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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

 инистерство за Българското председател
М
ство на Съвета на Европейския съюз 2018,
Министерство на културата,

РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на
Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Репуб
лика България и във връзка с Указ № 119
на президента на Република България от
4 май 2017 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за ми
нистър-председател на Република България.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
3350

РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския
съвет на Република България

Министерство на околната среда и водите,
 инистерство на земеделието, храните
М
и горите,
 инистерство на транспорта, информа
М
ционн ите технологии и съобщенията,
Министерство на икономиката,
Министерство на енергетиката,
Министерство на туризма,
Министерство на младежта и спорта.
3. Създава се Министерство за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018.
4. Преобразу ва се Министерството на
земеделието и храните в Министерство на
земеделието, храните и горите.
5. Въ з ла г а на М и н ис т ер ск и я с ъве т в
едномесечен срок да уреди всички правоот
нош ения във връзка със създаването и пре
образуването на министерства, включително
функциите им.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

Народното събрание на основание чл. 84,
т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Министерск и ят съвет на Реп ублика
България се състои от: министър-председател,
четирима заместник министър-председатели
и министри. Министрите ръководят отделни
министерства.
2. Министерствата са:
Министерство на финансите,
Министерство на вътрешните работи,
 инистерство на регионалното развитие
М
и благоустройството,

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
3351

РЕШЕНИЕ
за избиране на Министерски съвет на Репуб
лика България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Избира:

 и н ис т ерс т во на т ру да и соц иа л ната
М
политика,

Томислав Пейков Дончев за заместник
министър-председател;

Министерство на отбраната,

Валери Симеонов Симеонов за заместник
министър-председател по икономическата и
демографската политика;

Министерство на външните работи,
Министерство на правосъдието,
Министерство на образованието и науката,
Министерство на здравеопазването,

Красимир Дончев Каракачанов за замест
ник министър-председател по обществения
ред и сигурността и министър на отбраната;
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РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител

Владислав Иванов Горанов за министър
на финансите;

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Валентин Иванов Радев за министър на
вътрешните работи;

РЕШИ:

Николай Нанков Нанков за министър на
регионалното развитие и благоустройството;
Бисер Христов Петков за министър на
труда и социалната политика;
Цецка Цачева Данговска за министър на
правосъдието;
Красимир Георгиев Вълчев за министър
на образованието и науката;

Прекратява пълномощията на Станислав
Насков Дечев като народен представител от
Двадесет и девети изборен район – Хасковски.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3386

Николай Кирилов Петров за министър на
здравеопазването;
Лиляна Павлова Николова за министър
за Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018;
Бои л Васи лев Ба нов за м и н ис т ър на
културата;
Нено Ненов Димов за министър на окол
ната среда и водите;
Румен Андонов Порожанов за министър
на земеделието, храните и горите;
Ивайло Ангелов Московски за министър
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
Емил Любенов Караниколов за министър
на икономиката;
Теменужка Петрова Петкова за министър
на енергетиката;

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прек ратява пълномощи ята на Ру м яна
Генчева Бъчварова като народен предста
вител от Двадесет и пети изборен район –
София.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3387

Н и ко л и н а П а н а й о т о в а А н г е л ко в а з а
министър на туризма;

РЕШЕНИЕ

Красен Кирилов Кралев за министър на
младежта и спорта.

за прекратяване пълномощията на народен
представител

2. Правомощията на служебното правител
ство, назначено с Указ № 58 на президента
на Република България от 24 януари 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 9 от 2017 г.; изм., бр. 10 и 11
от 2017 г.), са прекратени.

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 4 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
3352

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Недялко
Ж ивков Славов като народен представи
тел от Двадесет и втори изборен район –
Смолянски.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3388
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РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Пр ек рат я ва п ъ л номощ и я т а н а С т оя н
Христ ов Пасев като народен представител от
Трети изборен район – Варненски.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3389

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Жечо Дончев
Станков като народен представител от Втори
изборен район – Бургаски.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3390

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по искането
на главния прокурор на Република България,
за даване на разрешение за възбуждане и
провеждане (продължаване) на наказателно
преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно
събрание
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на
Република България и чл. 37 във връзка с
чл. 138, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия със задача
да проучи дали са налице достатъчно данни
за извършени престъпления от общ характер
по искането на главния прокурор на Репуб
лика България с вх. № 727-00-2 от 27 април
2017 г., за даване на разрешение за възбуждане
и провеждане (продължаване) на наказателно
преследване срещу народния представител
Веселин Найденов Марешки.
2. Комисията представя доклад за дей
ността си, съдържащ становище и проект
за решение по направеното от главния про
курор искане.
3. Комисията се състои от 10 народни пред
ставители – по двама народни представители
от всяка парламентарна група.
4. Избира състав на комисията:
Председател: Христиан Радев Митев.
Членове:

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Александър
Димитров Манолев като народен представител
от Първи изборен район – Благоевградски.

С Т Р. 5

Димитър Бойчев Петров,
Христо Георгиев Гаджев,
Пенчо Пламенов Милков,
Филип Стефанов Попов,
Александър Маиров Сиди,
Хайри Реджебов Садъков,
Танер Мехмед Али,
Симеон Георгиев Найденов и
Андон Димов Дончев.

5. Временната комисия се избира за срок
от 7 дни.

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

3391

3392
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РЕШЕНИЕ
за освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 37, ал. 4 от Кодекса за
социално осигуряване във връзка с подадена
оставка пред Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Бисер Христов Петков като
у правител на Национални я осиг у рителен
институт.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
3393

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 3 МАЙ 2017 Г.
за откриване на филиал в структурата на
Русенския университет „Ангел Кънчев“ в
гр. Видин
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива филиал в струк
т у рата на Русенск и я у ниверситет „А нгел
Кънчев“ в гр. Видин за обучение на студенти
по специалности от професионални направ
ления „Педагогика на обучението по…“, „Ин
форматика и компютърни науки“, „Машинно
инженерство“, „Електротехника, електроника
и автоматика“, „Комуникационна и компю
търна техника“, „Транспорт, корабоплаване и
авиация“ и „Общо инженерство“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3329

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 3 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
закупуване на учебници, учебни комплекти и
учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери в размер 33 443 000 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за закупуване
на учебници, учебни комплекти и учебни по
магала за децата и учениците в общинските
детски градини и училища за 2017 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на намаление на утвър
дените разходи по „Политика в областт а на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Улесняване
на достъпа до образование. Приобщаващо
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предос
тавят по бюджетите на общините от централ
ния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимо
отношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и нау
ката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаи
моотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 1, 3 и 4 от По
становление № 79 на Министерския съвет от
2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване
на познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за закупуване на
познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за общинските детски градини и училища
за учебната 2017/2018 година
Община

Област

Средства
(в лв.)

ВЕСТНИК
Община

С Т Р. 7
Област

Средства
(в лв.)

Бяла

Варна

16 734

Варна

Варна

1 664 535

Ветрино

Варна

15 796

Вълчи дол

Варна

45 413

Девня

Варна

43 284

Долни чифлик

Варна

120 564

Дългопол

Варна

68 857

Провадия

Варна

109 562

Суворово

Варна

42 094

Велико Търново

Велико Търново

364 743

Горна Оряховица

Велико Търново

186 063

Елена

Велико Търново

41 973

Златарица

Велико Търново

19 434

Банско

Благоевград

65 766

Белица

Благоевград

64 618

Благоевград

Благоевград

361 213

Гоце Делчев

Благоевград

176 915

Гърмен

Благоевград

Лясковец

Велико Търново

97 206

43 369

Кресна

Благоевград

Павликени

Велико Търново

18 842

86 603

Петрич

Благоевград

Полски Тръмбеш

Велико Търново

264 862

52 510

Разлог

Благоевград

Свищов

Велико Търново

109 503

131 662

Стражица

Велико Търново

Сандански

Благоевград

62 681

186 654

Сухиндол

Велико Търново

Сатовча

Благоевград

9 389

74 148

Белоградчик

Видин

Симитли

Благоевград

30 225

68 600

Бойница

Видин

Струмяни

Благоевград

6 834

23 501

Брегово

Видин

Хаджидимово

Благоевград

13 028

46 650

Видин

Видин

Якоруда

Благоевград

245 327

54 055

Грамада

Видин

Айтос

Бургас

4 170

157 352

Димово

Видин

Бургас

Бургас

29 778

1 128 785

Кула

Видин

12 294

Камено

Бургас

48 166

Макреш

Видин

3 120

Карнобат

Бургас

134 032

Ново село

Видин

7 013

Малко Търново

Бургас

12 657

Ружинци

Видин

21 051

Несебър

Бургас

134 123

Чупрене

Видин

7 162

Поморие

Бургас

146 038

Борован

Враца

28 913

Приморско

Бургас

Бяла Слатина

Враца

126 077

Руен

Бургас

Враца

Враца

321 541

Созопол

Бургас

66 032

Козлодуй

Враца

112 771

Средец

Бургас

84 453

Криводол

Враца

34 785

Сунгурларе

Бургас

64 849

Мездра

Враца

77 636

Царево

Бургас

46 934

Мизия

Враца

26 046

Аврен

Варна

42 583

Оряхово

Враца

44 546

Аксаково

Варна

100 447

Роман

Враца

25 899

Белослав

Варна

51 367

Хайредин

Враца

15 957

26 114
165 000

С Т Р.

8
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Габрово

Габрово

Дряново

Габрово

Севлиево

Габрово

Трявна

Габрово

Балчик

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)
245 462
32 289
152 415

Община

БРОЙ 37
Област

Средства
(в лв.)

Вълчедръм

Монтана

43 250

Вършец

Монтана

40 957

Георги Дамяново Монтана

2 726

36 155

Лом

Монтана

111 093

Добрич

83 755

Медковец

Монтана

20 610

Генерал Тошево

Добрич

58 046

Монтана

Монтана

247 544

Добрич

Добрич

396 678

Чипровци

Монтана

5 132

Добричка

Добрич

87 645

Якимово

Монтана

14 384

Каварна

Добрич

71 383

Батак

Пазарджик

19 612

Крушари

Добрич

23 276

Белово

Пазарджик

29 594

Тервел

Добрич

73 177

Брацигово

Пазарджик

36 089

Шабла

Добрич

17 611

Велинград

Пазарджик

201 111

Ардино

Кърджали

35 715

Лесичово

Пазарджик

21 445

Джебел

Кърджали

30 538

Пазарджик

Пазарджик

555 565

Кирково

Кърджали

72 369

Панагюрище

Пазарджик

107 479

Крумовград

Кърджали

86 872

Пещера

Пазарджик

99 406

Кърджали

Кърджали

343 830

Ракитово

Пазарджик

90 369

Момчилград

Кърджали

63 813

Септември

Пазарджик

107 780

Черноочене

Кърджали

37 974

Стрелча

Пазарджик

18 114

Бобов дол

Кюстендил

23 589

Сърница

Пазарджик

24 696

Бобошево

Кюстендил

5 450

Брезник

Перник

20 499

Дупница

Кюстендил

207 057

Земен

Перник

5 940

Кочериново

Кюстендил

10 571

Ковачевци

Перник

1 681

Кюстендил

Кюстендил

231 220

Перник

Перник

423 134

Невестино

Кюстендил

11 016

Радомир

Перник

74 351

Рила

Кюстендил

8 585

Трън

Перник

15 224

Сапарева баня

Кюстендил

Белене

Плевен

32 486

Трекляно

Кюстендил

2 321

Гулянци

Плевен

39 104

Априлци

Ловеч

9 299

Долна Митрополия Плевен

68 184

Летница

Ловеч

Долни Дъбник

Плевен

53 079

Ловеч

Ловеч

183 222

Искър

Плевен

28 769

Луковит

Ловеч

113 874

Левски

Плевен

68 958

Тетевен

Ловеч

92 902

Никопол

Плевен

25 934

Троян

Ловеч

123 232

Плевен

Плевен

620 025

Угърчин

Ловеч

29 138

Пордим

Плевен

22 462

Ябланица

Ловеч

45 937

Червен бряг

Плевен

125 442

Берковица

Монтана

73 385

Кнежа

Плевен

67 260

Бойчиновци

Монтана

34 794

Асеновград

Пловдив

292 013

Брусарци

Монтана

17 893

Брезово

Пловдив

29 438

25 949

20 181
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ДЪРЖАВЕН
Област

Средства
(в лв.)

Калояново

Пловдив

Карлово

Пловдив

Кричим

Пловдив

Лъки

Пловдив

„Марица“

Пловдив

Перущица

Пловдив

Пловдив

Пловдив

1 734 605

Първомай

Пловдив

Раковски

ВЕСТНИК
Община

С Т Р. 9
Област

Средства
(в лв.)

Сливен

Сливен

763 278

Твърдица

Сливен

104 588

44 253

Баните

Смолян

9 192

7 282

Борино

Смолян

9 748

146 417

Девин

Смолян

44 431

24 725

Доспат

Смолян

38 939

Златоград

Смолян

42 220

117 741

Мадан

Смолян

48 980

Пловдив

136 081

Неделино

Смолян

21 089

„Родопи“

Пловдив

114 370

Рудозем

Смолян

46 161

Садово

Пловдив

83 443

Смолян

Смолян

172 475

Стамболийски

Пловдив

97 231

Чепеларе

Смолян

26 527

Съединение

Пловдив

30 247

Столична

София-град

Хисаря

Пловдив

41 908

Антон

София област

Куклен

Пловдив

6 936

27 851

Божурище

София област

Сопот

Пловдив

42 317

50 938

Ботевград

София област

Завет

Разград

174 212

42 538

Годеч

София област

Исперих

Разград

18 486

106 942

Горна Малина

София област

Кубрат

Разград

27 816

66 258

Долна баня

София област

Лозница

Разград

26 245

39 491

Разград

Разград

Драгоман

София област

240 683

17 203

Самуил

Разград

Елин Пелин

София област

27 673

107 839

Цар Калоян

Разград

Етрополе

София област

20 587

60 901

Борово

Русе

Златица

София област

15 496

27 676

Бяла

Русе

54 235

Ихтиман

София област

117 310

Ветово

Русе

52 115

Копривщица

София област

10 375

Две могили

Русе

32 375

Костенец

София област

56 758

Иваново

Русе

17 536

Костинброд

София област

71 709

Русе

Русе

679 091

Мирково

София област

7 722

Сливо поле

Русе

38 176

Пирдоп

София област

36 203

Правец

София област

44 783

Самоков

София област

195 435

Своге

София област

65 895

Сливница

София област

36 229

Чавдар

София област

4 244

Челопеч

София област

11 482

Братя Даскалови

Стара Загора

32 567

Гурково

Стара Загора

31 836

Гълъбово

Стара Загора

57 065

Казанлък

Стара Загора

363 946

Ценово
Алфатар
Главиница

Русе
Силистра
Силистра

38 049
255 272

16 310
8 749
42 177

Дулово

Силистра

145 649

Кайнарджа

Силистра

38 154

Силистра

Силистра

175 971

Ситово

Силистра

21 106

Тутракан

Силистра

55 306

Котел
Нова Загора

Сливен
Сливен

89 677
199 869

5 686 662

С Т Р.
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Община

Област

Средства
(в лв.)

Мъглиж

Стара Загора

63 086

Николаево

Стара Загора

37 431

Опан

Стара Загора

6 336

Павел баня

Стара Загора

71 938

Раднево

Стара Загора

88 539

Стара Загора

Стара Загора

764 919

Чирпан

Стара Загора

110 358

Антоново

Търговище

19 230

Омуртаг

Търговище

96 245

Опака

Търговище

24 016

Попово

Търговище

110 621

Търговище

Търговище

267 048

Димитровград

Хасково

218 117

Ивайловград

Хасково

25 443

Любимец

Хасково

50 387

Маджарово

Хасково

5 418

Минерални бани

Хасково

22 749

Свиленград

Хасково

106 752

Симеоновград

Хасково

53 137

Стамболово

Хасково

24 735

Тополовград

Хасково

41 172

Харманли

Хасково

125 584

Хасково

Хасково

458 740

Велики Преслав

Шумен

43 786

Венец

Шумен

27 354

Върбица

Шумен

48 528

Каолиново

Шумен

62 483

Каспичан

Шумен

35 310

Никола Козлево

Шумен

39 077

Нови пазар

Шумен

81 832

Смядово

Шумен

26 404

Хитрино

Шумен

16 113

Шумен

Шумен

424 575

Болярово

Ямбол

15 468

Елхово

Ямбол

62 140

Стралджа

Ямбол

74 890

„Тунджа“

Ямбол

75 426

Ямбол

Ямбол

403 095

Общо:
3330

33 443 000

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
(ДВ, бр. 40 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните из
менения:
1. В т. 2 думата „епидемиологични“ се
заменя с „епидемични“.
2. В т. 8 думите „регионалните центрове
по здравеопазване (РЦЗ), районните ветери
нарномедицински служби (РВМС)“ се заменят
с „регионалните структури на Българската
агенция по безопасност на храните“.
§ 2. В чл. 7 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „Национал
ния център по заразни и паразитни болести
(НЦЗПБ)“.
§ 3. В чл. 8 след думите „лечебните заве
дения“ се добавя „и амбулаториите за специ
ализирана медицинска помощ по медицинска
паразитология“.
§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 на края се добавя „съгласно
приложение № 1а“.
2. В ал. 2 думата „епидемиологични“ се
заменя с „епидемични“.
§ 5. В чл. 16 думата „епидемиологични“
се заменя с „епидемични“.
§ 6. В чл. 19, т. 2 думата „епидемиологични“
се заменя с „епидемични“.
§ 7. В чл. 20 след думата „среда“ се добавя
предлогът „в“.
§ 8. В чл. 21, ал. 2 думата „горите“ се заменя
с „храните“, а накрая се поставя запетая и се
добавя „в която участват и експерти от НЦЗПБ“.
§ 9. В чл. 23 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „НЦЗПБ“.
§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 думите „органите на Държавния
ветеринарно-санитарен контрол“ се заменят с
„областната дирекция на Българската агенция
по безопасност на храните, на територията
на която е възникнал взривът.“
2. В т. 5 думите „един месец“ се заменят
с „5 дни“, а след думите „Министерството
на здравеопазването“ се добавя „и НЦЗПБ“.
§ 11. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Органите, осъществяващи вете
ринарно-санитарен контрол при кланичен
месодобив, съобщават на РЗИ за открити
цистицеркозни животни. В 14-дневен срок след
получаване на съобщението РЗИ извършва
епидемични проучвания и паразитологични
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изследвания на всички лица, свързани с от
глеждането на тези животни.“
§ 12. В чл. 28 абревиатурата „РВМС“ се
заменя с „областната дирекция по безопасност
на храните“.
§ 13. В чл. 29 думите „Министерството на
здравеопазването“ се заменят с „НЦЗПБ“.
§ 14. В раздел V се създава чл. 29а:

С Т Р. 1 1

„Чл. 29а. Всяка година в срок до 30 април
НЦЗПБ изпраща в Министерството на здра
веопазването анализ на паразитологичната
обстановка в страната за предходната година.“
§ 15. В чл. 31 цифрата „1“ се заменя с „12“.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 6 и 7 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6 и 7

Справка за местните паразитни заболявания, открити от РЗИ/Паразитологична лаборатория към
лечебно заведение
РЗИ (Паразитологична лаборатория) ....................
град _______________________
месец: ____________ година ____________

Други *

Фасциолоза

Трихинелоза

Ехинококоза

Токсоплазмоза

Клинични

Малария

Лайшманиоза
(висцерална)

Пневмоцистоза

Бластоцистоза

Епидемични

Амебиаза

Ламблиоза

Тениидози **

Хименолепидоза

Трихоцефалоза

Аскаридоза

Ентеробиоза

Брой изследвания чрез:

Профилактични

Криптоспоридиоза

Общ брой лица, изследвани
паразитологично по показания
(по лабораторен журнал)

Макроскопска диагностика
От тях положителни:
Перианален отпечатък
От тях положителни:
Фекалии – хелминти и протозои
От тях положителни:
Културелно изследване
От тях положителни:
Фекалии – оцветяване за чревни
протозои
От тях положителни:
Кръвни и тъканни материали
От тях положителни:
Урина
От тях положителни
РПХА
От тях положителни:
ELISA
От тях положителни:
Други имунологични методи
От тях положителни:
* Находките се описват по вид на открития паразит в забележка.
** При откриване на T.solium се описва в забележка.
Забележка. Данните по ред 1 в таблицата касаят абсолютния брой лица, изследвани паразитологично
в лабораторията за месеца. Таблицата се изпраща в РЗИ от паразитологичните лаборатории към лечебно
заведение до 5-о число на следващия месец и от РЗИ в НЦЗПБ (отдел „Паразитология и тропическа
медицина“) до 15-о число на следващия месец.

Дата:

Изготвил:
..........................................................................
(подпис, име, фамилия, длъжност)“
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§ 17. Създава се приложение № 1а към чл. 15, ал. 1, т. 3:
„Приложение № 1а
към чл. 15, ал. 1, т. 3
РЗИ гр.
СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ПРОВЕДЕНО ПРОТИВОПАРАЗИТНО ЛЕЧЕНИЕ
ЗАВЕДЕНИЕ (ДЕТСКО, УЧЕБНО, ДРУГО) .......................................................................................................
гр. (с.) .................................................................. Община ..........................................................................................

№

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ГОДИНИ

ВИД НА
ПАРАЗИТА

ДАТА НА
ОТКРИВАНЕ

ЛЕЧЕНИЕ
ДАТА

ПРЕПАРАТ

КОНТРОЛНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
ДАТА

РЕЗУЛТАТ

“

§ 18. В приложение № 2 към чл. 22 в забележката абревиатурата „МЗ“ се заменя с
„НЦЗПБ“.
§ 19. В приложение № 3 към чл. 25, т. 1
забележката се изменя така:
„Забележка. Картата се попълва в 3 екземпляра.
Единият екземпляр се съхранява в РЗИ, другите
се изпращат в МЗ и НЦЗПБ 5 дни след приключване на взрива.“

§ 20. В приложение № 4 към чл. 25, т. 5
в забележката след абревиатурата „МЗ“ се
добавя и „НЦЗПБ“.
§ 21. В приложение № 5 към чл. 26 в забележката абревиатурата „МЗ“ се заменя с
„НЦЗПБ“.
§ 22. Навсякъде в наредбата думите „регионалните инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве“ и „РИОКОЗ“ се
заменят съответно с „регионалните здравни
инспекции“ и „РЗИ“.

3172

Министър:
Илко Семерджиев

Наредба за допълнение на Наредба № 2 от
2016 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2016 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 1, ал. 1
„Дентална извънболнична медицинска помощ“, част III се създава т. В:
„В. Дейности по възстановяване функцията
на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 65 години.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от:
1. 1 юли 2017 г. – за дейностите по отношение на възрастни над 75 години;

2. 1 януари 2018 г. – за дейностите по
отношение на възрастни от 70 до 74 години
включително;
3. 1 юни 2018 г. – за дейностите по отношение на възрастни от 65 до 69 години
включително.
Министър:
Илко Семерджиев

3311

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4735-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Димитър Николов
Лазаров за народен представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията
на Република България във връзка с Указ
№ 119 на президента на Република България от 4 май 2017 г. народният представител
Бойко Методиев Борисов от Шестнадесети
изборен район – Пловдив, издигнат от партия
„ГЕРБ“, е избран за министър-председател на
Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избирателна комисия
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РЕШИ:
Обявява за народен представител от Шест
надесети изборен район – Пловдив, Димитър
Николов Лазаров, под № 5 от листата на
партия „ГЕРБ“, за времето, през което Бойко
Методиев Борисов изпълнява функциите на
министър-председател на Република България.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев
3412

РЕШЕНИЕ № 4736-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Иглика Иванова Иванова-Събева за народен представител в Седми
изборен район – Габровски, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Томислав Пейков Дончев от Седми изборен
район – Габровски, издигнат от партия „ГЕРБ“,
е избран за заместник министър-председател
на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Седми
изборен район – Габровски, Иглика Иванова
Иванова-Събева, под № 3 от листата на пар
тия „ГЕРБ“, за времето, през което Томислав
Пейков Дончев изпълнява функциите на за
местник министър-председател на Република
България.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев
3413
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РЕШЕНИЕ № 4737-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Миглена Дойкова
А лександрова за народен представител в
Двадесет и трети изборен район – София, в
44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народно
то събрание от 4 май 2017 г., с което на
основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Консти
туцията на Република България народният
представител Валери Симеонов Симеонов
от Двадесет и трети изборен район – Со
фия, издигнат от коал иция „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“, е
избран за заместник министър-председател
по икономическата и демографска политика
на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Дваде
сет и трети изборен район – София, Миглена
Дойкова Александрова, под № 2 от листа
та на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИО
ТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“, за времето,
през което Валери Симеонов Симеонов из
пълнява функциите на заместник министърпредседател на Република България.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3414

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4738-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Десислава Йорданова
Костадинова-Гушева за народен представител
в Тринадесети изборен район – Пазарджишки,
в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията
на Република България народният представи
тел Екатерина Спасова Гечева-Захариева от
Тринадесети изборен район – Пазарджишки,
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издигнат от партия „ГЕРБ“, е избрана за
заместник министър-председател по право
съдната реформа и министър на външните
работи на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Три
надесети изборен район – Пазарджишки, Де
сислава Йорданова Костадинова-Гушева, под
№ 3 от листата на партия „ГЕРБ“, за времето,
през което Екатерина Спасова Гечева-Заха
риева изпълнява функциите на заместник
министър-председател и министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев
3415

РЕШЕНИЕ № 4739-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Емилия Веселинова
Станева-Милкова, Владимир Славчев Вълев
и Руслан Здравков Тошев за народни представители в Трети изборен район – Варненски,
в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията
на Република България народният предста
вител Лиляна Павлова Николова от Трети
изборен район – Варненски, издигната от
партия „ГЕРБ“, е избрана за министър на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018, а народният предста
вител Красен Кирилов Кралев от Трети избо
рен район – Варненски, издигнат от партия
„ГЕРБ“, е избран за министър на младежта
и спорта на Република България.
С писмо вх. № НС-02-56 от 05.05.2017 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното съб
рание от 5 май 2017 г., с което са прекратени
пълномощията като народен представител от
Трети изборен район – Варненски, на Стоян

ВЕСТНИК
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Христов Пасев, издигнат от политическа пар
тия „ГЕРБ“, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и
2 от Конституцията на Република България.
При така изложената фактическа обста
новка в изпълнение на чл. 302 ИК и съоб
разявайки Решение № 8 от 6 май 1993 г. по
к.д. № 5/93 г. на Конституционния съд на Ре
публика България, Централната избирателна
комисия приема следното:
Народният представител Емилия Весели
нова Станева-Милкова е следващият в лис
тата на политическа партия „ГЕРБ“ в Трети
изборен район – Варненски, кандидат, който
следва да бъде обявен за народен представител
на основание чл. 302, ал. 1 ИК на мястото
на овакантения постоянен мандат на Стоян
Христов Пасев. Това решение се обуславя от
факта, че мястото на Емилия Веселинова
Станева-Милкова – № 7 в листата, є създава
право за придобиване на мандат на по-силно
основание в сравнение с другите следващи я
кандидати в листата, а именно № 8 – Влади
мир Славчев Вълев, и № 9 – Руслан Здравков
Тошев. Последните следва да бъдат обявени
на основание чл. 302, ал. 2 ИК за народни
представители на мястото на Лиляна Пав
лова Николова и Красен Кирилов Кралев
за времето, през което същите изпълняват
функциите на министри.
При възстановяване пълномощията на
народен представител на който и да е от
двамата, избрани за министри, се прекратя
ват пълномощията на последния по ред от
листата на партия „ГЕРБ“, обявен за избран
за народен представител.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс и Решение № 8 от 6 май 1993 г. по к.д.
№ 5/93 на Конституционния съд на Република
България Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в Трети
изборен район – Варненски, на основание
чл. 302, ал. 1 ИК Емилия Веселинова Ста
нева-Милкова, под № 7 от листата на партия
„ГЕРБ“, на мястото на Стоян Христов Пасев.
Обявява за народен представител в Трети
изборен район – Варненски, на основание
чл. 302, ал. 2 ИК Владимир Славчев Вълев,
под № 8 от листата на партия „ГЕРБ“, на
мястото на Лиляна Павлова Николова за
времето, през което Лиляна Павлова Нико
лова или Красен Кирилов Кралев изпълняват
функции на министър.
Обявява за народен представител в Трети
изборен район – Варненски, на основание
чл. 302, ал. 2 ИК Руслан Здравков Тошев, под
№ 9 от листата на партия „ГЕРБ“, на мястото
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на Красен Кирилов Кралев за времето, през
което Лиляна Павлова Николова и Красен
Кирилов Кралев изпълняват функциите на
министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 4741-НС
от 5 май 2017 г.

чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията
на Република България са прекратени пъл
номощията на Станислав Насков Дечев като
народен представител от Двадесет и девети
изборен район – Хасковски.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата предвид предсрочното прекратяване
пълномощията на Станислав Насков Дечев.
С вх. № НС-10 -147 о т 05.05.2 017 г. на
ЦИК е постъпило заявление от кандидата
за народен представител Гергана Стефано
ва Кръстева, с което заявява, че не желае
да бъде обявена за народен представител в
44-то Народно събрание от листата на пар
тия „ГЕРБ“ в Двадесети и девети изборен
район – Хасковски.
Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието
на кандидата да бъде регистриран е абсолют
на правна предпоставка за регистрацията му
от предложилата го партия, коалиция или
инициативен комитет, а след произвеждане
на изборите за обявяването му за избран за
народен представител. Когато кандидат за
народен представител подаде заявление до
Централната избирателна комисия, че не
желае да бъде обявен за народен представи
тел, следва да се тълкува, че по същество е
налице оттегляне на съгласието на кандидата,
дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1,
т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК изявление,
съдържащо нежелание на кандидата да бъде
обявен за народен представител, препятства
възможността ЦИК да стори това поради
липсата на правната предпоставка, изразява
ща съгласието му за регистрация, съответно
обявяването му за народен представител.
Налице е по същество изявление за отказ от
страна на кандидата да бъде обявен за избран,
който обвързва ЦИК и прави невъзможно
вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1
ИК спрямо този кандидат.
От изложеното следва, че въз основа на
подаденото заявление от кандидата за народен
представител Гергана Стефанова Кръстева
следва да бъде заличена от листата на партия
„ГЕРБ“ поради оттегляне на съгласието за
регистрация като абсолютна правна предпос
тавка за нейната избираемост.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Избор
ния кодекс Централната избирателна комисия

С писмо вх. № НС-02-56 от 5 май 2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 5 май 2017 г., с което на основание

РЕШИ:
Заличава от листата на партия „ГЕРБ“
кандидата за народен представител Гергана
Стефанова Кръстева от Двадесети и девети
изборен район – Хасковски, на произведе
ните избори за народни представители на
26 март 2017 г.

3416

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4740-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Красимир Митков
Събев за народен представител в Двадесети
и втори изборен район – Смолянски, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-56 от 5 май 2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 5 май 2017 г., с което на основание
чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията
на Република България са прекратени пъл
номощията на Недялко Живков Славов като
народен представител от Двадесет и втори
изборен район – Смолянски.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата предвид предсрочното прекратване
на пълномоията на Недялко Живков Славов.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Два
десети и втори изборен район – Смолянски,
Красимир Митков Събев, под № 3 от листата
на партия „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3417

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

относно обявяване на Георги Тенев Станков
за народен представител в Двадесети и девети
изборен район – Хасковски, в 44-то Народно
събрание

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Обявява за народен представител от Два
десети и девети изборен район – Хасковски,
Георги Тенев Станков, под № 5 от листата на
партия „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3418

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4742-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Анна Василева Александрова за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-56 от 5 май 2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 5 май 2017 г., с което на осно
вание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конститу
цията на Република България са прекратени
пълномощията на Румяна Генчева Бъчварова
като народен представител от Двадесет и пети
изборен район – София.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия в
листата предвид предсрочното прекратване на
пълномощията на Румяна Генчева Бъчварова.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Два
десет и пети изборен район – София, Анна
Василева Александрова, под № 8 от листата
на партия „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3419

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4743-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Димитър Николов
Гамишев за народен представител в Първи
изборен район – Благоевградски, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-56 от 05.05.2017 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното съб
рание от 5 май 2017 г., с което на основание

ВЕСТНИК
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чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България са прекратени пълно
мощията на Александър Димитров Манолев
като народен представител от Първи изборен
район – Благоевградски.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
кандидат в листата предвид предсрочното
прекратяване пълномощията на Александър
Димитров Манолев.
С вх. № НС-10-146 от 05.05.2017 г. от ЦИК е
постъпило заявление от кандидата за народен
представител Бисер Николов Михайлов, с
което заявява, че не желае да бъде обявен за
избран за народен представител в 44-то На
родно събрание от листата на партия „ГЕРБ“
в Първи изборен район – Благоевградски.
Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието
на кандидата да бъде регистриран е абсолют
на правна предпоставка за регистрацията му
от предложилата го партия, коалиция или
инициативен комитет, а след произвеждане
на изборите за обявяването му за избран за
народен представител. Когато кандидат за
народен представител подаде заявление до
Централната избирателна комисия, че не
желае да бъде обявен за избран за народен
представител, следва да се тълкува, че по
същество е налице оттегляне на съгласието
на кандидата, дадено чрез заявлението по
чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК
изявление, съдържащо нежелание на кан
дидата да бъде обявен за избран за народен
представител, препятства възможността ЦИК
да стори това поради липсата на правната
предпоставка, изразяваща съгласието му за
регистрация, съответно обявяването му за
народен представител. Налице е по същество
изявление за отказ от страна на кандидата
да бъде обявен за избран, който обвързва
ЦИК и прави невъзможно вземане на ре
шение по реда на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо
този кандидат.
От изложеното следва, че въз основа на
подаденото заявление от кандидата за народен
представител Бисер Николов Михайлов следва
да бъде заличен от листата на партия „ГЕРБ“
поради оттегляне на съгласието за регистра
ция като абсолютна правна предпоставка за
неговата избираемост.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Избор
ния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Заличава от листата на партия „ГЕРБ“ кан
дидата за народен представител Бисер Николов
Михайлов от Първи изборен район – Благоев
градски, на произведените избори за народни
представители на 26 март 2017 г.

БРОЙ 37

ДЪРЖАВЕН

Обявява за народен представител от Първи
изборен район – Благоевградски, Димитър
Николов Гамишев, под № 7 от листата на
партия „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3420

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4744-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Галя Стоянова Василева
за народен представител във Втори изборен
район – Бургаски, в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-56 от 05.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 5 май 2017 г., с което на осно
вание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конститу
цията на Република България са прекратени
пълномощията на Жечко Дончев Станков
като народен представител от Втори изборен
район – Бургаски.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
кандидат в листата предвид предсрочното
прекратяване на пълномощията на Жечко
Дончев Станков.
С вх. № НС-10-148 от 05.05.2017 г. на ЦИК
е постъпило заявление от кандидата за наро
ден представител Семир Хусеин Абу Мелих,
с което заявява, че не желае да бъде обявен
за народен представител в 44-то Народно
събрание от листата на партия „ГЕРБ“ във
Втори изборен район – Бургаски.
Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието
на кандидата да бъде регистриран е абсолют
на правна предпоставка за регистрацията му
от предложилата го партия, коалиция или
инициативен комитет, а след произвеждане
на изборите за обявяването му за избран за
народен представител. Когато кандидат за
народен представител подаде заявление до
Централната избирателна комисия, че не
желае да бъде обявен за народен представи
тел, следва да се тълкува, че по същество е
налице оттегляне на съгласието на кандидата,
дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1,
т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК изявление,
съдържащо нежелание на кандидата да бъде
обявен за народен представител, препятства
възможността ЦИК да стори това поради
липсата на правната предпоставка, изразява
ща съгласието му за регистрация, съответно
обявяването му за народен представител.
Налице е по същество изявление за отказ от
страна на кандидата да бъде обявен за избран,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

който обвързва ЦИК и прави невъзможно
вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1
ИК спрямо този кандидат.
От изложеното следва, че въз основа на
подаденото заявление от кандидата за народен
представител Семир Хусеин Абу Мелих следва
да бъде заличен от листата на партия „ГЕРБ“
поради оттегляне на съгласието за регистра
ция като абсолютна правна предпоставка за
неговата избираемост.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 302, ал. 1 от Избор
ния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Заличава от листата на партия „ГЕРБ“
кандидата за народен представител Семир
Хусеин Абу Мелих от Втори изборен ра
йон – Бургаски, на произведените избори за
народни представители на 26 март 2017 г.
Обявява за народен представител от Втори
изборен район – Бургаски, Галя Стоянова Ва
силева, под № 7 от листата на партия „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3421

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4745-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Калин Николов Поповски за народен представител в Петнадесети
изборен район – Плевенски, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Красимир Дончев Каракачанов от Петнадесети
изборен район – Плевенски, издигнат от коа
лиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАК А и ВМРО“, е избран за заместник
министър-председател по обществения ред
и сигурността и министър на отбраната на
Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия

С Т Р.
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РЕШИ:
Обявява за народен представител от Пет
надесети изборен район – Плевенски, Калин
Николов Поповски, под № 4 от листата на ко
алиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАК А и ВМРО“, за времето, през което
Красимир Дончев Каракачанов изпълнява
функциите на заместник министър-предсе
дател и министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3422

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4746-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Венка Константинова
Стоянова за народен представител в Двадесети и осми изборен район – Търговищки, в
44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Теменужка Петрова Петкова от Двадесети и
осми изборен район – Търговищки, издигната
от партия „ГЕРБ“, е избрана за министър на
енергетиката на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Два
десети и осми изборен район – Търговищки,
Венка Константинова Стоянова, под № 3 от
листата на партия „ГЕРБ“, за времето, през
което Теменужка Петрова Петкова изпълнява
функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев
3423
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РЕШЕНИЕ № 4747-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Мартин Владимиров
Тинчев за народен представител в Двадесети
и шести изборен район – Софийски, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Николина Панайотова Ангелкова от Двадесети
и шести изборен район – Софийски, издигната
от партия „ГЕРБ“, е избрана за министър на
туризма на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Два
десети и шести изборен район – Софийски,
Мартин Владимиров Тинчев, под № 3 от лис
тата на партия „ГЕРБ“, за времето, през което
Николина Панайотова Ангелкова изпълнява
функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3424

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4748-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител в Единадесети
изборен район – Ловешки, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Николай Нанков Нанков от Единадесети из
борен район – Ловешки, издигнат от партия
„ГЕРБ“, е избран за министър на регионалното
развитие и благоустройството на Република
България.
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Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Еди
надесети изборен район – Ловешки, Калин
Димитров Василев, под № 4 от листата на
партия „ГЕРБ“, за времето, през което Ни
колай Нанков Нанков изпълнява функциите
на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3425

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4749-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Евгения Бисерова
Алексиева и Йорданка Иванова Фикирлийска за народни представители в Двадесет и
четвърти изборен район – София, в 44-то
Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г. на
ЦИК е получено Решение на Народното съб
рание от 4 май 2017 г., с което на основание
чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Републ ика България народният представи
тел Владислав Иванов Горанов от Двадесет
и четвърти изборен район – София, издигнат
от партия „ГЕРБ“, е избран за министър на
финансите на Република България, а народ
ният представител Валентин Иванов Радев от
Двадесет и четвърти изборен район – София,
издигнат от партия „ГЕРБ“, е избран за министър
на вътрешните работи на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър, като
се замества по съответния ред.
На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да
бъде обявена Евгения Бисерова Алексиева под
№ 6 от листата на партия „ГЕРБ“ за народен
представител на мястото на Владислав Иванов
Горанов и Йорданка Иванова Фикирлийска
под № 7 от листата на партия „ГЕРБ“ за на
роден представител на мястото на Валентин
Иванов Радев за времето, през което същите
изпълняват функциите на министри.
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При възстановяване пълномощията на
народен представител, на който и да е от
двамата, избрани за министри, се прекратя
ват пълномощията на последния по ред от
листата на партия „ГЕРБ“, обявен за избран
за народен представител.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Дваде
сет и четвърти изборен район – София, Евге
ния Бисерова Алексиева, под № 6 от листата
на партия „ГЕРБ“, на мястото на Владислав
Иванов Горанов за времето, през което Вла
дислав Иванов Горанов или Валентин Иванов
Радев изпълняват функции на министър.
Обявява за народен представител от Два
десет и четвърти изборен район – София,
Йорданка Иванова Фикирлийска, под № 7
от листата на партия „ГЕРБ“, на мястото на
Валентин Иванов Радев за времето, през което
Владислав Иванов Горанов и Валентин Ива
нов Радев изпълняват функции на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3426

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

РЕШЕНИЕ № 4750-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Ралица Трилкова Доб
рева за народен представител в Петнадесети
изборен район – Плевенски, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-55 от 04.05.2017 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 4 май 2017 г., с което на основа
ние чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на
Република България народният представител
Ивайло Ангелов Московски от Петнадесети из
борен район – Плевенски, издигнат от партия
„ГЕРБ“, е избран за министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
на Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България народен представител,
избран за министър, прекъсва пълномощията
си за времето, през което е министър. Съглас
но чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс, когато
народен представител, избран с кандидатска
листа на партия или коалиция, бъде избран
за министър, той се замества от следващия в
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листата кандидат за времето, през което из
пълнява функциите на министър. Следващият
кандидат от листата на партия „ГЕРБ“ под
№ 2 е Цецка Цачева Данговска. От посоченото
по-горе решение на Народното събрание е
видно, че Цецка Цачева Данговска е избрана
за министър на правосъдието на Република
България, поради което тя не може да замес
ти избрания за министър Ивайло Ангелов
Московски. Възможността за обявяване на
кандидата за народен представител Цецка
Цачева Данговска би възникнала, в случай
че тя престане да изпълнява функциите на
министър. Това произтича от разпоредбата
на чл. 302, ал. 4 ИК, която предвижда, че
кандидат с валидни преференции, който не
е обявен за избран, заема мястото на на
родния представител, чиито пълномощия са
прекратени или прекъснати. В този смисъл
е тълкуването на Конституционния съд на
Република България, дадено с Решение № 8
от 6 май 1993 г. по к.д. № 5/93 г.
Заместването следва да се извърши, като се
обяви за народен представител следващият в
листата на партия „ГЕРБ“, а именно Ралица
Трилкова Добрева – под № 5 от кандидат
ската листа.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс
във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията
на Република България Централната избира
телна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Пет
надесети изборен район – Плевенски, Ралица
Трилкова Добрева, под № 5 от листата на
партия „ГЕРБ“, на мястото на избрания за
министър Ивайло Ангелов Московски за вре
мето, през което Ивайло Ангелов Московски и
Цецка Цачева Данговска изпълняват функции
на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3427

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 4751-НС
от 5 май 2017 г.

относно обявяване на Севим Исмаил Али
за народен представител от Втори изборен
район – Бургаски, в 44-то Народно събрание
С Решение на Народното събрание от
26 април 2017 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България са прекратени пълномощията на
Камен Костов Костадинов като народен пред
ставител от Втори изборен район – Бургаски,
издигнат от листата на политическа партия
Движение за права и свободи – ДПС в 44-то
Народно събрание.
С Решение № 4723-НС от 27 април 2017 г.
Централната избирателна комисия е обяви
ла г-н Дурхан Мехмед Мустафа за избран
за народен представител от Втори изборен
район – Бургаски, от листата на политическа
партия Движение за права и свободи – ДПС.
С вх. № НС-02-54/04.05.2017 г. на ЦИК е
получено писмо от председателя на Народното
събрание с приложено заявление с вх. № 75400-15 от 03.05.2017 г. от г-н Дурхан Мехмед
Мустафа за отказ за встъпване в пълномощия
и за полагане на клетва като народен предста
вител съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията
на Република България.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от Из
борния кодекс и Решение № 1 от 16 януари
1992 г. по к.д. № 18/91 г. на Конституционния
съд на Република България Централната из
бирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител в 44-то
Народно събрание от Втори изборен ра
йон – Бургаски, Севим Исмаил Али, под № 3
от листата на политическа партия Движение
за права и свободи – ДПС.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.

3428

Председател:
Ивилина Алексиева
За секретар:
Румен Цачев
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 25-9
от 28 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 128,
ал. 13 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външен
водопровод от съществуващ водопровод ∅ 250
АЦ в ПИ с идентификатор 07079.8.514 до ПИ с
идентификатор 07079.8.404 по КК на гр. Бургас
съгласно приложения проект, преминаващо през
ПИ с идентификатори 07079.8.514 и 07079.8.410, със
сервитут в границите на ПИ с идентификатори
07079.8.514 и 07079.8.410 съгласно Наредба № 8 от
1999 г. за разполагане на проводите и техническата
инфраструктура в населените места.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, по реда на чл. 215
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

3300

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 25-11
от 28 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 124а,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 при условията на
чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) и подробен
устройствен план – план за улична регулация
(ПУП – ПУР) на кв. 41 и на част от кв. Победа в
обхват на кв. 29, 30, 31, 32, 36 и 37 (по недействащ
план) на кв. Победа, Бургас, с което се провеждат
нови обслужващи улици и се обособяват нови
кв. 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 35а, 36, 36а, 41,
42, 43, 44, 45, изменят се уличнорегулационните
граници на кв. 37 и 37а и се обособяват нови
УПИ – УПИ I, отреден „За КОО“ в нов кв. 41,
УПИ I, отреден „За КОО“ в нов кв. 43, УПИ I,
отреден „За КОО“ в нов кв. 44, и УПИ I, отреден „За КОО“ в нов кв. 45, съгласно черните,
сините, червените, зелените и кафявите линии
и надписи върху плана, който е неразделна част
от решението.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, по реда на чл. 215
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

3301

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 25-35
от 28 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1,
т. 2 и чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.605.552, 07079.605.247, 07079.605.248,
0 70 79.6 0 5. 2 49, 0 70 79.6 0 5. 2 50 , 0 70 79.6 0 5.4 8 8 ,
07079.605.487 и 07079.605.251 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП – ПУР на улица с
о.т. 504 – о.т. 574 – о.т. 551 на ПЗ „Север“ – Бургас,
с което се провежда нова обслужваща улица с о.т.
503а – о.т. 503б – о.т. 503в – о.т. 503г – о.т. 503г –
о.т. 503д – о.т. 503е – о.т. 503ж – о.т. 551а, изменя
се уличната регулация на обслужваща улица с
о.т. 504 – о.т. 574 – о.т. 551 на ПЗ „Север“ – Бургас,
обособява се нов кв. 27А с нови УПИ I, УПИ
II-251, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ
VII и УПИ VIII, с отреждане – „За складово-производствени дейности“, и в кв. 27 се обособяват
нов УПИ I с отреждане – „За инфраструктура,
озеленяване и ТП“, и нов УПИ II-251 с отреждане – „За складово-производствени дейности“,
с показатели на застрояване в съответствие с
допустимите по действащ ОУП на гр. Бургас за
устройствена зона 3/Смф1, както следва: Плътност – до 60 %; Кинт. – до 2,0; Височина – до 10 м
(3 ет.); Озеленяване – 30 %, съгласно кафявите,
зелените, червените, сините и черните линии и
надписи в приложения проект с посочен процент
на редукция и баланс на територията, които са
неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, по реда на чл. 215
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

3302

Председател:
К. Луков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № РД-18-РР-5
от 20 април 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129,
ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка с разрешение за изработване на ПУП със Заповед № РД-18-РР-13 от
24.04.2015 г. на областния управител на област
Враца, издадено на основание чл. 124а, ал. 3 и 7
ЗУТ, заявление вх. № 7000-30-(4) от 12.01.2017 г.
от „Турбоген“ – ООД, София, протокол № 1 от
26.01.2017 г. от заседание на Областния експертен
съвет по устройство на територията и допълнително писмо вх. № 7000-30-(8) от 6.04.2017 г. от „Турбоген“ – ООД, София, Решение № 3 от 6.03.2017 г.
за изменение на решение за предварително съгласуване на промяна предназначението на поземлени
имоти в горски територии одобрявам проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за строеж: „Изграждане на МВЕЦ „Поповица“
на река Искър – деривационна в землището на
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с. Синьо бърдо, община Роман, и в землищата
на с. Царевец, с. Старо село, община Мездра,
област Враца“, с възложител „Турбоген“ – ООД,
София, ЕИК 106623336, със седалище и адрес
на управление София, ул. Николай Хайтов 3A,
представлявано от Юлиян Янкулов – управител.
Подробният устройствен план е изработен в
обхват съгласно приложената схема на проектното
трасе за следните землища по общини: община
Мездра – с. Царевец, с. Старо село; община Роман – с. Синьо бърдо.
Подробният устройствен план – парцеларен
план е изработен въз основа на разрешение за
изработване на ПУП със Заповед № РД-18-PP-13
от 24.04.2015 г. на Областния управител на област
Враца, издадено на основание чл. 124а, ал. 3 и 7
ЗУТ и в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба – Закона за устройство
на територията, Закона за кадастъра и имотния
регистър, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема
и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми.
Проектът на ПУП – парцеларен план е съгласуван със заинтересованите централни и
териториални администрации съгласно чл. 127,
ал. 2 ЗУТ.
Проектът на ПУП – парцеларен план е разгледан и приет на 26.01.2017 г. от Областния
експертен съвет по устройство на територията
съгласно чл. 128, ал. 12, т. 1 ЗУТ.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред
А дминистративния съд – Враца, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

3308

Областен управител:
М. Младенов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 643
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 557
от 23.02.2017 г. (ДВ, бр. 22 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 14 950 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.515.287 по
КККР на гр. Велико Търново, за който е отреден
УПИ V – „За търговия и услуги“ от стр. кв. 534
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се
облага с ДДС.

ВЕСТНИК

БРОЙ 37

2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 1400 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация 300 лв. (с ДДС).
Цената на тръжната документация се заплаща
по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит 4485 лв. Депозитът да бъде
внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца, считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе-
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ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе на първия следващ работен ден.

3362

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 644
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 609
от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена 39 480 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС, за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „УПИ IX – „За
обществено обслужване“ от кв. 45 по плана на
с. Пчелище заедно с построената в него сграда
(бивше училище с пристройка)“ – собственост
на Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 1900 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация 300 лв. (с ДДС).
Цената на тръжната документация се заплаща
по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит 11 844 лв. Депозитът да бъде
внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разлика между догово-
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рената цена и внесения депозит да се заплати в
български левове по сметка № BG95 SOMB 9130
3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца,
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца, считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе на първия следващ работен ден.
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Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 645
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и свое Решение № 610
от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена 28 800 лв., в която не е включена
стойността на дължимия ДДС, за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „УПИ XI – „За
обществено обслужване“ от кв. 45 по плана на
с. Пчелище заедно с построените в него сгради
(две пристройки към бивше училище)“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 1400 лв.
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3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. 3а допускане до участие в търга кандидатите
внасят депозит в размер 8640 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца, считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
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11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе на първия следващ работен ден.

3365

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 646
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4
от Наредбата за търговете и конкурсите и във
връзка със свои решения № 123 от 23.02.2012 г.
(ДВ, бр. 22 от 2012 г.), № 197 от 19.04.2012 г. (ДВ,
бр. 35 от 2012 г.) и № 1098 от 24.04.2014 г. (ДВ,
бр. 40 от 2014 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение
№ 197 от 19.04.2012 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена 459 490 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор
№ 10447.501.178 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 16 174 кв. м, за който е отреден
УПИ I – „За филиал на творчески фонд на СБХ“
от кв. 5 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване 23 000 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация 300 лв. (с ДДС).
Цената на тръжната документация се заплаща
по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на
Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава след представяне в ОбАП на документ
за извършено плащане – стая 419 в сградата на
Община Велико Търново, всеки работен ден и
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит 137 847 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
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16 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като
в случай че този ден съвпада с неработен ден,
срокът изтича последния работен ден, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит да се заплати
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца,
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца, считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича последния работен ден, предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден
съвпада с неработен ден, срокът изтича последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе първия следващ работен ден.

3365

Председател:
В. Спирдонов

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 256
от 25 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Дулово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП – ПРЗ) и план-схеми за мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за обединяване на УПИ III „За производствена и
складова дейност“ в квартал 1 (ПИ с идентифи-
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катор 24030.501.9240 по КК и КР на гр. Дулово),
УПИ V „За производствена и складова дейност“
в квартал 6 (ПИ с идентификатор 24030.501.9239
по КК и КР на гр. Дулово), обединяване на УПИ
VIII „За производствена и складова дейност“ в
квартал 5 (ПИ с идентификатор 24030.501.9232
по КК и КР на гр. Дулово), УПИ IХ „За производствена и складова дейност“ в квартал 5 (ПИ
с идентификатор 24030.501.9233 по КК и КР на
гр. Дулово) и УПИ Х „За производствена и складова дейност“ в квартал 5 (ПИ с идентификатор
24030.501.9234 по КК и КР на гр. Дулово) и закриване на улици от о.т. 12 до о.т. 17 по плана на
гр. Дулово – Промишлена зона-север.
Приема новообразуваните урегулирани поземлени имоти в квартал 1 да получат следните
градоустройствени и технически показатели:
Урегулиран поземлен имот III-9273 „За производствена, складова и търговска дейност“, квартал 1
– площ на имота – 6849 кв. м;
– устройствена зона – Пп;
– предназначение – за производствена, складова и търговска дейност;
– начин на застрояване – свободно и свързано
в два съседни имота;
– етажност (височина в м) – 1 – 3 (3 – 15);
– плътност на застрояване – до 80 %;
– Кинт. – до 2,5;
– озеленяване % – мин. 20 %.
Урегулиран поземлен имот IV-9272 „За производствена и складова дейност“, квартал 1
– площ на имота – 5491 кв. м;
– устройствена зона – Пп;
– п редназначение – за п роизводст вена и
складова дейност;
– начин на застрояване – свободно и свързано
в два съседни имота;
– етажност (височина в м) – 1 – 3 (3 – 15);
– плътност на застрояване – до 80 %;
– Кинт. – до 2,5;
– озеленяване % – мин. 20 %.

3384

Председател:
С. Галиб

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 375
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
(НВИДСППСПКВПП) Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: поземлен имот с идентификатор
35167.502.3973 с площ 322 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на
АГКК, адрес: Казанлък, кв. 48, п.к. 6100, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
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начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м); номер по предходен план: 3973, квартал: 48.
По подробен устройствен план на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № 379 от 2007 г. на кмета на
община Казанлък, имотът представлява урегулиран поземлен имот ХI-3973, отреден „За ОДО и
подземни гаражи“ в кв. 48, съседи: 35167.502.3972,
35167.502.9243, 35167.502.3974, 35167.502.9245.

3394

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 417
от 30 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите (приета с ПМС
№ 213 от 25.09.2003 г.) и свое Решение № 1426 от
24.09.2015 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
І. Утвърждава анализ на правното състояние
и информационен меморандум на поземлен имот
с идентификатор 35167.505.8779 с обща площ
1804 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г.
на изпълнителния директор на АГКК, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за друг обществен
обект, комплекс, при съседи: поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8364; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8778; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.8780; поземлен имот с
идентификатор 35167.505.7879, бул. Никола Пет
ков, и номер на имота по предходен план: 8779,
квартал: 38, парцел: XII.
ІІ. Утвърждава пазарна оценка от март 2017 г.
на поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779
с обща площ 1804 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, при съседи: поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8364; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8778; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.8780; поземлен
имот с идентификатор 35167.505.7879, бул. Никола
Петков, и номер на имота по предходен план: 8779,
квартал: 38, парцел: XII, определена в размер на
63 140 лв. без ДДС.
ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 35167.505.8779 с обща площ 1804 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Казанлък, община Казанлък, одобрени със
Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
при съседи: поземлен имот с идентификатор
35167.505.8364; поземлен имот с идентификатор
35167.505.8778; поземлен имот с идентификатор
35167.505.8780; поземлен имот с идентификатор
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35167.505.7879, бул. Никола Петков, и номер на
имота по предходен план: 8779, квартал: 38, парцел: XII, при следните условия:
1. Начална тръжна цена 63 140 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се
заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – в
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжната документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията,
представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
16,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 22 на Община Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на
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35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
3395

ОБЩИНА КНЕЖА
РЕШЕНИЕ № 420
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 4 ЗУТ
и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, постъпило искане с
вх. № АБ20-6 от 3.04.2017 г. и Решение за приемане
на ПУП – ПП – окончателен проект по т. 1 от
протокол № 5 от 6.04.2017 г. на ЕСУТ при Община
Кнежа Общинският съвет – гр. Кнежа, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) – окончателен проект на отклонение от мрежите на техническата
инфраструктура извън строителни граници за
изграж дане на „Кабел НН“ за захранване с
електроенергия на ПИ 731078 в землището на
гр. Кнежа, местност Мерата, община Кнежа,
област Плевен.
Кабелът преминава през ПИ 731032, ПИ 731.071,
ПИ 731.074, ПИ 731.077 и ПИ 731.078 в землището
на гр. Кнежа, местност Мерата, община Кнежа,
област Плевен. Възложители: Георги Петров
Бебов и Венцислав Владимиров Цветков.
2. Учредява възмездно право на прокарване
на отклонения от общи мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура заедно със съответните сервитутни ивици през ПИ 731032, ПИ
731.074 и ПИ 731.077, собственост на Община
Кнежа, в полза на Георги Петров Бебов и Венцислав Владимиров Цветков за изграждане на
„Кабел НН“ за захранване с електроенергия на
ПИ 731078 в землището на гр. Кнежа, местност
Мерата, община Кнежа, област Плевен.
3. Възлага на кмета на община Кнежа да
организира изпълнение на решението по т. 2.
Председател:
К. Герговска
3385
17. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28 април 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 002 725
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 934 994
Инвестиции в ценни книжа
25 285 641
Всичко активи:
46 223 360
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
13 869 296
Задължения към банки
13 723 778
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 889 561
Задължения към други депозанти
730 615
Депозит на управление „Банково“
6 010 110
Всичко пасиви:
46 223 360
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 28 април 2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
39 397
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 066 514
Дълготрайни материални и
нематериални активи
136 206
Други активи
10 790
Депозит в управление „Емисионно“
6 010 110
Всичко активи:
8 263 017
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 458 234
Други пасиви
180 063
Всичко задължения
3 638 297
Основен капитал
20 000
Резерви
4 617 202
Неразпределена печалба
-12 482
Всичко собствен капитал:
4 624 720
Всичко пасиви:
8 263 017
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
3312
27. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Кутичино“, разположена
в землището на гр. Луковит, община Луковит,
област Ловеч, описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4696774

8564638

2.

4697084

8564997

3.

4696972

8565836

4.

4696432

8566123

5.
4696510
8564989
3331
90. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Росеница“, разположена в
землището на с. Дъбница, община Гърмен, област
Благоевград, описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4479990

8543000

2.

4479750

8543500

3.

4479398

8543700
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№

Х (m)

Y (m)

4.

4479000

8543750

5.

4478500

8543610

6.

4478700

8543000

7.
4479250
8542750
3332
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-20 от 2.05.2017 г. за обект: „Ремонт на ВЛ
110 kV „Граничар“ в участък от стълб № 218
до п/ст „Елхово“ на територията на общините
Тополовград, област Хасково, и Елхово област
Ямбол. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
3346
307. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ прекратява конкурса, обявен с обявление № 10480 (ДВ, бр. 104 от
2016 г., стр. 108), за доцент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство (Селекция и семепроизводство на
културните растения).
3366
36 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗУТ съобщава,
че е преработен проект за план-схема по чл. 62,
ал. 9 ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти
в парк „Възраждане“ – УПИ I и III, кв. 1а, м. Зона
Б-5-4, който е изложен в район „Възраждане“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Възраждане“.
3207
2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) на обслужваща
улица от о.т. 936а – о.т. 936 – о.т. 872а – о.т. 872 и
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за УПИ ІІ-180, 181, ІІІ181, ІV-181 и V-181 в кв. 18 и УПИ Х-179, 62, 303
и VII-179, 303 в кв. 19 по плана на ж.к. Изгрев,
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 409 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
3303
3. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
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за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за кв. 2, 3 и 4 по
плана на в.з. Минерални бани, Бургас. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 409 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
3304
4. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на кв. 33 и кв. 40А по
плана на ж.к. Славейков, Бургас, с което отпада
обслужваща улица от о.т. 1392 – о.т. 1402, изменя
се конфигурацията на обслужваща улица от о.т.
1390 – о.т. 1391 – о.т. 1392, като се обособява нов
крайуличен паркинг като част от уличната регулация, изменя се конфигурацията на обслужваща
улица от о.т. 1400 – о.т. 1401 – о.т. 1405, с което
се осигурява допълнителен брой паркоместа
като част от уличната регулация, при заличаване на УПИ V-260 в кв. 40А и УПИ ІХ-264 в
кв. 33, отредени „За озеленяване“, УПИ III-264,
УПИ V-264, отредени „Зa озеленяване“, и УПИ
IV-264, отреден „За жилищни нужди“, в кв. 33
променят регулационните си граници. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 409 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
3305
5. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за територията между кв. 23 и кв. 24
по плана на к-с „Братя Миладинови“, Бургас,
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.620.83,
07079.620.91, 07079.620.95 и 07079.620.102 по КК на
гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в
стая 409 в сградата на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
3306
7. – Община гр. Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект от техническата
инфраструктура „Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марицаизток“ до п/ст „Бургас“, който за територията на
община Гълъбово е с трасе и сервитути в землищата на с. Медникарово, с. Искрица, с. Главан и
с. Мъдрец. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 207. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3321
17. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обхват ПИ
73242.225.66 с НТП за селскостопански път по КК
на с. Труд, община ,,Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3319
8. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – външно електрозахранване ниско
напрежение за захранване на обект „Сгради за
обществено обслужване“, намиращи се в поземлен
имот с идентификатор № 65365.24.12, местност
Сиракова круша, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с териториален обхват поземлени
имоти с идентификатори 65365.24.622 и 65365.24.19
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с
възложител „ВН – сервиз“ – ЕООД. Проектът за
подробен устройствен план (ПИ) – парцеларен
план (ПП) е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол
по с т рои т елс т во т о“ п ри Общ и на С а парева
баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да разгледат проекта и ако имат основания, да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Сапарева баня.
3310
7. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен ПУ П (подробен устройствен
п ла н) – П П (парцеларен п ла н) за „Трас е та
на електропровод и водопровод“, захранващи
ПИ 026307 в местността Крушака, землището на гр. Стрелча. Трасето на захранващи я
електропровод НН започва от съществуващ
стоманобетонен стълб в края на регулацията
на гр. Стрелча в посока северозапад, преминава по полски път ПИ 000696 до достигане
на ПИ 026307. Дължината на трасето е около
100 м, от които около 20 м са разположени в
земеделска територия, а останалите попадат
в урбанизираната територия на гр. Стрелча.
Водопроводното отклонение е с дължина 6 м и
започва от съществуващ водопровод АЦ ∅ 300,
минаващ по полски път ПИ 000696. Проектът се
намира в сградата на общинската администра-
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ция – Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5,
и може да бъде разгледан от заинтересуваните
лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. За справка: тел. 03532/20-20,
в. 120 – техническа служба.
3309

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, за обявяване нищожността или
отмяна на разпоредбите на чл. 17, ал. 5, чл. 23
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Симит
ли и т. 10 от приложение № 1 към нея, приета с
Решение № 339 по протокол № 27 от заседание на
Общинския съвет – гр. Симитли, на 28.09.2016 г.,
е образувано адм. дело № 296/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.06.2017 г. от 10 ч.
3318
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, са оспорени разпоредби на чл. 19, ал. 1,
т. 11, чл. 30, ал. 3, 4 и 5, чл. 31, ал. 1 и чл. 35,
ал. 5 и 6 от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в
детските градини и училища на територията на
община Сандански, приета с Решение № 341 от
протокол № 18 от 27.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сандански, с искане за отмяната им,
по което е образувано адм. д. № 294/2017 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.06.2017 г. от 11,30 ч.
3323
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава за постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна,
и уточняваща към него молба с вх. № 6726 от
27.04.2017 г., с които се оспорват разпоредбите на
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 46, ал. 4, т. 6 и § 4.1 от
Наредба № 8 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Провадия, приети с Решение № 4-40
по протокол № 4 от 12.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Провадия, във връзка с който е образувано адм. д. № 878/2017 г. на Административния
съд – Варна, ХІХ състав.
3339
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест на Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико
Търново, против разпоредбите на чл. 20, ал. 1
в частта относно изменянето и допълването на
критериите за прием на деца в детски градини от
ръководството на детската градина, чл. 25, ал. 3,
чл. 27, ал. 1, т. 12 от приложение № 3 и т. 2.7 от

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

приложение № 4 на Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общински детски градини на територията на
община Велико Търново, приета с Решение № 477
от 29.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, за което е образувано адм.д. № 283/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
16.06.2017 г. от 10 ч.
3336
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 при Окръжна прокуратура – Видин, против чл. 24, т. 1 и чл. 25, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване в общинските детски
градини на територията на община Видин, приета
с Решение № 183 от 2.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, по което е образувано адм.д.
№ 52/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 20.06.2017 г. от 9,30 ч.
3210
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се оспорват разпоредбите на чл. 20, 22 и 27 от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Угърчин, приета с
Решение № 165 по протокол № 11 от 30.08.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Угърчин, по който протест е образувано адм.д. № 131/2017 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
3337
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване на текстове в разпоредбите на чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, както и на чл. 10а от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги, приета с Решение № 22
от 30.05.2001 г. от Общинския съвет – гр. Трън.
Образувано е адм. д. № 186/2017 г. по описа на
Административния съд – Перник.
3338
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Районна прокуратура – Пловдив, срещу Решение
№ 708 на Общинския съвет – гр. Куклен, обективирано в протокол № 94 от 27.05.2011 г., изменено с Решение № 730, обективирано в протокол
№ 95 от 15.06.2011 г., по което е образувано адм.
д. № 647/2017 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
3211
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1078 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 10, ал. 15, чл. 12, ал. 8, чл. 19 и 22 от
Наредба № 7 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги в община
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„Родопи“, приета с Решение № 18, взето с протокол № 5 от 17.12.2003 г. на Общинския съвет
„Родопи“, изменена и допълнена.
3212
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2,
чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 29, ал. 2 от Наредбата
за управление на общинските пътища, приета с
Решение № 249 по протокол № 19 от 18.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сливо поле, по което
оспорване е образувано адм. д. № 126 по описа
на Административния съд – Русе, за 2017 г., насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
14.06.2017 г. от 10,30 ч.
3335
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, против чл. 1, ал. 2, чл. 20,
ал. 4, чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2, чл. 26,
чл. 27, ал. 1, т. 4, чл. 30 – 32 от Наредба № 9 за
собствеността, управлението, стопанисването,
изграждането, поддържането и финансирането на
общинската пътна мрежа на община Харманли,
по който е образувано адм. дело № 452/2017 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 14.06.2017 г. от 10,30 ч.
3322
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 37,
ал. 2, т. 6, чл. 41 и 42 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги в община Стралджа, приета с
Решение № 539 на проведеното на 24.03.2015 г.
заседание на Общинския съвет – гр. Стралджа,
изм. с Решение № 148 на ОбС – г р. Ст ра лджа – протокол № 12 от 30.09.2016 г., изм. с Решение № 191 на ОбС – гр. Стралджа – протокол
№ 15 от 23.12.2016 г., по което е образувано адм.д.
№ 119/2017 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 1.06.2017 г. от 9,30 ч.
3334
Благоевградският районен съд съобщава на
Одри Жизел Жоржет Коберт-Терзийска, родена
на 19.09.1983 г. в Белгия, без постоянен адрес в
Република България, да се яви в съда като ответница по гр. д. № 564/2017 г., заведено от Мирослав
Асенов Терзийски с постоянен адрес гр. Симитли,
ул. Гоце Делчев 15, с правно основание чл. 34
ЗС, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с копие от искова молба и доказателства
към нея в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпр еки
публикацията ответницата не се яви в съда за
получаване на съдебните книжа, съдът ще є назначи особен представител на разноски на ищеца.
3213
Варненският районен съд, Х състав, призовава Антъни Джон Хинкли, роден на 18.10.1962 г.
във Великобритания, като ответник по гр.д.
№ 3339/2017 г. по описа на ВРС, Х състав, по
предявения от Татяна Ивайлова Граматикова-Боно
лично и като майка и законен представител на
малолетния Михаел-Бен Антъни Джон Хинкли
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иск с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК,
който следва да се яви в Районния съд – Варна,
в канцеларията на деловодството на X състав
в 7-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
ведно с всички уточняващи я молби по делото и
приложенията є. При неявяване на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3341
Сливенският районен съд уведомява Сергиос
Андреас Сергиу, гражданин на Великобритания,
роден на 8.10.1971 г., че срещу него има заведено
гр.д. № 1085/2017 г. по описа на СлРС от Добринка Динкова Желева в качеството є на майка и
законна представителка на малолетното дете
Евгения Сергиос Сергиу от Сливен по чл. 127а
СК във връзка с чл. 45 и чл. 76, ал. 9 ЗБЛД.
Горепосоченото лице има право в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да подаде писмен отговор по подадената искова
молба в съда.
3340

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Н а ц и о н а л н о т о р ъко в од с т в о н а П П
„Демократи за силна България“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ПП ДСБ
на свое извънредно заседание, проведено на
29.04.2017 г., свиква Национално събрание на
партията на 10.06.2017 г. в 11 ч. в София 1046,
бул. Христо Смирненски 1, аула „Максима“,
в състав от 500 делегати, при следния дневен
ред: 1. док лад на председателя на ПП ДСБ; 2.
политическа дискусия; 3. избор на Председател
на ПП ДСБ; 4. избор на Национално ръководство на ПП ДСБ; 5. разни. Регистрацията
на делегатите започва от 9 ч. Делегатите на
Националното събрание на ДСБ се определят
съгласно чл. 20 от Устава.
3324
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Родители“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 12.06.2017 г. в 17,30 ч.
в София, ж.к. Яворов, бл. 73, вх. 2, ап. 4, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за 2016 г.; 2.
приемане на бюджет на сдружението; 3. промени
в устава; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали
на събранието са на разположение на членовете
на сдружението в неговия офис.
3370
29. – Управителният съвет на Института
на вътрешните одитори в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на ИВОБ на 15.06.2017 г. в 17 ч. в зала
1 на „Сентръл Парк Хотел София“, София 1463,
бул. Витоша 106, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
приемане на: годишен финансов отчет за 2016 г.;
отчет за дейността на ИВОБ за периода 1 юни
2016 г. – 31 май 2017 г.; отчет за дейността на
контролния съвет за периода 1 юни 2016 г. – 31

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1   

май 2017 г.; отчет за изпълнението на бюджета
за 2016 г.; 3. промяна в устава на ИВОБ; 4. организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
3325
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Юнак-2000“,
Ардино, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.06.2017 г. в 17 ч. в залата
на Общинския съвет – гр. Ардино, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за извършване на общественополезна дейност; 2. промяна
в наименованието на сдружението; 3. приемане
на нов устав на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 13 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да
присъстват. Писмените материали по дневния ред
са на разположение в седалището на сдружението.
3349
2. – Управителният съвет на Туристическо
сдружение „Венеца“ – Ботевград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете си на общо съб
рание на 29.06.2017 г. в 17,30 ч. в Историческия
музей – Ботевград, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността; 2. избор на ново ръководство;
3. разни.
3368
11. – Управителният съвет на „Туристичес
ко дружество Странджа“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.06.2017 г. в 11 ч. в хижа „Странджа“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението – управителен съвет; 2. отчет за финансовото
състояние на дружеството – контролен съвет; 3.
избор на нови ръководни органи; 4. разни.
3316
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Димитър Стефанов Самсаров“, в
ликвидация, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.07.2017 г. в 10 ч. на адреса
на управление на сдружението: Варна, ул. Хаджи
Димитър 12, ет. 2, ап. 77, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приключване на
производството по ликвидация на сдружението
и заличаването му от Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден при ВОС; 2.
приемане на крайния ликвидационен баланс; 3.
освобождаване на ликвидатора от отговорност; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
3317
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Инициатива за регионално развитие“ – Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 10 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 17.06.2017 г. в 12 ч. в Костенец,
ул. Иван Вазов 2, ет. 4, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността и прекратяване
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на правомощия на управителния съвет; 2. вземане
на решение за прекратяване на СНЦ „Инициатива за регионално развитие“, назначаване на
ликвидатор и определяне на срок за ликвидация;
3. приемане на начален ликвидационен баланс; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 13 ч. същия
ден на същото място и при същия дневен ред.
3367
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза „Мотоклуб – Бохеми“ – Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 24.07.2017 г. в 18 ч. в
Кърджали, ул. Първи май 60, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет;
2. приемане на промени в устава на сдружението;
3. освобождаване членовете на управителния
съвет; 4. избиране на нови членове на управителния съвет и на нов председател; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден на същото
място в 19 ч. при същия дневен ред.
3369
14. – Управителният съвет на СНЦ „Вилен
съвет – Върховръх“ – Перущица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, устава и решение от заседание
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на УС от 20.04.2017 г. свиква редовно общо
събр ание на 2.07.2017 г. в 17,30 ч. в Младежкия
дом – Перущица, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността и изпълнението
на бюджета на СНЦ „Вилен съвет – Върховръх“ – Перущица; 2. приемане на изменение на
чл. 24 от устава за свикване на общо събрание
чрез връчване на писмена покана на членовете
една седмица преди събранието; 3. приемане на
нови членове; 4. избиране на нов УС на СНЦ
„Вилен съвет – Върховръх“ – Перущица.
3320
3. – Управителни ят съвет на Сдружение
за деца и лица със специални нужди „Калинка“ – Шу мен, на основание ч л. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 26.06.2017 г. в 13 ч. в Шумен,
ул. Марин Дринов 11, в кафе-зала „Пролет“ на
хотел „Пролет“, при следния дневен ред: 1. избор на председател, секретар и преброител на
събранието; 2. отчетен доклад за дейността на
сдружението през 2016 г.; 3. отчет на експертния съвет към СДЛСН „Калинка“ за 2016 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3345

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
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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