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страция, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по бюджет и финанси се състои от 22 народни представители, от които 9
от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Менда Кирилова Стоянова – председател
и член на комисията;
Диана Иванова Йорданова – заместникпредседател и член на комисията;
Георги Ченков Търновалийски – заместник-председател и член на комисията;
Николай Веселинов Александров – заместник-председател и член на комисията;
Йордан Кирилов Цонев – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Александър Койчев Иванов, Владислав Тошков Николов, Даниела Владимирова Савеклиева, Евгения Даниелова Ангелова,
Ирена Методиева Димова, Красен Георгиев
Кръстев, Мария Йорданова Илиева, Богдан

Емилов Боцев, Валентин Георгиев Ламбев,
Дора Илиева Янкова, Лало Георгиев Кирилов, Румен Василев Гечев, Светла Маринова
Бъчварова-Пиралкова, Маргарита Николаева
Николова, Йордан А постолов А постолов,
Сергей Манушов Кичиков, Кръстина Николова Таскова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3535

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правни въпроси се състои
от 22 народни представители, от които 9 от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Данаил Димитров Кирилов – председател
и член на комисията;
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Десислава Вълчева Атанасова – заместникпредседател и член на комисията;
Филип Стефанов Попов – заместник-председател и член на комисията;
Христиан Радев Митев – заместник-председател и член на комисията;
Хамид Бари Хамид – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Алтимир Емилов Адамов, Анна
Василева Александрова, Димитър Николов
Лазаров, Иглика Иванова Иванова-Събева,
Йорданка Иванова Фик и рлийска, К и ри л
Боянов Калфин, Мария Йорданова Илиева,
Валери Мирчев Жаблянов, Денчо Стоянов
Бояджиев, Димитър Стоянов Стоянов, Крум
Костадинов Зарков, Пенчо Пламенов Милков,
Явор Руменов Божанков, Емил Димитров
Симеонов, Явор Бож илов Нотев, Йордан
Кирилов Цонев, Симеон Георгиев Найденов.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3533

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по икономическа
политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по икономическа политика
и туризъм се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 1 от Парламентарната група на
ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Петър Георгиев Кънев – председател и
член на комисията;
Даниела Владимирова Савеклиева – заместник-председател и член на комисията;
Маргарита Николаева Николова – заместник-председател и член на комисията;
Адлен Шукри Шевкед – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Анна Василева Александрова,
Борис Петков Кърчев, Делян Александров
Добрев, Димитър Бойчев Петров, Димитър
Кру мов А лекса н д ров, Евг ен и я Бисерова
Алексиева, Иван Николов Миховски, Теодора
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Радкова Георгиева, Димитър Иванов Данчев,
Драгомир Велков Стойнев, Жельо Иванов
Бойчев, Румен Василев Гечев, Станислав
Иванов Владимиров, Христо Танчев Проданов, Александър Николаев Сабанов, Росен
Живков Иванов, Делян Славчев Пеевски,
Гергана Желязкова Стефанова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 4, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по енергетика се състои
от 22 народни представители, от които 9 от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Делян Александров Добрев – председател
и член на комисията;
Валентин Алексиев Николов – заместникпредседател и член на комисията;
Таско Михайлов Ерменков – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Александър Руменов Ненков, Данаил Димитров Кирилов, Даниела Димитрова
Малешкова, Десислава Ангелова Тодорова,
Димитър Бойчев Петров, Мартин Владимиров Тинчев, Петя Цветанова Аврамова,
Александър Димитров Паунов, Атанас Петров
Костадинов, Георги Георгиев Стоилов, Жельо
Иванов Бойчев, Иван Киров Генов, Николай
Димитров Пенев, Искрен Василев Веселинов,
А лександър Маиров Сиди, Славчо Стоев
Атанасов, Рамадан Байрам Аталай, Бюрхан
Илиязов Абазов, Пламен Трифонов Христов.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 5, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление
се състои от 22 народни представители, от
които 9 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП
за България“, 3 от Парламентарната група на
„Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 1 от
Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Искрен Василев Веселинов – председател
и член на комисията;
Петя Цветанова Аврамова – заместникпредседател и член на комисията;
Дора Илиева Янкова – заместник-председател и член на комисията;
Пламен Трифонов Христов – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: А лександър Руменов Ненков,
Георги Запрев Динев, Десислава Жекова
Танева, Дилян Станимиров Димитров, Емил
Маринов Христов, Младен Николов Шишков,
Николай Цветанов Сираков, Цвета Вълчева
Караянчева, Иван Димов Иванов, Любомир
Бойков Бонев, Манол Трифонов Генов, Никола
Илиев Динков, Николай Георгиев Иванов, Радослав Любчов Стойчев, Николай Веселинов
Александров, Георги Колев Колев, Рамадан
Байрам Аталай, Танер Мехмед Али.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3528

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 6, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по външна политика се състои от 22 народни представители, от които 9
от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
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3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Джема Маринова Грозданова – председател
и член на комисията;
Пламен Иванов Манушев – заместникпредседател и член на комисията;
Красимир Илиев Богданов – заместникпредседател и член на комисията;
Полина Цветославова Цанкова-Христова – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Атанас Иванов Ташков, Владимир
Цветанов Тошев, Десислава Вълчева Атанасова, Евгения Даниелова Ангелова, Павел
Алексеев Христов, Радостин Радославов Танев, Христо Георгиев Гаджев, Валери Мирчев
Жаблянов, Георги Георгиев Михайлов, Елена
Николова Йончева, Иво Ангелов Христов,
Петър Бойков Витанов, Стефан Иванов Бурджев, Тома Николов Томов, Юлиан Кръстев
Ангелов, Волен Николов Сидеров, Хамид
Бари Хамид, Имрен Исметова Мехмедова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3526

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 7, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по отбрана се състои от 22
народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Константин Веселинов Попов – председател и член на комисията;
Владимир Цветанов Тошев – заместникпредседател и член на комисията;
Николай Иванов Цонков – замест никпредседател и член на комисията;
Борис Вангелов Борисов – заместник-председател и член на комисията.
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Членове: Антон Динев Тодоров, Георги
Тенев Станков, Емил Маринов Христов, Запрян Василев Янков, Пламен Дулчев Нунев,
Пламен Иванов Манушев, Христо Георгиев
Гаджев, Георги Димитров Андреев, Кольо
Йорданов Милев, Петър Бойков Витанов,
Славчо Георгиев Велков, Спас Янев Панчев,
Таско Михайлов Ерменков, Милен Василев
Михов, Симеон Христов Симеонов, Джейхан
Хасанов Ибрямов, Слави Дичев Нецов.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3524

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ВЕСТНИК

Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3522

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по земеделието и
храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 9, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 8, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната
група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Цветан Генчев Цветанов – председател и
член на комисията;
Пламен Дулчев Нунев – заместник-председател и член на комисията;
Георги Димитров Андреев – заместникпредседател и член на комисията;
Десислав Славов Чуколов – заместникпредседател и член на комисията;
А хмед Реджебов А хмедов – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Диана Димова Саватева, Дилян
Станимиров Димитров, Димитър Николов
Гамишев, Константин Веселинов Попов, Маноил Минчев Манев, Пламен Тачев Петров,
Таня Тодорова Петрова, Димитър Стоянов
Стоянов, Иван Валентинов Иванов, Кирил
Николаев Добрев, Красимир Христов Янков, Пенчо Пламенов Милков, Тодор Байчев
Байчев, Валентин Кирилов Касабов, Волен
Николов Сидеров, Мустафа Сали Карадайъ,
Веселин Найденов Марешки.

С Т Р. 5

1. Комисията по земеделието и храните
се състои от 22 народни представители, от
които 9 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП
за България“, 3 от Парламентарната група на
„Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 1 от
Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Десислава Жекова Танева – председател и
член на комисията;
Димитър Иванов Гечев – заместник-председател и член на комисията;
Светла Маринова Бъчварова-Пира лкова – заместник-председател и член на комисията;
Йордан Апостолов Апостолов – заместникпредседател и член на комисията;
Бюрхан Илиязов Абазов – заместник-председател и член на комисията.
Членове: А лександър Иванов Мацурев,
Алтимир Емилов Адамов, Андриан Иванов
Райков, Живко Иванов Мартинов, Запрян
Василев Янков, Станислава Красимирова
Стоянова, Цвета Вълчева Караянчева, Георги
Георгиев Стоилов, Даниел Петков Йорданов,
Йордан Стоянов Младенов, Николай Кръстев
Бошкилов, Румен Николов Георгиев, Цветан
Борисов Топчиев, Александър Николаев Сабанов, Павел Димитров Шопов, Делян Славчев
Пеевски, Кръстина Николова Таскова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3534

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по труда, социалната
и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 10, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 22 народни
представители, от които 9 от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната
група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Хасан Ахмед Адемов – председател и член
на комисията;
Светлана Ангелова Найденова – заместник-председател и член на комисията;
Георги Янчев Гьоков – заместник-председател и член на комисията;
Калин Николов Поповски – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Димитър Иванов Гечев, Ивайло
Любенов Константинов, Ирена Методиева
Димова, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Ралица Трилкова Добрева, Румен Петров
Генов, Руслан Здравков Тошев, Юлиян Михайлов Папашимов, Виолета Русева Желева,
Весела Николаева Лечева, Милко Недялков
Недялков, Михаил Ивайлов Христов, Надя
Спасова Клисурска-Жекова, Николай Георгиев Иванов, Ерол Осман Мехмед, Албена
Владимирова Найденова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3532

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието
и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 11, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по образованието и науката
се състои от 22 народни представители, от
които 9 от Парламентарната група на ПП
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ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП
за България“, 3 от Парламентарната група на
„Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 1 от
Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Милена Цветанова Дамянова – председател
и член на комисията;
Галя Енева Захариева – заместник-председател и член на комисията;
Анелия Димитрова Клисарова – заместник-председател и член на комисията;
Милен Василев Михов – заместник-председател и член на комисията;
Ерол Осман Мехмед – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Ася Атанасова Пеева, Борислав
Иванов Борисов, Венка Константинова Стоя нова, Да н иела Д и м и т рова Ма леш кова,
Снежана Георгиева Дукова, Станислава Красимирова Стоянова, Таня Тодорова Петрова,
Веска Маринова Ненчева, Донка Димова
Симеонова, Иво Ангелов Христов, Ирена Тодорова Анастасова, Николай Иванов Цонков,
Стоян Михайлов Мирчев, Станислав Тодоров
Станилов, Йордан Илиев Йорданов, Сергей
Манушов Кичиков, Нина Пейчева Миткова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3529

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 12, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта се състои от 19 народни
представители, от които 8 от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната
група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Славчо Стоев Атанасов – председател и
член на комисията;
Стефан Апостолов Апостолов – заместникпредседател и член на комисията;
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Весела Николаева Лечева – заместникпредседател и член на комисията;
Боряна Любенова Георгиева – заместникпредседател и член на комисията.
Ч ленове: Ва лен т ин Ми рчов Ми л у шев,
Владимир Славчев Вълев, Галя Енева Захариева, Георги Евдокиев Марков, Георги
Запрев Динев, Димитър Крумов Александров,
Светлана А нгелова Най денова, Димит ър
Величков Георгиев, Иван Ивайлов Ченчев,
Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова
Халачева, Христо Танчев Проданов, Йордан
Илиев Йорданов, Севим Исмаил Али, Елхан
Мехмедов Кълков.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3527

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 13, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по здравеопазването се състои от 22 народни представители, от които 9
от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова – председател и член на комисията;
Лъчезар Богомилов Иванов – заместникпредседател и член на комисията;
Георги Йорданов Йорданов – заместникпредседател и член на комисията;
Георги Колев Колев – заместник-председател и член на комисията.
Ч ленове: А лекса н д ър Кой чев Ива нов,
Александър Петров Александров, Борислав
Иванов Борисов, Венка Константинова Стоянова, Румен Петров Генов, Христо Грудев
Грудев, Юлиян Михайлов Папашимов, Анелия
Димитрова Клисарова, Валентина Александрова Найденова, Георги Георгиев Михайлов,
Георги Янчев Гьоков, Иван Тодоров Ибришимов, Илиян Ангелов Тимчев, Калин Николов
Поповски, Явор Божилов Нотев, Джевдет
Ибрям Чакъров, Нигяр Сахлим Джафер, Нина
Пейчева Миткова.

ВЕСТНИК
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Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3525

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по околната среда
и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 14, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по околната среда и водите
се състои от 22 народни представители, от
които 9 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП
за България“, 3 от Парламентарната група на
„Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 1 от
Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Ивелина Веселинова Василева – председател и член на комисията;
Христо Грудев Грудев – заместник-председател и член на комисията;
Манол Трифонов Генов – заместник-председател и член на комисията;
Атанас Славчев Стоянов – заместник-председател и член на комисията.
Членове: А лександър Иванов Мацурев,
А ндриан Иванов Райков, Васил Цветков
Ц ве т ков, Десисла ва А н г елова Тодорова,
Живко Иванов Мартинов, Младен Николов
Шишков, Станислав Стоянов Иванов, Атанас
Петров Костадинов, Даниел Петков Йорданов,
Иван Тодоров Ибришимов, Николай Димитров Пенев, Румен Николов Георгиев, Явор
Руменов Божанков, Петър Христов Петров,
Борис Янков Ячев, Ерджан Себайтин Ебатин,
Джевдет Ибрям Чакъров, Гергана Желязкова
Стефанова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3523

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

з а изби ра не на Ком иси я по т ра нспор т,
информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 15, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комиси ята по т ранспорт, информационни технологии и съобщения се състои
от 22 народни представители, от които 9 от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „Обединени
патриоти“, 2 от Парламентарната група на
„Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Халил Реджепов Летифов – председател и
член на комисията;
Станислав Стоянов Иванов – заместникпредседател и член на комисията;
Георги Страхилов Свиленски – заместникпредседател и член на комисията;
Росен Живков Иванов – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Атанас Иванов Ташков, Борис
Петков Кърчев, Валентин Мирчов Милушев,
Ивайло Любенов Константинов, Йорданка
Иванова Фикирлийска, Клавдия Георгиева
Григорова-Ганчева, Павел Алексеев Христов,
Радостин Радославов Танев, Александър Димитров Паунов, Димитър Иванов Данчев,
Иван Димов Иванов, Лало Георгиев Кирилов,
Николай Асенов Тишев, Спас Янев Панчев,
Атанас Славчев Стоянов, Ихсан Халил Хаккъ,
Андон Димов Дончев.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3521

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по културата и
медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 16, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по култ у рата и медиите
се състои от 19 народни представители, от
които 8 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на „БСП
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за България“, 2 от Парламентарната група на
„Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 1 от
Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Вежди Летиф Рашидов – председател и
член на комисията;
Диана Димова Саватева – заместник-председател и член на комисията;
Станислав Тодоров Станилов – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Емилия Веселинова СтаневаМи лкова, Красими р Любоми ров Вел чев,
Лъчезар Богомилов Иванов, Николай Цветанов Сираков, Спас Георгиев Гърневски, Тома
Любомиров Биков, Александър Тихомиров
Симов, Елена Николова Йончева, Иван Ивайлов Ченчев, Нона Кръстева Йотова, Стефан
Ламбов Данаилов, Чавдар Йорданов Велинов,
Красимир Илиев Богданов, Велислава Иванова
Кръстева, Ерджан Себайтин Ебатин, Боряна
Любенова Георгиева.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3520

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по взаимодействието
с неправителствените организации и жалбите
на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 17, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 2 от Парламентарната
група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 1 от Парламентарната група на
ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Антон Константинов Кутев – председател
и член на комисията;
Снежана Георгиева Дукова – заместникпредседател и член на комисията;
А лександър Маиров Сиди – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Ася Атанасова Пеева, Даниела
Анастасова Дариткова-Проданова, Красимир
Митков Събев, Менда Кирилова Стоянова,
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Милена Цветанова Дамянова, Нели Рускова
Петрова, Теодора Радкова Георгиева, Георги Страхилов Свиленски, Ирена Тодорова
Анастасова, Крум Костадинов Зарков, Надя
Спасова Клисурска-Жекова, Нона Кръстева
Йотова, Велислава Иванова Кръстева, Хайри
Реджебов Садъков.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3542

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вероизповеданията
и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 18, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комиси ята по вероизповедани ята и
правата на човека се състои от 19 народни
представители, от които 8 от Парламентарната
група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната
група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Красимир Любомиров Велчев – председател и член на комисията;
Евгения Бисерова Алексиева – заместникпредседател и член на комисията;
Васил Миланов Антонов – заместник-председател и член на комисията;
Павел Димитров Шопов – заместник-председател и член на комисията;
Джейхан Хасанов Ибрямов – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Александър Петров Александров,
Диана Иванова Йорданова, Иван Николов Миховски, Кирил Боянов Калфин, Нели Рускова
Петрова, Пламен Тачев Петров, Валентина
Александрова Найденова, Николай Асенов
Тишев, Стоян Михайлов Мирчев, Тодор Байчев
Байчев, Чавдар Йорданов Велинов, Хайри
Реджебов Садъков, Дора Стоянова Христова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3541

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 19, чл. 19 и чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
се състои от 10 народни представители – по
двама от парламентарните групи на: ПП ГЕРБ,
„БСП за България“, „Обединени патриоти“,
„Движение за права и свободи“ и ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Борис Янков Ячев – председател и член
на комисията;
Антон Динев Тодоров – заместник-председател и член на комисията;
Кирил Николаев Добрев – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Спас Георгиев Гърневски, Милко
Недялков Недялков, Миглена Дойкова Александрова, Ихсан Халил Хаккъ, Симеон Христов Симеонов, Симеон Георгиев Найденов,
Слави Дичев Нецов.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3540

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 20, чл. 19 и чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове се състои
от 10 народни представители – по двама от
парламентарните групи на: ПП ГЕРБ, „БСП за
България“, „Обединени патриоти“, „Движение
за права и свободи“ и ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Кристиан Иванов Вигенин – председател
и член на комисията;
Ивелина Веселинова Василева – заместник-председател и член на комисията;
Петър Христов Петров – заместник-председател и член на комисията.
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Членове: Джема Маринова Грозданова,
Иван Валентинов Иванов, Миглена Дойкова
Александрова, Димитър Иванов Аврамов,
Имрен Исметова Мехмедова, Полина Цветославова Цанкова-Христова, Албена Владимирова Найденова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3539

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 21, чл. 19 и чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения се състои от 10 народни представители – по двама от парламентарните групи
на: ПП ГЕРБ, „БСП за България“, „Обединени
патриоти“, „Движение за права и свободи“ и
ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Димитър Николов Лазаров – председател
и член на комисията;
Славчо Георгиев Велков – заместник-председател и член на комисията;
Валентин Кирилов Касабов – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Цветан Генчев Цветанов, Филип
Стефанов Попов, Десислав Славов Чуколов,
Мустафа Сали Карадайъ, Елхан Мехмедов
Кълков, Веселин Найденов Марешки.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3538

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по политиките за
българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 22, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по политиките за българите
в чужбина се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 2 от Парламентарната
група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 1 от Парламентарната група на
ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Андон Димов Дончев – председател и член
на комисията;
Маноил Минчев Манев – заместник-председател и член на комисията;
Юлиан Кръстев Ангелов – заместник-председател и член на комисията.
Членове: Галя Стоянова Василева, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Димитър Николов Гамишев, Емилия Веселинова
Станева-Милкова, Красен Георгиев Кръстев,
Красимир Митков Събев, Тома Любомиров
Биков, Александър Тихомиров Симов, Богдан
Емилов Боцев, Веска Маринова Ненчева,
Георги Йорданов Йорданов, Тома Николов
Томов, Цветан Борисов Топчиев, Борис Вангелов Борисов, А хмед Реджебов А хмедов,
Танер Мехмед Али.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3537

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за наблюдение на
приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 23, чл. 21, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и
контрабандата се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната
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група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната
група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на ПП ВОЛЯ.
2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:
Емил Димитров Симеонов – председател
и член на комисията;
Владислав Тошков Николов – заместникпредседател и член на комисията.
Членове: Валентин А лексиев Николов,
Галя Стоянова Василева, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Иглика Иванова
Иванова-Събева, Калин Димитров Василев,
Мартин Владимиров Тинчев, Стефан Апостолов Апостолов, Георги Ченков Търновалийски,
Денчо Стоянов Бояджиев, Драгомир Велков
Стойнев, Радослав Любчов Стойчев, Кольо
Йорданов Милев, Стефан Иванов Бурджев,
Христиан Радев Митев, Адлен Шукри Шевкед,
Димитър Иванов Аврамов, Дора Стоянова
Христова.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3536

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута
на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа в състав от 6 основни
представители и 6 заместващи представители,
както следва:
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – 1 основен и 2 заместващи;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ВОЛЯ – 1 основен и 1 заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:

ВЕСТНИК
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а) основни представители:
– Джема Маринова Грозданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Милена Цветанова Дамянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Валери Мирчев Жаблянов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Красимир Илиев Богданов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Хамид Бари Хамид от парламентарната
група на „Движение за права и свободи“;
– Пламен Трифонов Христов от парламентарната група на ПП ВОЛЯ;
б) заместващи представители:
– Данаил Димитров Кирилов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Анелия Димитрова Клисарова от парламентарната група на „БСП за България“;
– Петър Бойков Витанов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Николай Веселинов Александров от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Джейхан Хасанов Ибрямов от парламентарната група на „Движение за права и
свободи“;
– Нина Пейчева Миткова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Джема Маринова Грозданова – ръководител;
– Валери Мирчев Жаблянов – заместникръководител;
– Красимир Илиев Богданов – заместникръководител;
– Хамид Бари Хамид – заместник-ръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3555

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение
на Централноевропейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на
Централноевропейската инициатива в състав
от 5 членове, както следва:
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – един;
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– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – един;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ВОЛЯ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Даниела Владимирова Савеклиева от
парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Атанас Петров Костадинов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Николай Веселинов Александров от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Ерол Осман Мехмед от парламентарната
група на „Движение за права и свободи“;
– Кръстина Николова Таскова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Николай Веселинов Александров – ръководител;
– Даниела Владимирова Савеклиева – заместник-ръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3556

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съюза за Средиземноморието
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Съюза за Средиземноморието в състав от
3 членове, както следва:
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ГЕРБ – един;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Светлана Ангелова Найденова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Тома Николов Томов от парламентарната
група на „БСП за България“;
– Йордан Кирилов Цонев от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.
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3. Избира за ръководител на делегацията
Йордан Кирилов Цонев.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3557

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на НАТО
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на НАТО в състав от 6 членове, както следва:
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – двама;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Пламен Иванов Манушев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Христо Георгиев Гаджев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Николай Иванов Цонков от парламентарната група на „БСП за България“;
– Спас Янев Панчев от парламентарната
група на „БСП за България“;
– Милен Василев Михов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Симеон Христов Симеонов от парламентарната група на „Движение за права и
свободи“.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Пламен Иванов Манушев – ръководител;
– Николай Иванов Цонков – заместникръководител;
– Симеон Христов Симеонов – заместникръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3558

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония в състав от 4 членове, както
следва:
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ГЕРБ – един;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – един;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – един;
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ВОЛЯ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Мария Йорданова Илиева от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Крум Костадинов Зарков от парламентарната група на „БСП за България“;
– Маргарита Николаева Николова от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Андон Димов Дончев от парламентарната
група на ПП ВОЛЯ.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Крум Костадинов Зарков – ръководител;
– Мария Йорданова Илиева – заместникръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3559

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната
асамблея по православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие в състав от 5 членове,
както следва:
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ГЕРБ – един;
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– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – един;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ВОЛЯ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Маноил Минчев Манев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Васил Миланов Антонов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Волен Николов Сидеров от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Велислава Иванова Кръстева от парламентарната група на „Движение за права и
свободи“;
– Дора Стоянова Христова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
3. Избира за ръководител на делегацията
Волен Николов Сидеров.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3560

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз
в състав от 5 членове, както следва:
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – двама;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – един;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Димитър Борисов Главчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Цвета Вълчева Караянчева от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Георги Георгиев Михайлов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Десислав Славов Чуколов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

– Нигяр Сахлим Джафер от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Димитър Борисов Главчев – ръководител;
– Цвета Вълчева Караянчева – заместникръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3561

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа в състав от 5 основни членове и
5 заместващи членове, както следва:
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ВОЛЯ – 1 заместващ.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
а) основни членове:
– Десислава Вълчева Атанасова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Лъчезар Богомилов Иванов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Кристиан Иванов Вигенин от парламентарната група на „БСП за България“;
– Борис Янков Ячев от парламентарната
група на „Обединени патриоти“;
– Имрен Исметова Мехмедова от парламентарната група на „Движение за права и
свободи“;
б) заместващи членове:
– Владимир Цветанов Тошев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Елена Николова Йончева от парламентарната група на „БСП за България“;
– Искрен Василев Веселинов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
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– Ахмед Реджебов Ахмедов от парламентарната група на„Движение за права и свободи“;
– Гергана Желязкова Стефанова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Десислава Вълчева Атанасова – ръководител;
– Кристиан Иванов Вигенин – заместникръководител;
– Борис Янков Ячев – заместник-ръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3564

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа в състав от 6 основни представители
и 3 заместващи представители, както следва:
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – 1 основен;
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ВОЛЯ – 1 основен.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
а) основни:
– Диана Иванова Йорданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Филип Стефанов Попов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Борис Вангелов Борисов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Джевдет Ибрям Чакъров от парламентарната група на „Движение за права и свободи“;
– Албена Владимирова Найденова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ;
б) заместващи:
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– Снежана Георгиева Дукова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Иван Валентинов Иванов от парламентарната група на „БСП за България“;
– Петър Христов Петров от парламентарната група на „Обединени патриоти“.
3. Избира за ръководител на делегацията
Димитър Борисов Главчев.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3562

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
в състав от 5 членове, както следва:
– за Парламен тарната г ру па на ПП
ГЕРБ – двама;
– за Парламентарната група на „БСП за
България“ – един;
– за Парламентарната група на „Обединени
патриоти“ – един;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един.
2. Избира състав на делегацията, както
следва:
– Красимир Любомиров Велчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Павел Алексеев Христов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;
– Петър Георгиев Кънев от парламентарната група на„БСП за България“;
– Валентин Кирилов Касабов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;
– Рамадан Байрам Аталай от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.
3. Избира ръководство на делегацията в
състав:
– Петър Георгиев Кънев – ръководител;
– Павел Алексеев Христов – заместникръководител.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

3563

Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 10 МАЙ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и
103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102
от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г.,
бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015, бр. 2, 8, 49 и 91 от
2016 г. и бр. 12 и 30 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:
1. министър-председател;
2. заместник министър-председател;
3. заместник министър-председател по
икономическата и демографската политика;
4. заместник министър-председател по
обществения ред и сигурността и министър
на отбраната;
5. заместник министър-председател по
правосъдната реформа и министър на външните работи;
6. министър на финансите;
7. министър на вътрешните работи;
8. министър на регионалното развитие и
благоустройството;
9. министър на труда и социалната политика;
10. министър на правосъдието;
11. министър на образованието и науката;
12. министър на здравеопазването;
13. министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018;
14. министър на културата;
15. министър на околната среда и водите;
16. министър на земеделието, храните и
горите;
17. министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
18. министър на икономиката;
19. министър на енергетиката;
20. министър на туризма;
21. министър на младежта и спорта.
(2) Заместник министър-председателите и
министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя
по ал. 1, т. 2 и заместник министър-председателя по икономическата и демографската
политика.“
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§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 и 4 думите „по европейските
фондове“ се заменят с „по чл. 5, ал. 1, т. 2“.
2. Алинея 6 се отменя.
3. В ал. 7 думите „по ал. 1, 3 и 6“ се заменят с „по ал. 1 и 3“.
§ 3. В чл. 65 се създава т. 12:
„12. воденето на официален документен
регистър на документите по т. 1 и официален документен регистър на документите по
т. 10 и 11.“
§ 4. В чл. 75, ал. 1, т. 1 думите „по европейските фондове“ се заменят с „по чл. 5,
ал. 1, т. 2“.
§ 5. В чл. 77а, ал. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 2“.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по социални
политики и министър на здравеопазването“ се
заменят с „Политически кабинет на заместник
министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2“
и числото „3“ се заменя с „9“.
2. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по вътрешен
ред и сигурност и министър на отбраната“ се
заменят с „Политически кабинет на заместник
министър-председателя по икономическата
и демографската политика“ и числото „3“ се
заменя с „9“.
3. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по европейските
фондове“ се заменят с „Политически кабинет
на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на
отбраната“ и числото „10“ се заменя с „4“.
4. Думите „Политически кабинет на заместник министър-председателя по подготовката
на българското председателство на Съвета на
ЕС – 2018“ се заменят с „Политически кабинет
на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните
работи“ и числото „10“ се заменя с „4“.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Постановление № 114 на Министерск и я съвет от 2016 г. за създаване на
национален механизъм за координация на
подготовката и провеждането на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 79 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 3 думите „заместник министърпредседателят по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“
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се заменят с „министърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“;
б) в ал. 7 думите „Министерския съвет“
се заменят с „министъра за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“;
в) в ал. 9 думите „заместник министърпредседателя по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“ се
заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018“.
2. Навсякъде в чл. 5, ал. 1 думите „заместник министър-председателят по подготовката
на българското председателство на Съвета
на ЕС – 2018“ се заменят с „министърът за
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018“.
3. В чл. 12:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 думите „т. 1“ се заменят с „т. 1
и 2“;
бб) в т. 2 думите „т. 2 – 6“ се заменят с
„т. 3 – 6“, а думите „заместник министърпредседателя по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“ се
заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018“;
б) в ал. 5 след думите „Министерския
съвет“ се поставя точка и текстът докрая се
заличава.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 11 МАЙ 2017 Г.
за изменение на Постановление № 67 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите по
подготовка и провеждане на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи
за 2017 г. (ДВ, бр. 29 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1 пореден
№ 4 се изменя така:
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„
4. М и н ис т ер с т во на
вътрешните работи – общо:

8 000 000

8 000 000

Помощни (защитни) средства и специалн о оборудване, 3 280 000
в т.ч. изграждане на команден ситуационен център на
Столична дирекция на вътрешните работи
Доставка на специализирани моторни превозни средства 4 720 000

3 280 000

4 720 000
“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

3494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 11 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2017 г. в размер 1 930 000 лв. за община Хас
ково за финансиране на обект „Допълнително
аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 11 МАЙ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 85 на Министерския съвет от 2007 г. за
координация по въпросите на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и
105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80
от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6
от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7 и 12
от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заместник министърпредседателят по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“
се заменят с „Министърът за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018“.
2. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателят по ал. 1“ се заменят с „министърът по ал. 1“, а след думата „съвет“ се добавя
„и от Министерството на външните работи“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заместник министърпредседателят по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018
осигурява“ се заменят със „Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателят по правосъдната
реформа и министър на външните работи и
министърът за Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз 2018 осигуряват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи:
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1. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Общи въпроси“;
2. внася в Министерския съвет проекти
на позиции за заседанията на Европейския
съвет и Съвет „Общи въпроси“ и доклади за
резултатите и взетите решения на заседанията
на Съвет „Общи въпроси“;
3. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Външни работи“ и на
съпътстващите ги заседания, включително
на срещите на министрите, отговарящи за
политиката в областта на сътрудничеството
за развитие;
4. ръководи Постоянното представителство
на Република България към Европейския
съюз и дава указания във връзка с участието
на страната в органите и институциите на
Европейския съюз въз основа на съгласуваните и одобрени по реда на постановлението
рамкови позиции;
5. координира назначаването на национални експерти в институциите и органите на
Европейския съюз и поддържа база данни с
информация за назначенията;
6. организира и осъществява общата координация на кореспонденцията на отделните администрации с институциите на Европейския
съюз и с Постоянното представителство на
Република България към Европейския съюз.“
3. В ал. 3 думите „европейските фондове“
се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018:
1. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Общи въпроси“, когато се разглеждат въпроси, свързани с ротационното председателство на Съвета на
Европейския съюз;
2. внася в Министерския съвет проекти
на позиции за заседанията на Съвет „Общи
въпроси“, свързани с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, и
доклади за резултатите и взетите решения;
3. в качеството си на председател на Съвета
по европейските въпроси:
а) осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм
по европейските въпроси;
б) координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
в) координира изготвянето на проекти на
планови документи, свързани с изпълнението
на задълженията, произтичащи от членството
на Република България в Европейския съюз;
г) координира изготвянето и съгласуването
на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи,

ВЕСТНИК

БРОЙ 39

както и в процеса на вземане на решения по
чл. 290 и 291 от Договора за функционирането
на Европейския съюз, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика
и политика за сигурност и Общата политика
за сигурност и отбрана и до политиката на
развитие;
д) координира изготвянето и съгласуването
на проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на Европейския
съюз, с изключение на въпроси, отнасящи се
до Общата външна политика и политика за
сигурност и Общата политика за сигурност
и отбрана и до политиката в областта на
сътрудничеството за развитие;
е) формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет
конкретни проблеми, свързани с членството
на Република България в Европейския съюз;
ж) ръководи заседанията на Съвета по
европейските въпроси;
з) утвърждава вътрешни правила за дейността на Съвета по европейските въпроси.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. председател – министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018;
2. заместник-председател – заместник-министър на външните работи, отговарящ за
европейските въпроси;“
б) в т. 3, буква „а“ думите „по чл. 5, ал. 1,
т. 2 – 4, 6 – 10 и 12 – 20“ се заменят с „по
чл. 5, ал. 1, т. 2 – 4, 6 – 12 и 14 – 21“.
2. В ал. 5 думите „заместник министърпредседателя по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“ се
заменят с „министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
2018“.
§ 4. В чл. 6в, ал. 1 изречение второ се изменя така: „В случаите на негово отсъствие
Съветът се ръководи от определен от председателя заместник-министър за Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз 2018 или от заместник-председателя.“
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 6:
„§ 6. За периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. не се изготвят програмите по
чл. 1, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 4 и докладите
по чл. 6, ал. 1, т. 5.“
§ 6. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
1. В т. 1 думите „заместник министърпредседателят по подготовката на българското
председателство на Съвета на ЕС – 2018“ се
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заменят със „заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър
на външните работи“.
2. В т. 1а думите „европейските фондове
и икономическата политика“ се заменят с
„чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация“.
3. Създава се т. 1б:
„1б. Съвет „Общи въпроси“, когато се разглеждат въпроси, свързани с ротационното
председателство на Съвета на Европейския
съюз – министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.“
4. В т. 5 думите „заместник министърпредседателят по демографската и социалната политика и министър“ се заменят с
„министърът“.
5. В т. 8 думите „земеделието и храните“ се
заменят със „земеделието, храните и горите“.
§ 7. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Работна група № 33“ думите
„Сътрудничество в областта на правосъдието“ – Министерството на правосъдието“
се заменят със „Сътрудничество в областта
на правосъдието и защита на личните данни“ – Министерството на правосъдието и
Комисията за защита на личните данни“.
2. След ред „Работна група № 36“ се създава ред:
„
Р а б о т н а „Преговори за оттегляне на Обегрупа № 37 диненото кралство от Европейския
съюз“ – Министерството на външните работи и администрацията на
Министерския съвет

“
Заключителни разпоредби
§ 8. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет
с Постановление № 202 на Министерския
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съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 7 от 2017 г.), в чл. 6 ал. 1 се
изменя така:
„(1) Министърът на външните работи:
1. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Общи въпроси“, с
изключение на заседанията на Съвет „Общи
въпроси“/Кохезионна политика и по въпроси,
свързани с ротационното председателство на
Съвета на Европейския съюз;
2. представлява Република България на
заседанията на Съвет „Външни работи“ и на
съпътстващите ги заседания, включително
на срещите на министрите, отговарящи за
политиката на развитие;
3. внася в Министерския съвет проектите
на позиции за заседанията на Европейския
съвет;
4. внася в Министерския съвет доклад за
резултатите от заседанията на Съвет „Външни
работи“ и Съвет „Общи въпроси“, с изключение на заседанията на Съвет „Общи въпроси“/
Кохезионна политика и по въпроси, свързани
с ротационното председателство на Съвета на
Европейския съюз;
5. координира назначаването на национални експерти в институциите и органите на
Европейския съюз и поддържането на база
данни с информация за назначенията;
6. организира и осъществява общата координация на кореспонденцията на отделните
администрации с институциите на Европейския съюз и с Постоянното представителство
на Република България към Европейския съюз
(ПП към ЕС).“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3546

Поправка. В обнародваното Решение № 149 от 9 януари 2017 г. на Върховния административен съд
(ДВ, бр. 38 от 2017 г., стр. 10) се прави поправка на следната техническа грешка: Вместо „Решение
№ 149 от 9 януари 2017 г. по административно дело № 2416 от 2017 г.“ да се чете: „Решение № 149 от
9 януари 2017 г. по административно дело № 5341 от 2016 г.“.
3543
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 265
от 28 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Електронна оптична
съобщителна мрежа на гр. Белица до границата
на община Разлог“, намиращ се в ПИ с идентификатори № 03504.403.2037 и № 03504.403.2049 по
кадастралната карта на гр. Белица, одобрена със
Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед

собственост, 013024 – автомагистрала, държавна
публична собственост, и сервитутите към него,
предвидени да преминат в земеделски поземлени
имоти в масиви по КВС, като подробно описание
на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както
следва: 000115 – полски път, общинска публична
собственост, 000287 – автомагистрала, държавна
публична собственост, 000300 – автомагистрала,
държавна публична собственост, 012010 – автомагистрала, държавна публична собственост,
013018 – автомагистрала, държавна публична
собственост, 013020 – автомагистрала, държавна
публична собственост, 013022 – автомагистрала,
държавна публична собственост, 013024 – автомагистрала, държавна публична собственост,
012009 – нива, частна собственост на Атанас Иванов Алексиев, 013017 – нива, частна собственост
на юрид. лица „Фестър“ – ООД, 013019 – нива,
частна собственост на Илия Запрев Божинов,
м. Трънката, землище на с. Чучулигово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

3437

Председател:
Г. Тренчев

ОБЩИНА БЕЛОВО

3472

РЕШЕНИЕ № 355
от 31 март 2017 г.

ОБЩИНА РАДНЕВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белово, одобрява ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093
в землище на с. Сестримо като територия за
рекреационни дейности „вилна зона“, ЕКАТТЕ
66319, община Белово, област Пазарджик
Председател:
В. Савов
3438

РЕШЕНИЕ № 495
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план на външно ел. захранване на поземлен
имот № 101021 през ПИ № 098017, 098019, 098024,
000061, 000064, 000456 и 000094 по плана на
землище с. Коларово, община Раднево, област
Стара Загора.
Председател:
Р. Йовчев

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 388
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе за външно
ел. захранване през имот: 000115 – полски път,
общинска публична собственост; 000287 – автомагистрала, държавна публична собственост,
000300 – автомагистрала, държавна публична
собственост, 012010 – автомагистрала, държавна
публична собственост, 013018 – автомагистрала,
държавна публична собственост, 013020 – автомагистрала, държавна публична собственост,
013022 – автомагистрала, държавна публична

3439
РЕШЕНИЕ № 496
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на външен водопровод за поземлен
имот № 101021 през ПИ № 098024, 000061, 000064,
000456 и 000094 по плана на землище с. Коларово,
община Раднево, област Стара Загора.
Председател:
Р. Йовчев
3440
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ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 236
от 30 март 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129 ЗУТ във връзка с постъпило
искане от Валентин Атанасов – кмет на община
Сливо поле, и други собственици и лица с ограничени вещни права върху имоти в кв. 128 и 134,
гр. Сливо поле, с вх. № СП-1338 от 16.03.2017 г.
Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПУР, ИПР и ПЗ: за
улици от о.т. 202а до 223а и от о.т. 202б до 223б;
за кв. 128 и кв. 134, гр. Сливо поле, община
Сливо поле – за УПИ от № І до № ІІІ, № ІХ до
№ ХVІ, кв. 128; за УПИ от № І до № VІІІ, кв. 134
по регулационния план на гр. Сливо поле за застрояване с жилищни сгради – ниско жилищно
застрояване до 10 м.
Новообразуваните имоти са с площи:
Кв. 128
І-1 35 4 – 9 21 к в. м ; І І-1 355 – 10 52 к в. м ;
І І І-1 356 – 10 49 к в. м ; І V-1 357 – 101 2 к в. м ;
V-1 35 8 – 10 4 0 к в . м ; V І-1 359 – 10 41 к в . м ;
V І І-1360 – 1014 к в. м; V І І І-1361 – 871 к в. м;
І Х-1 3 62 – 11 21 к в. м ; Х-1 3 6 3 – 11 3 8 к в . м ;
Х І-136 4 – 10 0 9 к в. м; Х І І-1365 – 10 88 к в. м;
ХІІІ-1366 – 1059 кв. м; ХІ V-1367 – 1091 кв. м;
Х V-1368 – 10 87 к в. м; Х V І-1369 – 931 к в. м;
ХVІІ-1647 (за трафопост) – 198 кв. м.
Кв. 134
І-1 370 – 1018 к в. м; І І-1 371 – 1011 к в. м;
І І І-1 372 – 1011 к в. м ; І V-1 373 – 1011 к в. м ;
V-1 3 74 – 1010 к в . м ; V І-1 3 75 – 1011 к в . м ;
VІІ-1376 – 1011 кв. м; VІІІ-1377 – 1010 кв. м.
Разработката е направена във връзка с настъпили на място изменения в условията, при които
е създаден първоначалният план – на основание
чл. 134, ал. 1, т. 4 ЗУТ („Планът съдържа явна
фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания“) и във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 8 ЗУТ („Планът е одобрен без плансхеми по чл. 108, ал. 2“). Изработени са ИПУР,
ИПР и ПЗ за общински имоти в кв. 128 и 134
във връзка със захранването на имотите с ток
и вода, промяна във вътрешните регулационни
линии поради промяна на инвестиционни намерения, изменение на улична регулация поради
явна фактическа грешка в уличната регулация
на кръстовище при кв. 116, 117, 128 и 134, както
и план за застрояване на общински имоти за
техническа инфраструктура и за бъдещо жилищно застрояване. Новите имоти са по-големи от
старите. Това изменение е за сметка на уличните
регулационни линии. Съгласно съгласувани с
експлоатационните дружества схеми за ток и вода
всеки имот има индивидуално решение, като за
кварталите се предвижда нов трафопост.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

3469

Председател:
С. Вейсал
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1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Петров Борисов, наследник на Петър Апостолов
Ангелков, собственик на имот № 007001, намиращ се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3449
2. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Петров Борисов, наследник на Петър Апостолов
Ангелков, собственик на имот № 016042, намиращ се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3450
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мария
Димитрова Ал Хусаини, наследница на Спас
Петков Милушев, собственик на имот № 019034,
намиращ се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3451
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ева Руменова Кършутска, наследница на Георги
Калчев Георгиев, собственик на имот № 019042,
намиращ се в землището на гр. Сливница, община
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Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3452
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Милка Димитрова Иванова, наследница на
Димитър Митов Динчев (Динкин), собственик
на имот № 026059, намиращ се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, за постановяването на Решение № 55 на Министерския съвет
от 28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3453
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Виолета
Иванова Остоич, наследница на Димитър Митов
Динчев (Динкин), собственик на имот № 026059,
намиращ се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3454
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Седефка
Кирилова Илиева, наследница на Петър Лозанов
Пенков, собственик на имот № 099035, намиращ се
в землището на гр. Сливница, община Сливница,
за постановяването на Решение № 55 на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3455
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
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1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Кирил
Тодоров Кирилов, наследник на Манол Апостолов
Йонев, собственик на имот № 109012, намиращ
се в землището на с. Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3456
9. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Димитър
Иванов Стефанов, наследник на Манол Апостолов
Йонев, собственик на имот № 109012, намиращ
се в землището на с. Алдомировци, община
Сливница, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3457
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Теодора
Петрова Вукович, наследница на Васил Пешов
Велков, собственик на имот № 111005, намиращ
се в землището на с. Алдомировци, община
Сливн ица, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3458
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Цветанка
Маринова Германова, наследница на Райко Германов Манолов, собственик на имот № 035004,
намиращ се в землището на гр. Драгоман, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3459
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12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Лилия
Димитрова Герасимова, наследница на Димитър
Тодоров Дойчев, собственик на имот № 007045,
намиращ се в землището на с. Калотина, община
Драгоман, за постановяването на Решение № 55
на Министерския съвет от 28.01.2016 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3460
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от км
1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км
32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Кирил
Крумов Манолов, собственик на имот № 094017,
намиращ се в землището на с. Алдомировци,
община Сливница, за постановяването на Решение № 55 на Министерския съвет от 28.01.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
3461
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8
„Калотина – Софийски околовръстен път“ от
км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000
до км 32+447,20, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Свиленка Горянова Донева, собственица на имот
№ 099010, намиращ се в землището на с. Алдомировци, община Сливница, за постановяването
на Решение № 55 на Министерския съвет от
28.01.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
3462
317. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Теория и история на литературата) – един със срок 2 месеца; доцент по област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика – Медийна педагогика) – един със срок 3 месеца; главен
асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.4. Социални дейности (Социална
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работа с бежанци) – един на 1/4 щат, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректорската канцелария
на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830-495, вътр.
121, GSM 0899-901-943.
3465
88. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: редовен доцент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство (Спирачни системи на транспортната техника) – един;
редовен главен асистент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Теоретична електротехника) – един;
редовен асистент в област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Подемно-транспортни
машини) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел.
02/970-92-09.
3483

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – Благоевград,
против чл. 16, ал. 4, чл. 23, ал. 1, чл. 34, ал. 2,
чл. 49, ал. 1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 35 по протокол
№ 2 от 23.02.2015 г. с последно изм. и доп. с
Решение № 165 по протокол № 6 от 29.06.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Разлог, е образувано
адм. дело № 300/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
23.06.2017 г. от 10,45 ч.
3486
Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Стоянка Андреева Добрева от Варна против
Решение № 20.5 от 26.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Аксаково, обективирано в протокол
№ 020 от 26.01.2017 г., с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 65 АПК е преустановено
за срок една година, считано от влизането в сила
на решението, заверяването на молби-декларации
за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена
проверка за имоти, попадащи в урбанизираните
територии на община Аксаково, включително
при наличие на такъв за находящия се върху тях
сграден фонд. По жалбата е образувано адм. дело
№ 405/2017 г. по описа на Административния
съд – Варна, XІІ с-в, насрочено за 21.06.2017 г. от
13,30 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
3477
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Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от Нина
Величкова – прокурор при Окръжна прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на чл. 25 и 28
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски градини на територията на община Аксаково, приета от Общинския съвет – гр. Аксаково,
с Решение № 17.2 от 20.10.2016 г. по протокол
№ 17 от 20.10.2016 г. По оспорването е образувано
адм. дело № 681/2017 г. по описа на Административния съд – Варна, ХХV състав.
3478
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Донка Мачева – зам.-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 1, ал. 2, чл. 25, 26 и
27 от Наредбата за управление на общинските
пътища в община Елена, приета с Решение № 105
от 27.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Елена,
за което е образувано адм. дело № 290/2017 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
16.06.2017 г. от 9,30 ч.
3479
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
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съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3,
чл. 22, т. 1, 4, 4а и 4б, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2,
чл. 27, т. 1, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, чл. 33, т. 1, чл. 34, ал. 3, чл. 67, ал. 1
(в санкционната му част) и по отношение на
т. 5в и 5г, чл. 67, ал. 2 и чл. 68 от Наредбата за
управление на общинските пътища, приета от Общинския съвет – гр. Добрич, с Решение № 35-1 на
29.06.2010 г., по който протест е образувано адм. д.
№ 248/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 20.06.2017 г. от 13,15 ч.
3480
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на М. Любенова, прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич,
срещу чл. 20, ал. 1, чл. 22, ал. 4, чл. 23, т. 1, 4, 4а
и 4б, чл. 25, ал. 2, чл. 27, ал. 2, чл. 28, т. 1, чл. 29,
ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 32, чл. 33,
т. 1, чл. 34, ал. 3, чл. 61, ал. 1, чл. 61, ал. 2, чл. 62,
ал. 1 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Каварна,
приета от Общинския съвет – гр. Каварна, на
основание чл. 23 от Закона за пътищата с Решение
№ 472 от 27.11.2008 г. по протокол № 19. Делото
е насрочено за 20.06.2017 г. от 13,15 ч.
3481

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
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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