. 201; Румен Димов Димов, София, бул.
Княз Ал. Дондуков-Корсаков 95, вх. А, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 4059/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 10692/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Добри Иванов Сивилов чрез
адвокат Камен Добрев, София, ул. Позитано 3,
ет. 3, офис 35, срещу „Голф клуб“ – ЕООД, чрез
адвокат Миленеа Савова, София, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 20, ет. 5, ст. 510.
Четвърто гражданско отделение, 4092/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 910/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Таня Христова Пенелова чрез адвокат
Пламен Генов, Асеновград, пл. Богориди 1, срещу Целодневна детска градина „Никола Йонков
Вапцаров“ чрез адвокат Крум Георгиев, Пловдив,
ул. Сливница 6А, ет. 5, офис А9.
Четвърто гражданско отделение, 4451/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 164/2016 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Би Ар Мениджмънт“ – ООД, чрез
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адвокат Петър Стамов, Варна, ул. Баба Рада 29б,
срещу Антон Филипов Филипов чрез адвокат
Евгения Русева, Добрич, ул. К. Стоилов 5, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 5182/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1287/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Бисер Бориславов Десов чрез
адвокат Александър Вергинов, Перник, ул. Райко
Даскалов 6/6, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 60132/2016
(132/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 83/2016 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Енерго-Про Мрежи“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, София, ул. Триадица 6, ет. 2, срещу „Хаос Инвест“ – ЕАД, чрез
адвокат Гергана Константинова, София, бул. Цар
Освободител 8А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 60338/2016
(338/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1758/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
чрез адвокат Красимира Иванова, София, бул.
Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу Веска Пет
кова Борисова чрез адвокат Стоян Чаталбашев,
София, ул. Клокотница 2А, ет. 8; Веселин Йорданов
Трифонов чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София,
ул. Клокотница 2А, ет. 8; Любослав Йорданов
Игнатов чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София,
ул. Клокотница 2А, ет. 8; Мая Борисова Игнатова,
Алтимир, ул. Георги Димитров 114.
НА 6.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3533/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Община Варна чрез гл. юрисконсулт
Светлана Маринова, Варна, бул. Осми приморски
полк 43, срещу Йорданка Николова Караманска
чрез адвокат Диана Аспарухова, Варна, ул. Ген.
Столипин 7, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 3903/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
918/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Нели Георгиева Карабойчева със
съгласието на Георги Георгиев Карабойчев като
законен представител, Панагюрище, ул. Чаталджа
6, срещу Трендафила Запринова Аланджийска
чрез процесуален представител Радко Иванов
Колибанеков, Панагюрище, ул. Стефан Финджеков 7; Владимир Димитров Аланджийски,
Панагюрище, ул. Чаталджа 2.
Второ гражданско отделение, 3991/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5165/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Искра Спасова Карафезова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3, срещу Мариана Овагимова Свещарова чрез
адвокат Веселина Димчева Кънчева, София, ул.
Марко Балабанов 4, АД Ташева и съдружници.
Второ гражданско отделение, 4065/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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1578/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венцислав Иванов Господинов чрез
адвокат Стефан Дюлгеров, Варна, ж. к. Младост,
бл. 138, вх. 2, ет. 1, ап. 26, срещу Свежен Свеженов
Давидов чрез адвокат Цветана Чуклева, София,
ул. Позитано 50.
Второ гражданско отделение, 4312/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
308/2016 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Невена Желева Христова, Перущица,
област Пловдив, ул. Княз Церетелев 9, срещу Гюлтен Челик чрез адвокат Митко Делчев Христозов,
Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1; Гюлает
Чонкуроглу чрез адвокат Митко Делчев Христозов,
Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1; Хюсеин
Алан чрез адвокат Митко Делчев Христозов,
Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1, и трета
страна Айше Хасанова Чолакова, Крумовград,
област Кърджали, ул. Кап. Петко Войвода 14.
Второ гра ж данско отделение, 60343/2016
(343/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 203/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Елена Стефанова Вълкова, Варна,
ул. Странджа 3, ет. 3, ап. 7, срещу „Дженерали
застраховане“ – АД, чрез адвокат Христо Монев
Христов, София, бул. Княз Дондуков 68.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4520/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 236/2016 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Пламен Василев Спасов чрез адвокат
Здравка Николова, София, ул. Христо Белчев 21,
срещу „Гарант-90 – Цонев и Сие“ – ООД, чрез
адвокат Михаил Мишев, Враца, ул. Лукашов 10,
ет. 5, офис 506.
Четвърто гражданско отделение, 4570/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2362/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Олд Скул“ – ЕООД, чрез адвокат
Найден Кирилов, София, ул. Симеонов век 23,
ет. 2, офис 6Б, срещу Станислав Димитров Димитров чрез адвокат Пламена Маркова, София,
ул. Хан Аспарух 39, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 60244/2016
(244/2016 по описа на Второ търговско тоделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3731/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ „Фанти Г – Илия Йорданов“ чрез
адвокат Десислава Дикова, Видин, Дунавска 2,
ет. 3, срещу „Пристанище Видин“ – ЕООД, чрез
адвокат Петър Антонов, София, район „Възраждане“, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3 – 5.
Четвърто гражданско отделение, 60259/2016
(259/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 54/2016 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Първа инвестиционна
банка“ – А Д, чрез процесуален представител
Мария Гетова, Плевен, ул. Дойран 138; Тихомир
Красимиров Гечевски чрез адвокат Веска Волева,
София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 60333/2016
(333/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
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121/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „КНН“ – ООД, чрез адвокат Илко
Димитров, София, бул. Васил Левски 1, вх. Б,
ет. 3, ап. 22, срещу „Автоцар“ – ООД, с управител Иван Царски чрез адвокат Стоян Бабачев,
Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2.
НА 7.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4477/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 12396/2015 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Специализирани болници за
рехабилитация – Национален комплекс“ – ЕАД,
представл явано от изпълнителни я директор
Плумелина Мичева чрез адвокат Иван Сотиров,
София, пл. Македония 1, ет. 8, стая 13, срещу
Румяна Александрова Мантовска чрез адвокат
Искра Янева Кишкова, София, ул. Миле Попйорданов 62.
Четвърто гражданско отделение, 4494/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 587/2016 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД,
София, пл. Света Неделя 7, срещу Стефан Атанасов Филев чрез адвокат Веселка Коева, Велико
Търново, ул. България 1.
Четвърто гражданско отделение, 4608/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14173/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Иванов Стоилов чрез адвокат Валентина Адиркова, София, ул. Тодорини
кукли, бл. 22-а, вх. Б, ап. 150; Милена Стоянова
Стоилова чрез адвокат Валентина Адиркова, София, ул. Тодорини кукли, бл. 22-а, вх. Б, ап. 150,
срещу Динко Панчев Иванов чрез адвокат Андрей Терзийски, София, ул. Васил Левски 69, 2
надпартерен етаж.
Четвърто гражданско отделение, 4921/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 769/2016 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Методи Стефанов Сачков чрез
адвокат Михаил Дерменджиев, София, ул. Антим
Първи № 53, ет. 2, срещу Научно-изследователски
сектор при Техническия университет, София, бул.
Св. Климент Охридски 8, бл. 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 405/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
407/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветан Емиров Асенов, действащ
като ЕТ с фирма „МИРСА-93, Цветан Асенов“,
София, ул. Арсеналска 97А, срещу „М енд Р
Строителна компания“ – ЕООД, София, ул. Цар
Асен 8, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 512/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
231/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Община Бургас, Бургас, ул. Александровска 26, срещу „ЛПС“ – ЕООД, чрез адвокат
Виктор Трифонов Тодоров, София, ул. Професор
Н. Михайлов 7, вх. Б, ап. 2, и трета страна СНЦ
„Училищно настоятелство на Основно училище
„Христо Ботев“ и ЦДГ, с. Извор, обл. Бургас.
Второ търговско отделение, 968/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2332/2015 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Нимекс-2004 М“ – ООД, чрез адвокат
Илиян Пенев Петков, Варна, ж. к. Чайка, бл. 196,
ет. 2, офис 3, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария
Луиза 21, ет. 2, и трета страна Държавна комисия
за енергийно и водно регулиране, София, бул.
Княз Ал. Дондуков 8 – 10.
Второ търговско отделение, 1937/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5248/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лакрима“ – АД (в несъстоятелност),
със синдик Стела Жекова чрез адвокат Веселин
Бояджиев, Пловдив, ул. В. Юго 14а, ет. 3, срещу
Горан Димитров Герджиков чрез адвокат Стефка
Азманова, София, ул. Минзухар 2, ет. 2, ап. 18,
Екатерина Рангелова Герджикова чрез адвокат Стефка Азманова, София, ул. Минзухар 2,
ет. 2, ап. 18; Ангел Горанов Герджиков чрез адвокат Стефка Азманова, София, ул. Минзухар 2,
ет. 2, ап. 18.
Второ търговско отделение, 2300/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
634/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2, срещу Ганчо Минков Таушанов чрез
адвокат Радина Петрова, Пловдив, ул. Брезовска
34, ет. 5, и трета страна Иван Михайлов Иванов,
Пловдив, бул. Свобода 31, ет. 1.
НА 7.06.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3733/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 430/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Гергана Стоянова Стоянова чрез
адвокат Гинка Вескова Черничерска, Пловдив,
ул. Сливница 8Б, партер, офис 2, срещу Григор
Петков Петков чрез адвокат Дора Райчинова,
София, бул. Витоша 140.
Четвърто гражданско отделение, 3890/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, Хасково, ул. Сан Стефано 3, ет. 4, стая 405, срещу Кремена Георгиева
Колева чрез адвокат Божидар Стамов Иванов,
Хасково, бул. Съединение 10, офис 21; Боян
Цанков Тодоров чрез адвокат Божидар Стамов
Иванов, Хасково, бул. Съединение 10, офис 21,
и страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4316/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1208/2016 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Левент Сали Карани чрез адвокат
Драгомир Димов, Варна, бул. Сливница 100,
подн. А, ет. 1, срещу „Пристанище Варна“ – ЕАД,
чрез адвокат Наско Николов Станев, Варна, ул.
Георги Живков 2.
Четвърто гражданско отделение, 4357/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 240/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Георги Димитров
Димитров чрез адвокат Станко Кралев, Бургас,
ул. Г. С. Раковски 2.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Четвърто гражданско отделение, 60213/2016
(213/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 105/2016 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „БМН“ – ООД, чрез адвокат Мая Андреева Андреева, Варна, ул. Феликс
Каниц 32, срещу Янка Николова Матева чрез
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1 – 2; Георги Николов Камбуров чрез
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1 – 2.
НА 7.06.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1628/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Адвокатска кантора „Базлянков,
Станоев и Ташев“ чрез процесуален представител
Виделина Стойчева, Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2,
срещу „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, с
изпълнителен директор Ангел Николов Батак
лиев, Пловдив, бул. Шести септември 153, ет. 1;
Община Пловдив, Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1; „Инса Ойл“ – ООД, чрез адвокат Петя
Комитова, Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри
18, ет. 2, офис 5.
НА 8.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3892/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1669/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Слънчев лъч Деветак“ – ЕООД, чрез
адвокат Даниела Минева, Велико Търново, ул.
Васил Левски 15, ет. 9, срещу Марийка Велева
Манолова чрез адвокат Светла Гонкова-Трайкова, Бургас, бул. Сан Стефано 10; Недко Велев
Неделчев чрез адвокат Светла Гонкова-Трайкова,
Бургас, бул. Сан Стефано 10.
Първо гражданско отделение, 4198/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
281/2015 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Елисавета Иванова Белчева чрез адвокат
Красимира Иванова, София, бул. Драган Цанков
23, вх. А, ет. 2, срещу Димитър Иванов Димитров
чрез адвокат Надя Александрова, Монтана, ул.
Васил Левски 19; Зорница Димитрова Димитрова
чрез адвокат Надя Александрова, Монтана, ул.
Васил Левски 19.
Първо гражданско отделение, 4212/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
897/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Община Варна, бул. Осми приморски полк
43, срещу Светозар Колев Колев чрез адвокат
Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав Варненчик
55, офис 414; Красимира Илиева Колева чрез
адвокат Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, офис 414.
Първо гражданско отделение, 4446/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
327/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Милена Асенова Рангелова чрез адвокат Владислав Велев, Русе, ул. Драма 15; Румен Цветков
Рангелов чрез адвокат Владислав Велев, Русе,
ул. Драма 15, срещу ч.с.и. Цветанка Георгиева
чрез адвокат Георги Недков, Русе, ул. Васил Ап-
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рилов 1, офис 1; „Мото Универсал“ – ЕООД. чрез
адвокат Венцеслава Стефанова Стефанова, Русе,
ул. Църковна независимост 11, вх. 1, ет. 1, ап. 1.
Първо граж данско отделение, 60282/2016
(282/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1626/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Любомир Петров Пешев
чрез адвокат Куманова, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 4;
Мая Гълъбова Кирилова-Пешева чрез адвокат
Куманова, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 4, срещу Ксения
Николова Белазелкова чрез адвокат Ангел Калайджиев, София, бул Александър Стамболийски
84, ет. 10, офис 54 – 55.
Първо граж данско отделение, 60355/2016
(355/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 1407/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ронка Ангелова Денкова чрез
адвокат Стоян Стефанов Чаталбашев, София, ул.
Клокотница 2А, ет. 8, срещу „Застрахователно
дружество Евроинс“ – АД, София, ул. Христофор Колумб 43, и трета страна Здравко Тодоров
Стоянов, Пловдив, ул. Затвора.
Първо граж данско отделение, 60364/2016
(364/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 2022/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Весела Георгиева Харитева
чрез адвокат Атанас Гергов, София, ул. Бистрица
9, ет. 2, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4460/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2551/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Бояна Дрийм“ – ЕАД, чрез
адвокат Галина Костова, София, ул. Солунска 6,
ет. 2, срещу Цено Валентинов Иванов, София, кв.
Драгалевци, ул. Мащерка 51; Красимира Гочева
Иванова, София, кв. Драгалевци, ул. Мащерка
51; Андрей Волфрамович Панпурин чрез адвокат
Събин Бармуков, София, Димитър Хаджикоцев
110, ет. 2, ап. 5; Валентин Ценов Иванов чрез
адвокат Росен Христов, София, бул. Александър
Стамболийски 84 – 86, ет. 8, ап. 43; Лазар Тотев
Лазаров чрез адвокат Валери Стойков, София, ул.
Любен Каравелов 45, ет. 1, ап. 1; Гергана Кръстева
Лазарова чрез адвокат Валери Стойков, София,
ул. Любен Каравелов 45, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3690/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитър Кръстев Петков чрез адвокат Лъчезар Николаев Минев, Пазарджик, ул.
Петко Машев 9, офис 4, срещу Гергана Иванова
Чомпалова чрез адвокат Костадин Михайлов
Узунов, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2,
офис 13.
Четвърто гражданско отделение, 3924/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14750/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Военно формирование 44510 – София, София, кв. Бояна, ул. Брезовица, п.к. 1616,
срещу Иво Николаев Иванов чрез адвокат Керанка Кирилова, София, ул. Горски пътник 66,
ет. 1, ап. 1.

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Четвърто гражданско отделение, 4028/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5259/2015 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Ивайло Бориславов Занков
чрез адвокат Кирил Илиев Николов, София,
бул. Македония 12, ет. 3, срещу Столична община чрез адвокат Анна Добрева, София, ул.
Св. София 8, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4061/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
464/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Николай Илиев Стефанов чрез адвокат
Галина Генчева Гатева, София, бул. Витоша 63,
ап. 17, срещу Светлана Илиева Паскуи-Атанасова
чрез адвокат Иван Веселинов Иванов, София,
ул. Шипка 24, ап. 4; Александру Паскуи чрез
адвокат Христо Георгиев Петков, Враца, ул.
Полковник Лукашов 8, ет. 2, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 4134/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
148/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Пламен Анатолиев Легкоступ
чрез адвокат Иван Стефанов Няголов, Велико
Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В, ап. 2, срещу
Камелия Георгиева Джанабетска чрез процесуален
представител Аня Кирилова Минчева, Велико
Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 60361/2016
(361/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1189/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД,
Варна, бул. Владислав Варненчик 92, срещу Георги
Ангелов Ковачев чрез адвокат Мария Атанасова
Пейчева, Пловдив, бул. Марица 93.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 557/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
459/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „УниКредит Лизинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Илиян Иванов, София, ул. Сердика 23,
п. к. 1202, срещу „К и М Товарни автомобили“ – ООД, чрез адвокат Стефан Тончев, София,
ул. Солунска 38, вх. Б.
Първо търговско отделение, 558/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 549/2015
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
чрез адвокат Евгени Милушев, Стара Загора,
ул. Поп Минчо Кънчев 93, ет. 1, офис 2, срещу
„Хидролукс“ – ЕООД, с управител Стефан Ботев
Георгиев чрез адвокат Райчо Райчев, София, ул.
Панайот Волов 31Б, ет. 1, офис 5.
Първо търговско отделение, 565/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2852/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена Българска Банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу „Национален
Гаранционен фонд“ – ЕАД, чрез адвокат Галина
Христова, София, бул. Витоша 15.
Първо търговско отделение, 901/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
715/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Николай Димов Николов чрез адвокат
Иванка Митева-Ангелова, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио Кюри 5, ет. 3, срещу Сузана Николова
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Николова чрез адвокат Крум Георгиев, Пловдив,
ул. Сливница 6, вх. А, ет. 5, ап. 9.
Първо търговско отделение, 2481/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2247/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иванка Лазарова Тюроленгова чрез
адвокат Соня Кавръкова, Пловдив, бул. Марица
93; Спас Димитров Тюроленгов чрез адвокат
Сон я Кавръкова, Пловдив, бул. Марица 93;
Лазар Спасов Тюроленгов чрез адвокат Соня
Кавръкова, Пловдив, бул. Марица 93, срещу
„ПроКред и т ба н к (Бъ л гари я)“ – Е А Д, ч рез
адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Твърдишки
проход 23, ет. 2, офис 6.
НА 8.06.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4131/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Лидия Сергей Бондорова чрез адвокат
Десислава Петкова, Варна, ул. Юджин Скайлер 1,
ет. 1, ап. 4, срещу Емилиян Кирилов Димитров
чрез адвокат Йордан Атанасов, Варна, ул. Кавала 5,
ет. 1, ап. 2.
Трето гра ж данско отделение, 60198/2016
(198/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5307/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „АБ Витра“ – ООД, чрез
адвокат Николай Ганев, София, ул. Съборна 14,
ет. 2, ап. 4, срещу Любка Николаева Пърпова
чрез адвокат Илияна Михайлова, София, ул.
Княз Борис Първи 61.
НА 12.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4266/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Би Ар Мениджмънт“ – ООД, София,
ул. Стоян Михайловски 26, ет. 2, срещу Снежана
Георгиева Йорданова, Добрич, бул. 25 септември
3, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 4269/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
517/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу Лиляна
Ангелова Петрова, с. Дружба, община Видин, ул.
Деветнадесета 2; „ПиЕнПи Солар“ – ООД, чрез
адвокат Панчо Радев, София, ул. Бачо Киро 6,
ет. 4, ап. 11.
Трето гражданско отделение, 4472/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2016 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Станислав Рачов Иванов чрез адвокат
Елисавета Станкулова, Видин, ул. Търговска 5,
ет. 2, кантора 2, срещу Елисавета Асенова Рачева чрез адвокат Светослав Стоянов, София, ул.
Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; Симеон
Рачев Миков чрез адвокат Светослав Стоянов,
София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1,
ап. 1; Малин Рачев Миков чрез адвокат Светослав Стоянов, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1.
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Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 107/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Хаекон“ – ЕООД, чрез адвокат Камен
Чолов, София, ул. Николай Гогол 15, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, чрез адвокат Николай
Банков, Варна, ул. Мария-Луиза 21, ет. 2, и трета
страна Комисия за енергийно и водно регулиране,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 8 – 10.
Първо търговско отделение, 1753/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5093/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Лумака“ – ООД, с управител Владимир Антонов Панайотов чрез адвокат Мая
Кирилова, Монтана, ул. Антим първи 4, срещу
„УЕБ Финанс Холдинг“ – АД, чрез адвокат Ромил
Златанов, София, ул. Врабча 8.
Първо търговско отделение, 1945/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
77/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Димитър Петров Стефанов чрез адвокат
Георги Атанасов, Варна, бул. Мария-Луиза 24,
вх. А, ет.1, срещу „Юнион корект“ – АД, чрез
адвокат Людмила Колева, Варна, ул. Феликс
Каниц 32, партер.
Първо търговско отделение, 2470/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2630/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу Сашо Андреев Стефанов чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2а,
ет. 8; Фатме Ариф Кушев чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2а, ет. 8;
Донка Великова Пачилиева чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2а, ет. 8;
Донка Великова Пачилиева като законен представител на детето си Фатме Донкова Великова
чрез адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул.
Клокотница 2а, ет. 8.
НА 13.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3560/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
68/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Карамфила Аспарухова Саватинова
чрез адвокат Костадинка Богданова, гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 12А, ет. 1, срещу Карамфила
Борисова Типова чрез адвокат Милена Колджиева,
гр. Гоце Делчев, ул. Георги Сава Раковски 13.
Първо гражданско отделение, 3685/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2016 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Къймет Хюсеинова Мустафова,
Димитровград, ул. Трети март 8, ет. 1, стая 30,
срещу Шабан Расимов Шабанов чрез адвокат
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 2,
Адвокатска кантора „Марковски“.
Първо гражданско отделение, 4192/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
858/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Димитър Дончев Райчев чрез адвокат Пламен
Вълканов, София, ж. к. Изток, ул. Тинтява 13Б,
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ет. 6, срещу „Тринити 2010“ – ООД, чрез адвокат
Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4405/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2016 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Румен Ненов Йорданов чрез адвокат
Веселка Григорова, Силистра, Адвокатска колегия Силистра, срещу „Тон – 09“ – ЕООД, чрез
адвокат Иван Антонов, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, офис 2.
Първо граж данско отделение, 60061/2016
(61/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 297/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „СВ Модулпродукшън“ ГмбХ чрез
адвокат Евгений Мосинов, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1, срещу „Сиус“ – ООД, чрез адвокат Ваня
Ангелова, София, ул. Хан Крум 25.
Първо граж данско отделение, 60097/2016
(97/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5332/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Богомил Денков Русев чрез майка му
и законен представител Денка Димитрова Русева
чрез адвокат Олег Костадинов, София, бул. Васил
Левски 31, ет. 4, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, и страна дирекция
„Социално подпомагане – Ямбол, отдел „Закрила
на детето“, Ямбол, ул. Жорж Папазов 18.
Първо граж данско отделение, 60330/2016
(330/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 100/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „И Ар Би Лизинг“ – ЕАД, чрез
адвокат Делян Манчев, София, ул. Хан Аспарух
54, ет. 5, офис 9, срещу „Кар 1“ – ЕООД, чрез
адвокат Александър Кръстанов, Бургас, ул. Одрин
50, зона „Аполо“, офис 19; „Инком 97“ – ЕООД,
чрез адвокат Александър Кръстанов, Бургас, ул.
Одрин 50, зона „Аполо“, офис 19.
Първо гра ж данско отделение, 61327/2016
(1327/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2191/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Келмапласт – България“ – ЕООД,
с управител Любка Костадинова Попадиина чрез
адвокат Анжела Василева, София, бул. Витоша 25,
ет. 4, ап. 8, срещу „Мив Кънстракшън“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Георги Иванов Георгиев
чрез адвокат Десислава Левиева, София, ж. к.
Яворов, бл. 41, вх. А, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3955/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
194/2016 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Гергана Атанасова Георгиева чрез адвокат
Борислав Борисов, Шумен, ул. Добри Войников
9 – 13, ет. 3, кантора 32, срещу Живко Димитров
Кършовски чрез адвокат Светла Стоянова, Бургас,
ул. Жени Патева 2; „УниКредит Булбанк“ – АД,
София чрез адвокат Галина Бонева, Шумен, ул.
Добри Войников 17.
Трето гра ж данско отделение, 60206/2016
(206/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 99/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Шумен, бул. Славянски 17,
срещу „ВИА“ – ЕООД, чрез адвокат Борислав
Борисов, Шумен, ул. Добри Войников 9, ет. 3,
кантора 32.
Трето гра ж данско отделение, 60353/2016
(353/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5441/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Катерина Славчева Цветкова
чрез адвокат Таня Христова Георгиева, София,
ул. Кадемлия 1, срещу Застрахователно акционерно дружество „Армеец“, София, ул. Стефан
Караджа 2.
НА 13.06.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3266/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3230/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Симеон Смиленов Петров чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10, срещу Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1774/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Цветан Иванов Димитров чрез адвокат
Маргарита Игнатова, Плевен, ул. Ресен 4, срещу Земеделска кооперация „Единство 94“ чрез
адвокат Фиданка Петрова, Плевен, ул. Ресен 4;
Димитрина Василева Сейкова, с. Бацова махала,
община Никопол.
Второ търговско отделение, 2272/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Виктор Георгиев Бастунов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 5, офис
10, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“
чрез адвокат Даниела Раначинска, София, бул.
Княз Ал. Дондуков 22А, ет. 2.
НА 14.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3709/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1945/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Холдинг Харт МКИ“ – ООД, чрез
адвокат Ивайло Костов, София, ул. Аксаков 7А,
ет. 4, срещу Петра Андреева Семерджиева чрез
адвокат Кирил Деянов Пеловски, София, ул.
Антон Чехов 58, вх. А, ет. 5, ап. 29.
Първо гражданско отделение, 3973/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
570/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Йорданка Стоянова Вангелова чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун
2, ет. 3, кантора 18; Георги Калоянов Петков
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул.
Солун 2, ет. 3, кантора 18; Димитър Калоянов
Петков чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Елисавета
Николова Иванова чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18;
Красимира Николова Първанова чрез адвокат
Юлия Сапу нд ж иева, Ду пница, ул. Солу н 2,
ет. 3, кантора 18; Недялка Василева Божанова
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул.
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Солун 2, ет. 3, кантора 18; Йорданка Василева
Балтийска чрез адвокат Юлия Сапунджиева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Иванка
Василева Петрова чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора
18; Цветанка Борисова Вангелова чрез адвокат
Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3,
кантора 18; Радка Кирилова Георгиева чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун
2, ет. 3, кантора 18; Свилен Кирилов Борисов
чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул.
Солун 2, ет. 3, кантора 18; Марийка Атанасова
Вангелова чрез адвокат Юлия Сапунджиева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18; Благой
Вангелов Благоев чрез адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18;
Даниела Вангелова Кюркчийска чрез адвокат
Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3,
кантора 18; Мария Боянова Борисова чрез адвокат Милети Василев Орешарски, Дупница, ул.
Солун 2, ет. 3, кантора 19, срещу Боян Борисов
Вангелов чрез адвокат Здравко Бойков Василев,
Дупница, ул. Солун 1, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4580/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2016 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Пенка Кръстева Стоянова чрез адвокат
Димитър Манов, Перник, ул. Черешово топче 2,
срещу Ваня Драганова Иванова, с. Студена, общ.
Перник, обл. Перник, ул. Христо Ботев 264, вх. Б,
ет. 1, ап. 16; Емилио Емилов Евтимов, действащ
чрез своята майка и законна представителка
Десислава Атанасова Цинцарова чрез адвокат
Камелия Борисова Букарска, Перник, АК Перник,
ул. Н. Цанов 22/2.
Първо граж данско отделение, 60323/2016
(323/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4164/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Магдалена Горанова Горанова
чрез адвокат Кирил Илиев Николов, София, бул.
Македония 12, ет. 3, срещу Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ – АД,
София, ул. Света София 7, ет. 5.
Първо граж данско отделение, 60334/2016
(334/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5369/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Иван Ценов Ценов чрез
адвокат Мария Генчева, София, ул. Граф Игнатиев 14, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, ул. Позитано 5.
Първо граж данско отделение, 60381/2016
(381/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 670/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Ерик Кухйе чрез адвокат
Вихър Найденов, София, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 4, ап. 9, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3868/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Паулина Симеонова Пимперова чрез
адвокат Анна Атанасова, Пловдив, ул. Граф Игнатиев 14, срещу Мануел Стефанов Вълков чрез
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адвокат Иванка Митева, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 5, ет. 3; Юлия Николаева Вълкова
чрез адвокат Иванка Митева, Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 4412/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
195/2016 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, София, ул. Гу рко 5, срещу
Красимир Стоянов Гергов чрез адвокат Валя
Крумова, София, ул. Казбек 28, ап. 33.
НА 15.06.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3842/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
205/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „САФ – Холанд България“ – ЕООД,
чрез адвокат Слави Данаилов Микински, София,
ул. Нишка 172, ет. 3; Иван Йорданов Генчев чрез
адвокат Росен Ангелов Сербезов, Добрич, ул.
Независимост 14, офис 401.
2821
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване срещу Постановление № 243 на МС от 5.11.1998 г. за приемане
на разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане
(ДВ, бр. 89 от 2016 г.) в частта „...14-дневен срок
от завръщането му в страната“ (обн., ДВ, бр. 133
от 1998 г.; посл. изменение, бр. 17 от 2017 г.) от
Милена Беремска – прокурор във Върховна административна прокуратура, по което е образувано
адм. дело № 3603/2017 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение,
насрочено за 27.09.2017 г. от 11 ч., 1-ва зала.
2921
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Димитър
Михайлов Димитров от Варна на разпоредбата
на чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания,
по което е образувано адм. дело № 3342/2017 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
2922
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Пи Ейч
Вайнс“ – ЕООД, ЕИК 131314007, представлявано
от управителя Филип Хараманджиев, на Наредба
№ 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската
порода и нейните кръстоски (обн., ДВ, бр. 29 от
2007 г.; доп., бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.),
по което е образувано адм. дело № 3748/2017 г.
по описа на Върховния административен съд,
четвърто отделение.
2923
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на Сдружението на пострадалите имуществено от недобросъвестността на Община
Кюстендил – Кюстендил, срещу Решение № 332
по протокол № 15 от заседание на Общинския
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съвет – гр. Кюстендил, на 24.11.2016 г., с което са
приети промени в бюджета на Община Кюстендил
за 2016 г., е образувано адм. дело № 147/2017 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 15.06.2017 г. от 10 ч.
2913
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, ЕИК 177060406,
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
ул. Райко Даска лов 67, с у правител Георги
Иванов Йорданов чрез адв. Иван Йорданов със
съдебен адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов 67,
против чл. 72, ал. 2, т. 1 и чл. 75, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Якоруда, приета с Решение № 80 от 8.08.2008 г.,
обективирано в протокол № 8 от 8.08.2008 г.,
на Общинския съвет – гр. Якоруда, с последни
изменения и допълнения с Решение № 59 по протокол № 5 от 20.05.2011 г. на ОбС – гр. Якоруда, е
образувано адм. д. № 282/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.06.2017 г. от 11 ч.
3013
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, срещу
разпоредбата на чл. 6а, ал. 2, изр. 3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на
община Благоевград, приета с Решение № 86
по протокол № 6 от заседание на Общинския
съвет – Благоевград, проведено на 5.05.2005 г.,
с последни изменения и допълнения с Решение
№ 155 по протокол № 6 от заседание, проведено
на 25.04.2014 г., е образувано адм. д. № 238/2017 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.06.2017 г. от 10,30 ч.
3012
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК обявява,
че е подаден протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Бургас, с който се оспорва чл. 32 от
Наредбата за записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини на територията на община Царево, приета с Решение № 169
на Общинския съвет – гр. Царево, по протокол от
21.11.2006 г. По подадения протест е образувано
адм.д. № 609/2017 г., насрочено за 1.06.2017 г. от
11 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
3039
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 4, ал. 1,
т. 4, чл. 26, ал. 2, чл. 51, ал. 1 и 2, чл. 53, ал. 2,
чл. 94, чл. 102б от Наредба № 11 за определяне
и администриране на местни такси и цени на
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услуги на територията на община Несебър. По
оспорването е образувано адм.д. № 852/2017 г.,
насрочено за 8.06.2017 г. от 10 ч.
2914
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е образувано адм.д. № 232/2017 г.
по описа на съда по оспорване на прокурор от
Окръжна прокуратура – Велико Търново, по реда
на чл. 185 АПК с искане за отмяна на разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 18а, ал. 1 в частта „не
е деклариран като основно жилище“ и чл. 45а,
ал. 2, т. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на мeстните такси и цени на услуги
на територията на община Свищов. Съдебното
заседание е насрочено за 2.06.2017 г. от 10 ч.
2897
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Районна
прокуратура – Горна Оряховица, против чл. 28,
ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване
на децата в детските градини на територията на
община Лясковец, приета с Решение № 199 от
13.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец.
Образувано е адм. д. № 183/2017 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 19.05.2017 г. от 10 ч.
3051
Административният съд – Велико Търново, на
основание по чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите
на чл. 25, предложение последно; приложение
№ 1, т. 12; чл. 30; чл. 40, предложение трето;
чл. 49, 50 и 51 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Павликени, приета с Решение № 203
по протокол № 17 от 29.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени. Образувано е адм. д.
№ 254/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 2.06.2017 г. от 10 ч.
2991
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместник-прокурор на Окръжна прокуратура – Видин,
против чл. 25, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Бойница, област Видин, приета с Решение № 77
от 20.12.2013 г. на Общинския съвет – с. Бойница, по което е образувано адм.д. № 51/2017 г. по
описа на Административния съд – Видин, което е
насрочено за разглеждане на 11.07.2017 г. от 9,30 ч.
2934
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на прокурор
при Окръжна прокуратура Враца на чл. 36, чл. 41
и чл. 66, ал. 2, т. 6, чл. 75 и чл. 76 от Наредба
№ 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Криводол,
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приета с Решение № 34 от 15.02.2008 г., последно
изм. с Решение № 199 от 28.12.2016 г., по което
е образувано адм. дело № 215/2017 г., насрочено
за 20.06.2017 г. от 11 ч.
2904
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, против
разпоредбите на чл. 15а, ал. 6, т. 1 и чл. 20, ал. 9,
10, 11 и 12 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Враца, по което е
образувано адм. д. № 212/2017 г., насрочено за
20.06.2017 г. от 11 ч.
2935
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, против
разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 45 и т. 3 на
приложение № 9 от Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Козлодуй, по
което е образувано адм. д. № 217/2017 г., насрочено за 6.06.2017 г. от 11 ч.
3002
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 109/2017 г.
по жалба на „Кадиев и Кадиев“ – АД, София,
представлявано от Петър Петров – пълномощник, срещу разпоредбите на чл. 16, т. 5, букви
„а“, „б“ и „в“ от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Берковица (изм. с Решение № 19 от протокол № 2 от
18.11.2011 г. на Общинския съвет – гр. Берковица).
Конституирани страни по делото са: оспорваща
страна – „Кадиев и Кадиев“ – АД, София, представлявано от Петър Петров – пълномощник,
ответник – Общинският съвет – гр. Берковица,
чрез председателя, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 109/2017 г. е насрочено
за 9.06.2017 г. от 10 ч.
3004
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 15,
ал. 5, т. 2 от Наредба № 17 за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Плевен,
приета с Решение № 336 от 7.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, последно изменена с Решение № 221 от 30.06.2016 г., по който
е образувано адм.д. № 246/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен. Административно дело № 246/2017 г. е прекратено и присъединено за общо разглеждане и решаване към
адм.д. № 215 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2017 г., образувано по протест
от прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен,
против чл. 47 от Наредба № 17 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Плевен, при-
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ета с Решение № 336 от 7.11.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, последно изменена с Решение
№ 221 от 30.06.2016 г.
2898
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 18, т. 7
от Наредба № 32 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Левски, приета от Общинския съвет – гр. Левски, с
Решение № 180 от 12.09.2016 г., с искане за отмяна,
по който е образувано адм. д. № 251 по описа за
2017 г. на Административния съд – Плевен, което
е съединено за общо разглеждане в едно производство с адм. д. № 216/2017 г. по описа на съда.
2899
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура – Червен бряг,
на разпоредбите на чл. 31, ал. 3, 4 и 5 и чл. 32
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Червен
бряг, приета с Решение № 342 от 28.09.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Червен бряг, по което
е образувано адм. д. № 250/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
2936
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
на разпоредбата на чл. 18, ал. 5, т. 2 от Наредба
№ 10 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Пордим, приета с Решение № 317
от 19.02.2003 г., изменена с Решение № 340 от
27.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Пордим, по
което е образувано адм.д. № 264/2017 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
2937
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 931 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против чл. 24, ал. 6, чл. 52 и 38 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Съединение, приета с Решение № 168 от
18.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Съединение.
2894
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 875 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, против чл. 4, ал. 1, т. 3, пр. 2 и 3; чл. 19а,
ал. 1, т. 8 и 10 от Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Хисаря, при-
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ета с Решение № 574, взето с протокол № 74 от
20.01.2011 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря,
изменена и допълнена.
2895
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 889 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против чл. 16, ал. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1,
чл. 23, ал. 1, чл. 24, ал. 1 и чл. 4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 121,
взето с протокол № 17 от 5.03.2009 г., на Общинския съвет – гр. Кричим, изменена и допълнена.
2896
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 919 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
против раздел ІV, т. 1, І Общи критерии, т. 4 и
приложение № 1, І Общи критерии, т. 4 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване
и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на община Карлово,
приета с Решение № 381, взето с протокол № 13
от заседание на Общинския съвет – гр. Карлово,
проведено на 29.09.2016 г.
2938
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив, срещу чл. 40 и чл. 51, графа 22 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезово, област Пловдив, приета
с Решение № 236, протокол № 21 от 5.03.2009 г.,
изменена с Решение № 130 от 1.02.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Брезово, по който е
образувано адм.д. № 957/2017 г. по описа на Административния съд – Пловдив.
2939
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на разпоредбите на чл. 4, ал. 1,
т. 4, чл. 18, ал. 5 и чл. 55 от Наредба № 11 за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите на територията на община Главиница, по което е образувано адм.д. № 77/2017 г.
по описа на Административния съд – Силистра,
за 2017 г., насрочено за 31.05.2017 г. от 10,30 ч.
2933
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Сливен, против чл. 28, т. 5 от Наредбата
за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на
община Твърдица, по който е образувано адм. д.
№ 94/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Сливен, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.05.2017 г. от 14 ч.
2900

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Сливен, на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на Община Сливен, приета
от Общинския съвет – гр. Сливен, с Решение
№ 408 от 29.09.2016 г., по което е образувано
адм.д. № 98/2017 г. по описа на Административния
съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане
за 31.05.2017 г. от 14 ч.
2901
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 132/2017 г. по протест на районен прокурор
при Районна прокуратура – Златоград, срещу
разпоредбите на чл. 33, т. 3 от Наредба № 15 за
управление на общинските пътища в община
Златоград, приета с Решение № Д-246 по протокол
№ 24 от 27.11.2008 г. на Общинския съвет – Златоград, насрочено за 30.05.2017 г. от 14,10 ч.
2994
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Кирил Василев Грозданов срещу Заповед
№ РА-50-671 от 16.11.2016 г. на главния архитект
на Столичната община, с която е одобрен проект
за изменение на плана за регулация на м. Кв.
Филиповци, кв. 29, в частта на уширения тротоар от о.т. 104 до о.т. 105 и от о.т. 104 до о.т. 131,
като се създава нов УПИ ХVІ-870 – за жилищно
строителство, по границите на поземлен имот с
идентификатор 68134.4388.870 и свързаното с това
изменение на общите регулационни граници на
УПИ ІІ-311 и УПИ І, по която е образувано адм.д.
№ 2420/2017 г., насрочено за 19.06.2017 г. от 9,30 ч.
Заинтересованите страни, които считат, че актът
е благоприятен за тях, могат да поискат да бъдат
конституирани по настоящото дело в едномесечен
срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“, за което следва да подадат нарочни молби,
които да се докладват на съдия-докладчика за
преценка за конституиране. Страните могат да
сочат и представят доказателства и да правят
доказателствени искания, вкл. да поставят задачи
за изготвяне на съдебно-технически експертизи
в подкрепа на твърденията им, като ответникът
носи тежестта за установяване на фактите, мотивирали го да издаде оспорения акт.
2940
Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по жалба на
СНЦ „Български правозащитен алианс“ е образувано адм. дело № 335/2017 г. по описа на съда,
което е насрочено за разглеждане на 21.06.2017 г.
от 10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 4,
ал. 4 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на община Годеч. Конституирани
страни в производството са: оспорващ: СНЦ „Български правозащитен алианс“, административен
орган: Общинският съвет – гр. Годеч, и страна:
Окръжната прокуратура – София.
2902
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
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адм. д. № 332/2017 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане на 14.06.2017 г. от 10 ч.
и по което предмет на оспорване е чл. 17, ал. 1,
т. 11, чл. 26, ал. 3 – 5, чл. 27, т. 1, чл. 30, ал. 4,
т. 9 и чл. 33, ал. 5 – 7 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски градини и на деца,
подлежащи на задължително преду чилищно
образование, в общински детски градини и училища на територията на община Горна Малина,
приети с Решение № 252 по протокол № 12 от
26.10.2016 г. на Общинския съвет – с. Горна Малина. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София,
и административен орган – Общинският съвет –
с. Горна Малина.
2903
А дминистративният съд – София област,
чет вър т и състав, на основание ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на СНЦ „Български правозащитен
алианс“ е образувано адм. д. № 317/2017 г. по
описа на съда, което е насрочено за разглеждане
на 21.06.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване е чл. 66, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Елин
Пелин. Конституирани страни в производството
са: оспорващ: СНЦ „Български правозащитен
алианс“, административен орган: Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, и страна: Окръжната
прокуратура – София.
2941
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Петя Драганова – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени разпоредбите на
чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на
общински пътища в община Гълъбово, приета
с Решение № 105 от 18.07.2008 г., изменена с Решение № 126 от 3.10.2008 г. и Решение № 173 от
22.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Гълъбово,
по което е образувано адм.д. № 126/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 8.06.2017 г. от 10,30 ч.
3006
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Търговище, против чл. 1, ал. 2,
чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, 23, чл. 24, ал. 2,
чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2,
чл. 67 и 68 и разпоредбите на раздел IV от глава
III (чл. 31 – чл. 34) от Наредбата за управление
на общинските пътища на община Търговище.
По протеста е образувано адм. д. № 47/2017 г. по
описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.05.2017 г. от 10 ч.
2992
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Ок ръж на п рок у рат у ра – Търговище, п рот ив
чл. 5, ал. 1, т. 4, чл. 40, ал. 3, т. 6, чл. 57, раздел
IV и § 6 от ПЗР на Наредбата за определянето
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и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Опака, по
който е образувано адм.д. № 30/2017 г. по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.05.2017 г. от 10 ч.
2930
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Ок ръж на п рок у рат у ра – Търговище, п рот ив
чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, 23,
чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1
и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 67, ал. 1, т. 5, букви „в“ и
„г“ и разпоредбите на раздел IV от глава трета – чл. 31 – 34 от Наредбата за управление на
общинските пътища на община Опака. По протеста е образувано адм.д. № 58/2017 г. по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.05.2017 г. от 10 ч.
2931
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че по постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който
се оспорва чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 4, ал. 1, т. 4 – 5;
раздел V, чл. 32 – 36; чл. 57 и чл. 57а, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Хасково, по който е образувано адм.
дело № 421/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 7.06.2017 г. от 10,40 ч.
2942
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно чл. 188
АПК, съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 1,
ал. 2, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26,
ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 2, т. 4,
чл. 31 – 34, чл. 66 – 68 от Наредбата за управление
на общинските пътища в община Шумен. Въз основа на протеста е образувано адм.д. № 107/2017 г.,
което е насрочено за 29.05.2017 г. от 9 ч.
2932
Районният съд – Нови пазар, граж данска
колегия, ІV състав, призовава Октай Далдал,
гражданин на Република Турция, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 1.06.2017 г. в 8,30 ч.
като ответник по гр.д. № 321/2017 г., заведено
от Бедиха Д. Далдал с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
2905
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 10 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 1708/2016 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Мартин
Борисов Борисов с постоянен адрес: София,
бул. Ал. Пушкин 84А, ет. 2, ап. 4, лично и със
съгласието на неговата майка и законен представител Здравка Рашкова Борисова, Борис Борисов
Борисов с постоянен адрес: София, бул. Ал. Пушкин 84А, ет. 2, ап. 4, лично и със съгласието на
неговата майка и законен представител Здравка
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Рашкова Борисова, Здравка Рашкова Борисова
с постоянен адрес: София, бул. А л. Пушкин
84А, ет. 2, ап. 4, „Б енд Б тийм“ – ЕООД, ЕИК
200201770, със седалище и адрес на управление:
София, бул. Ал. Пушкин 84А, ет. 2, ап. 4, представлявано от Кристина Рашкова Димитрова,
сдружение „Б енд Б рейсинг“, ЕИК 131244822, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Овча купел 2“, ул. Обиколна 111, за отнемане
на имущество на обща стойност 1 056 167,94 лв.
Съгласно определение от 6.02.2017 г. по гр.д.
№ 1708/2016 г. по описа на СГС, І ГО, 10 състав,
съдът определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху
имущество по реда на чл. 225 ГПК до приключване на съдебното дирене на първа инстанция,
описано, както следва:
На основание чл. 71 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Мартин Борисов Борисов,
подпомаган от майка си Здравка Рашкова Борисова:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 50 дружествени дяла от
капитала на „Б енд Б тийм“ – ЕООД, ЕИК
200201770, със седалище и адрес на управление:
София, бул. Ал. Пушкин 84А, ет. 2, ап. 4, представлявано от Кристина Рашкова Димитрова;
– сумата в размер 2700 лв., представляваща
равностойността на 27 дружествени дяла от капитала на „Бонико пропъртийс“ – ООД, ЕИК
175304420, със седалище и адрес на управление:
София, бул. Ал. Пушкин 84А, ет. 1, ап. 1, представлявано от Николай Костадинов Стоянов.
На основание чл. 71 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от наследниците Мартин
Борисов Борисов, подпомаган от майка си Здравка
Рашкова Борисова, и малолетния Борис Борисов
Борисов чрез своята майка и законен представител
Здравка Рашкова Борисова:
– недвижим имот – апартамент № 14, намиращ се в София, СО, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел, в жилищната сграда – блок № 33,
стар блок № 33в, вх. В, ет. 5, състоящ се от: една
стая, дневна, кухня и обслужващи помещения, със
застроена площ 63,10 кв. м, при съседи: ап. № 15,
зелена площ, ап. № 13, Иван Йорданов, Александър Сотиров, заедно с избено помещение № 14 с
полезна площ 5,04 кв. м, при съседи: стълбище,
Филип Кочев, абонатна станция, коридор, заедно
с 3,068 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в СВ – София, рег. № 15789 от
29.03.2006 г., том ХХХV, акт № 107, дело № 9467
(акт № 139, том ІІ, рег. № 3038, дело № 263).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 66 500 лв.
– 1/2 идеална част от недвижим имот, намиращ се в София, Столична община, район
„Витоша“, бул. Ал. Пушкин 84, в сградата, построена в УПИ с площ 727 кв. м, съставляващ
по документи за собственост У ПИ № V-544
в кв. 207Г по плана на гр. София, местността
Гърдова глава, при съседи по доказателствен акт:
от изток – бул. Ал. Пушкин, от север – ПИ № 543,
собственост на братя Паунови, от запад – СНС, от
юг – Екатерина Крумова Станишева, а по скица:
бул. Ал. Пушкин, УПИ № VІ-896, УПИ № ІІІ-543
и УПИ № ІV-543, а именно: апартамент № 5 в
блок „А“, ет. 2, състоящ се от две спални, хол,
кухня и сервизни помещения със застроена площ
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94,40 кв. м, при съседи по документи за собственост: от две страни – двор, калкан, стълбище и
апартамент № 4, заедно с 3,78 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
гореописания УПИ, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в СВ – София, рег. № 65626 от 13.09.2007 г.,
том LLLХV, акт № 162, дело № 40448 (акт № 47,
том V, рег. № 25546, дело № 797).
Пазарна стойност на 1/2 идеална част от
имота към настоящия момент – 78 352 лв.
– Недвижим имот – урегулиран поземлен имот
(вилно място), парцел № Х-135 от кв. 24 по регулационния план на с. Извор, с площ 813 кв. м,
при граници и съседи по нотариален акт: улица,
Мирчо Цеков, Георги Атанасов и Петър и Йордан
Методиеви, при граници по скица: улица с ОК
112-113-114, УПИ № ІХ-136, УПИ № ХІІ-134 и
УПИ № ХІ-135, всички от кв. 24 по регулационния план на с. Извор, ведно с двуетажна масивна
вилна сграда, построена на основание одобрен
архитектурен проект с разгъната застроена площ
24 кв. м и със застроена кубатура от 144 куб.
м, за сумата 800 лв., придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот, със
запазено пожизнено и безвъзмездно право на
ползване, вписан в СВ – Радомир, рег. № 1263 от
5.07.2006 г., том V, акт № 188, дело № 1023 (акт
№ 158, том ІІ, рег. № 1241, дело № 340).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 27 000 лв.
– Недвижим имот – неурегулиран поземлен
имот в с. Махала Беловска на с. Ег ълница,
община Ковачевци, област Перник, целият с
площ 2007 кв. м, при граници на имота по нотариален акт: улица, наследниците на Владимир
Роглев, Георги Ляшков и Георги Петров Папалкьов, при граници на целия имот по графични
данни: асфалтов път, имот на Георги Петров
Папалкьов, черен път, а през него – имот на
Георги Ляшков, черен път, а през него – имот
на наследниците на Владимир Роглев, ведно
с построената в него без строителни книжа,
но търпима, съгласно изискванията на § 16,
ал. 1 ПРЗУ Т, едноетажна жилищна сграда със
застроена площ 24 кв. м, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот, вписан в СВ – Радомир, рег. № 1434 от
24.07.2006 г., том VІ, акт № 115, дело № 1158
(акт № 6, том ІІІ, рег. № 1387, дело № 387).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 19 500 лв.
– Недви ж им имот – у рег улиран поземлен
имот в землището на с. К ладница, община
Перник, представляващ според утвърдения с
Решение № 419 от 26.01.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, УПИ V-35 в кв. 15 – „Делта
хил“, по ПЗР на селото, целият с площ 800 кв. м,
при граници на имота: от северозапад – улица
с о.т. 31-32, от североизток – УПИ VІ-19, от
югоизток – УПИ ХІІ-35 и УПИ Х-17, и от югозапад – УПИ ІV-35, заедно с построената еднофамилна жилищна сграда – къща на два етажа, със
застроена площ 173,25 кв. м и разгъната застроена
площ 276,60 кв. м, придобит с нотариален акт
за прехвърляне на право на собственост върху
недвижим имот с цел уреждане на имуществени
отношения, вписан в СВ – Перник, рег. № 2155
от 19.05.2015 г., том 8, акт № 105, дело № 778 (акт
№ 72, том І, рег. № 1765, дело № 49).
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Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 345 000 лв.
– Недвижим имот – у рег улиран поземлен
имот в землището на с. К ладница, община
Перник, представляващ съгласно утвърдения с
Решение № 419 от 26.01.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, план за регулация и застрояване на с. Кладница, „Делта хил“, УПИ
VІ-19, в кв. 15, целият с площ 1036 кв. м, при
граници на УПИ по документ за собственост:
от северозапад – улица с о.т. 31-33, от североизток – УПИ VІІ-13, от югоизток – УПИ ХІ-17 и
УПИ Х-17, и от югозапад – УПИ V-35 и УПИ
ХІІ-35, при граници на УПИ по скица: от северозапад – улица, от североизток – УПИ VІІ-13,
от югоизток – УПИ-Х-17, и от югозапад – УПИ
V-35 и УПИ ХІІ-35, придобит с нотариален акт
за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот с цел уреждане на имуществени
отношения, вписан в СВ – Перник, рег. № 2155
от 19.05.2015 г., том 8, акт № 105, дело № 778 (акт
№ 72, том І, рег. № 1765, дело № 49).
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 37 300 лв.
– Недвижими имоти в София, район „Витоша“,
бул. Ал. Пушкин 84А, а именно: а) апартамент
№ 1, представл яващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 68134.1937.896.2.1 по
кадастралната карта и регистри на гр. София,
намиращ се в София в новопостроената жилищна
сграда, тяло „А“ на първи етаж, със застроена
площ 105,80 кв. м, състоящ се от две спални,
дневна, кухненски бокс, сервизни помещения
и балкон, при съседи: коридор, ап. № 2 и от
три страни двор, заедно с 4,3 % ид.ч. от общите
части на сградата и толкова ид.ч. от правото на
строеж върху мястото, съставляващо съгласно
актуална скица УПИ VІ-896, идентичен с бивш
парцел ХХХVІ-544 от кв. 207Г, предишен квартал
207 по плана на гр. София, местност Гърдова
глава, кв. Бояна, цялото с площ 727 кв. м, при
граници: ул. Ал. Пушкин, П. Главинчев, СНС,
Габриела Стоянова Господинова, а по скица:
улица, УПИ VІІ-545, УПИ ХІ-547, УПИ ХІІ548 и УПИ V-544; б) гараж 1, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 68134.1937.896.2.101 по кадастралната карта и
регистри на гр. София в гореописаната жилищна
сграда, тяло „А“, със застроена площ 22,10 кв. м,
при съседи: от две страни – двор, коридор и гараж № 2, заедно с 0,9 % ид.ч. от общите части
на сградата и съответните му идеални части от
правото на строеж върху дворното място, в което
е построена сградата, съставляващо УПИ VІ-896
в кв. 207Г по плана на гр. София, м. Гърдова
глава, кв. Бояна, с площ 727 кв. м, при граници:
ул. Ал. Пушкин, П. Главинчев, СНС, Габриела
Стоянова Господинова, а по скица: улица, УПИ
VІІ-545, УПИ ХІ-547, УПИ ХІІ-548 и УПИ V-544,
придобит с нотариален акт за прехвърляне на
право на собственост върху недвижими имоти
с цел погасяване на дължими суми, вписан в
СВ – София, рег. № 30782 от 29.05.2015 г., том 71,
акт № 20, дело № 10270 (акт № 193, том V, рег.
№ 10900, дело № 813).
Пазарна стойност на апартамента и гаража
към датата на придобиване – 197 540 лв.
– 1/4 идеална част от два недвижими имота,
намиращи се в Република Гърция, а именно:
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– жилищен апартамент с площ 106,93 кв. м
(идентификационен номер на недвижимо имущество: 1053139967) на адрес: Agiou Nikolaou street
nr. 20, Municipaliti Agiou Georgiou Asprovaltas,
Thessaloniki;
– ж илищен апартамент с площ 100 к в. м
(идентификационен номер на недвижимо имущество: 1053139975) на следния адрес: Agiou
Nikolaou street nr. 20, Municipaliti Agiou Georgiou
Asprovaltas, Thessaloniki.
Пазарната стойност на 1/4 идеална част от
двата недвижими имота към настоящия момент – 40 504,19 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 4
и с чл. 62 ЗОПДНПИ от Здравка Рашкова Борисова:
– Сумата в размер 267,90 лв., представляваща
пазарната стойност на нейния дял към датата на
продажбата на недвижими имоти, отчуждени с
нотариален акт за покупко-продажба на идеални
части от недвижим имот, вписан в СВ – София,
рег. № 38212 от 2.06.2008 г., том ХLІІІ, акт № 72,
дело № 26077 (акт № 143, том ІІ, рег. № 14712,
дело № 316).
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Здравка Рашкова Борисова:
– 1/4 идеална част от два недвижими имота,
намиращи се в Република Гърция, а именно:
– жилищен апартамент с площ 106,93 кв. м
(идентификационен номер на недвижимо имущество: 1053139967) на адрес: Agiou Nikolaou street
nr. 20, Municipaliti Agiou Georgiou Asprovaltas,
Thessaloniki;
– жилищен апартамент с площ 100 кв. м (идентификационен номер на недвижимо имущество:
1053139975), намиращ се на следния адрес: Agiou
Nikolaou street nr. 20, Municipaliti Agiou Georgiou
Asprovaltas, Thessaloniki.
Пазарната стойност на 1/4 идеална част от
двата недвижими имота към настоящия момент – 40 504,19 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Здравка Рашкова Борисова:
– Нед ви ж и м и мо т – У П И в С офи я, СО,
ул. Обиколна 2А, целият с площ 1375 кв. м,
съставляващ УПИ-V-131 „а“ – за КОО, от кв. 2а
по плана на гр. София, местност Овча купел,
при съседи: улица, улица, УПИ І за ОЖС и гаражи, УПИ ІІ-131, УПИ ІІІ-144, заедно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на идеални
части от недвижим имот, вписан в СВ – София, рег. № 89686 от 14.12.2006 г., том LLLLХV,
акт № 173, дело № 60815 (акт № 51, том Х, рег.
№ 11851, дело № 1620).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 185 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Здравка Рашкова Борисова:
– 4/6 идеални части от недвижим имот, намиращ се в София, Столична община, район
„Витоша“, бул. Ал. Пушкин 84, в сградата, построена в УПИ с площ 727 кв. м, съставляващ
по документи за собственост У ПИ № V-544
в кв. 207Г по плана на гр. София, местността
Гърдова глава, при съседи по доказателствен
акт: от изток – бул. Ал. Пушкин, от север – ПИ
№ 543, собственост на братя Паунови, от запад –
СНС, от юг – Екатерина Крумова Станишева,
а по скица: бул. Ал. Пушкин, УПИ № VІ-896,
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У ПИ № ІІІ-543 и У ПИ № ІV-543, а именно:
апартамент № 5 в блок „А“, ет. 2, състоящ се от
две спални, хол, кухня и сервизни помещения,
със застроена площ 94,40 кв. м, при съседи по
документи за собственост: от две страни – двор,
калкан, стълбище и апартамент № 4, заедно с
3,78 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху гореописания УПИ,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот, вписан в СВ – София, рег.
№ 65626 от 13.09.2007 г., том LLLХV, акт № 162,
дело № 40448 (акт № 47, том V, рег. № 25546,
дело № 797).
Пазарна стойност на 1/2 идеална част от
имота към настоящия момент – 78 352 лв.
– Сумата в размер 3610,93 лв., постъпила по
разплащателна сметка в левове, IBAN № 15750440,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Здравка
Рашкова Борисова.
– Сумата в размер 100 504,59 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, отпуснат
по разплащателна сметка в евро № 15750447, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Здравка
Рашкова Борисова.
– С у м ат а в ра змер 945,91 л в., по с т ъп ила по разплащателна сметка в левове, IBAN
№ BG55UNCR96600089200308, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Здравка Рашкова Борисова.
– С у мата в размер 1955,80 л в., пос т ъп ила по разп лащателна смет ка в евро, IBA N
№ BG05UNCR96600489200302, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Здравка Рашкова Борисова.
– Сумата в размер 1481,35 лв., постъпила
по разплащателна сметка в щатски долари,
IBAN № BG94UNCR96600189200301, открита в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Здравка
Рашкова Борисова.
– Правото на вземане на Здравка Борисова
в размер 181 862,81 лв. от сдружение „Б енд Б
рейсинг“, възникнало на основание предоставени
заеми от лицето на сдружението, за предоставянето на които не е установен законен източник
на средства.
На основание чл. 66, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от „Б енд Б тийм“ – ЕООД, ЕИК
200201770, представлявано от Кристина Рашкова
Димитрова:
– Лек автомобил, марка „Субару“, модел „Импреза“, рег. № СА0111РТ, дата на първа регистрация 1.01.2004 г., рама № EJ207DW6CRC061956,
придобит с договор за покупко-продажба № 25790
от 22.11.2010 г. за сумата 24 600 лв.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 7100 лв.
– Лек автомобил, марка „Субару“, модел „Импреза“, рег. № СА2454СН, дата на първа регистрация 8.08.2008 г., рама № JF1GR89698L817784,
придобит с договор за покупко-продажба № 4084
от 5.10.2011 г. за сумата 15 600 лв.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 11 700 лв.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от сдружение „Б енд Б рейсинг“, ЕИК
131244822, представлявано от Здравка Рашкова
Борисова:
– Рем а рке з а т ов а р ен а в т о мо би л , м а р ка „Бра ян Д жеймс Т РС“, рег. № С7384ЕР,
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дата на първа регистрация 26.05.2008 г., рама
№ SJBTRSGBP8D106291, придобит с договор
за покупко-продажба № 5275 от 17.03.2009 г. за
сумата 20 100 лв.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 8500 лв.
– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„Атего 818“, рег. № СА7075НН, дата на първа регистрация 29.10.1998 г., рама № WDB9700252K336199,
придобит с договор за покупко-продажба № 5274
от 17.03.2009 г. за сумата 21 900 лв.
Пазарна стойност к ъм настоящи я мо мент – 10 500 лв.
Гражданско дело № 1708/2016 г. по описа на
СГС, І ГО, 10 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 27.09.2017 г. в 11 ч.
2773
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос
Констръкшън“ – ЕООД, в несъстоятелност, ЕИК
131419403, със седалище: Перник, ул. Търговска
38, ет. 2, офис 2, по т. д. № 34/2017 г. да се явят на
5.05.2017 г. в 11 ч. в Съдебната палата, зала № 7,
за разглеждане на искане за отмяна на решението
по точка 2, взето от събранието на кредиторите,
проведено на 24.03.2017 г.
3011
Пловдивският окръжен съд съобщава, че на
6.03.2017 г. от сдружение с общественополезна
дейност „Подбалканска енергийна агенция“ – в
ликвидация, представлявано от ликвидатора
Антон Дзанев Минев, със седалище и адрес: гр.
Карлово, област Пловдив, ул. Петко Събев 1,
регистрирано по ф.д. № 1996/2006 г. по описа на
Окръжния съд – Пловдив, е постъпила молба
с вх. № 7043 за откриване на производство по
несъстоятелност, въз основа на която е образувано търговско дело № 129/2017 г. по описа на
Окръжния съд – Пловдив, ХХ състав. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 2.05.2017 г. от 14 ч.
3050
Софийският градски съд, търговско отделение, VI-22 състав, уведомява на основание чл. 48,
ал. 1 ГПК Рауно Сеп – гражданин на Република
Естония, роден на 5.08.1976 г., с неизвестен адрес,
че е ответник по търговско дело № 9188/2016 г. и
му указва да се яви в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
в деловодството на търговското отделение, за да
му бъде връчен препис от искова молба и приложенията към нея с вх. № 162575 от 15.12.2016 г.,
подадена от ищеца „Поликомп“ – ЕООД.
2962
Софийският градски съд, търговско отделение, VІ-14 състав, съобщава на кредиторите на
„Аери Билд“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
200086211, че е насрочено открито съдебно заседание по т.д. № 2827/2015 г., образувано на основание
чл. 679 ТЗ за отмяна решенията на проведеното
на 17.04.2015 г. общо събрание на кредиторите на
„Аери Билд“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК
200086211, което ще се проведе на 16.05.2017 г.
от 9 ч. в сградата на Софийския градски съд,
Съдебна палата, бул. Витоша 2.
3027
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-13 състав, по търговско дело № 8697/2016 г.
на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от събрание на кредиторите на „Хидро-
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комп – Торн Спринг“ – ООД, ЕИК 040240117, по
т.д. № 1052/2009 г. по описа на Софийския градски
съд, търговско отделение, VІ-8 състав, да се явят
в открито съдебно заседание на 31.05.2017 г. от
15 ч. по т.д. № 8697/2016 г. по описа на Софийския
градски съд, търговско отделение, VІ-13 състав,
образувано по искане на основание чл. 679 ТЗ
за отмяна на решенията на събрание на кредиторите на „Хидрокомп – Торн Спринг“ – ООД,
ЕИК 040240117, и „Смарт Кемикълс“ – ЕАД, ЕИК
131006397, проведено на 22.11.2016 г. Заседанието
ще се проведе в Софийския градски съд, София,
бул. Витоша 2.
2920
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва регистрация парт. № 412, т. 13,
р. Х, стр. 105, по ф.д. № 18/2017 г. за политическа партия с наименование „ДВИЖЕНИЕ ДА
БЪЛГАРИЯ“. Седалище и адрес на управление:
София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул.
Едисон 33А, партер, офиси 4 и 5. Вписва Устав
на партията, приет на учредително събрание на
партията, проведено на 7.01.2017 г., съставляващ
неразделна част от настоящото решение. Вписва
Национален съвет на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА
БЪЛГАРИЯ“ с персонален състав, както следва:
Адела Валери Качаунова, Александър Димитров Дунчев, Александър Пламенов Кръстев,
Александър Кръстинов Македонски, Алина Добромирова Добрева, Ангел Алексиев Алексиев,
Ангел Стефанов Гяуров, Андрей Андреев Гюров,
Антоанета Димитрова Цонева, Антонина Минчева Душева, Атанас Руменов Русев, Атанас
Владиславов Славов, Бедрос Магардич Халваджиян, Биляна Кристиянова Райкова-Ковачева,
Божидар Пламенов Божанов, Борис Димитров
Вунчев, Борислав Бисеров Стефанов, Боряна Бог
данова Мусева, Боряна Панчева Иванова, Боян
Димитров Юруков, Вера Димитрова Асенова,
Веселин Йорданов Калановски, Веселина Пенчева
Георгиева-Стоянова, Виктор Лъчезаров Димчев,
Виктор Стоянов Стоянов, Владимир Василев
Джувинов, Владимир Стефанов Скочев, Галя Нанева Христозова, Генади Маринов Дишев, Георги
Николов Атанасов, Георги Станимиров Няголов,
Даниел Иванов Стоянов, Десислава Филипова
Николова, Деян Василев Мотов, Димитър Петров
Гачев, Димитър Димитров Костакиев, Димитър
Огнянов Симов, Дмитрий Димитърович Иванов,
Донка Векова Дойчева-Попова, Екатерина Христова Карпузова, Емил Емилов Георгиев, Емил
Джауад Джасим, Емил Господинов Хурмузов,
Захари Тодоров Карабашлиев, Ивайло Стоянов
Димитров, Ивайло Василев Захариев, Иван Пламенов Червенков, Ивайло Николаев Мирчев, Иво
Николов Ников, Илия Красимиров Кръстев, Йовко Димитров Ламбрев, Йордан Златев Йорданов,
Калоян Милков Янков, Кирил Петков Петков,
Кирил Руменов Русев, Кристиан Петров Таков,
Лена Здравкова Бориславова, Любена Димитрова
Чолакова, Любомир Иванов Авджийски, Манол
Костадинов Пейков, Мануела Георгиева Малеева-Франиер, Мария Йорданова Ангелова, Мария
Йорданова Спирова, Мария Георгиева Шаркова,
Марта Христова Джалева, Мартин Евгениев Димитров, Меглена Николова Русенова, Мирослава
Георгиева Кръстева, Миряна Георгиева Захариева,
Михаил Детелинов Паргов, Мустафа Мустафа
Емин, Надежда Георгиева Йорданова, Надежда
Цекулова, Николай Пенчев Илиев, Николай Еми-
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лов Христов, Павел Рафаилов Златаров, Петко
Кирилов Петков, Петромир Иванов Кънчев, Петър
Денчев Денев, Пламен Георгиев Медаров, Румен
Василев Петров, Руслан Емилов Жечков, Руслан
Йорданов Кънев, Свилен Желев Желев, Сергей
Божидаров Антонов, Силвия Захариева Андреева,
Силвия Емилиянова Атипова, Снежана Христова
Стефанова, Станислава Запрянова, Стефан Пенчев Стефанов, Стоян Георгиев Михайлов, Филип
Величков Йонов, Христо Антонов Симеонов,
Христо Илков Христев, Чило Людмилов Попов,
Филип-Илдо Василев Матов, Димитър Антонов Калдамуков, Енчо Иванов Динев, Веселка
Петрова Христамян, Иван Василев Матов, Тони
Атанасов Димов и Мариян Руменов Христов.
Вписва председател на партията „ДВИЖЕНИЕ
ДА БЪЛГАРИЯ“ Христо Любомиров Иванов.
Вписва Изпълнителен съвет на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ с персонален състав,
както следва: председател Христо Любомиров
Иванов и членове: Александър Димитров Дунчев, Александър Пламенов Кръстев, Антоанета
Димитрова Цонева, Атанас Владиславов Славов,
Вера Димитрова Асенова, Веселин Йорданов
Калановски, Емил Емилов Георгиев, Ивайло
Николаев Мирчев, Кирил Петков Петков, Любомир Иванов Авджийски, Мануела Георгиева
Малеева-Франиер, Надежда Георгиева Йорданова
и Надежда Георгиева Цекулова. Вписва Нацио-
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нална контролна комисия като контролен орган
с персонален състав, както следва: Александър
Нелчев Иванов, Бояна Пламенова Петкова, Юри
Богомилов Катанов, Георги Пламенов Илиев, Миролюб Леонидов Петрински, Константин Петров
Павлов, Антон Ангелов Ангелов и резервни членове: Петър Христов Цикалов, Десислава Христова
Хурмузова и Жулиета Николаева Мандажиева.
Партията се представлява от председателя Христо
Любомиров Иванов.
3008
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 818/2013 г.
за политическа партия с наименование „БАСТА“,
взети с решения на Националния конгрес на партията от 17.02.2017 г., както следва: Освобождава
от състава на Управителния съвет Васил Маринов
Николов. Избира за член на Управителния съвет
Цветомир Маринов Павлов.
3097
Поправка. Синдикатът на българските учители
прави поправка в обявлението за свикване на
Седмия редовен конгрес на синдиката (ДВ, бр. 30
от 11.04.2017 г., стр. 109, обявление № 2638), като
адресът за провеждането на конгреса да се чете:
„Парк-хотел „Москва“, София, ул. Незабравка 25“.
3098

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
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