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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди
за особени заслуги към българската държава
и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване
на лица за особени заслуги към българската
държава и нацията
РЕШИ:
1. Отпуска пожизнено държавни парични
награди за особени заслуги към българската
държава и нацията в размер 700 лв. месечно,
съответно на:
Кеазим Яшаров Исинов
проф. Стоян Димитров Дуков
Донка Шишманова Антонова
Кирил Дончев Георгиев
Татяна Желязкова Лолова
Стефка Евстатиева (Ковачева)
Славчо Атанасов Бакалов
Никола Иванов Инджов
Михаил Иванов Белчев
Меглена Стефанова Караламбова
Йорданка Любомирова Кузманова
проф. Евгения Захариева Малеева
Димитър Петров Димитров
Димитър („Мончо“) Георгиев Симеонов
Андрей Георгиев Андреев,
за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
2. Възлага изпълнението на решението на
министъра на културата.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 17 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3676

РЕШИ:
Приема Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов
отчет за периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 17 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3677

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българ
ската академия на науките за 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2015 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 18 май 2017 г. и е подпечатано
с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о с ъб рание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3716

РЕШЕНИЕ

по Годишния доклад за дейността на Българ
ската академия на науките за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ

по О т че т а з а дей но с т т а н а Бъ л г ар ск а
та телеграфна агенция, вк лючващ и фи
нансов отчет за периода 1 януари 2016 г. –
31 декември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за
Българската телеграфна агенция

Приема Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 18 май 2017 г. и е подпечатано
с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о с ъб -
рание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
3717
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 18 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите
за наем по месторабота на педагогическите
специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование
за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 11 807 623 лв., разпределени
по общини съгласно приложението, за възстановяване на разходите за транспорт или
за наем по месторабота на педагогическите
специалисти от институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
които работят в малко населено място извън
местоживеенето си, за 2017 г.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното вза
имоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 219, ал. 5
от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 1 от 2017 г.
на министъра на образованието и науката
за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за
наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите за
наем по месторабота на педагогическите спе
циалисти за 2017 г.

Община

Област

Средства
за общината
(в лв.)

Банско

Благоевград

5 112

Белица

Благоевград

25 388

Благоевград

Благоевград

1 596

Гоце Делчев

Благоевград

67 212

Гърмен

Благоевград

49 095

Кресна

Благоевград

6 192

Петрич

Благоевград

60 570

Разлог

Благоевград

22 089

Сандански

Благоевград

40 660

Сатовча

Благоевград

23 069

Симитли

Благоевград

45 766

Струмяни

Благоевград

14 464

Хаджидимово

Благоевград

18 379

Якоруда

Благоевград

30 324

Айтос

Бургас

44 919
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Област

Средства
за общината
(в лв.)

Бургас

Бургас

32 795

Брегово

Видин

9 217

Камено

Бургас

90 383

Видин

Видин

21 343

Карнобат

Бургас

58 512

Грамада

Видин

11 136

Малко Търново

Бургас

9 193

Димово

Видин

50 516

Несебър

Бургас

181 186

Кула

Видин

7 282

Поморие

Бургас

205 150

Макреш

Видин

8 259

Приморско

Бургас

22 665

Ново село

Видин

12 398

Руен

Бургас

176 920

Ружинци

Видин

42 190

Созопол

Бургас

67 744

Чупрене

Видин

0

Средец

Бургас

58 859

Борован

Враца

79 730

Сунгурларе

Бургас

108 506

Бяла Слатина

Враца

43 987

Царево

Бургас

4 883

Враца

Враца

62 223

Аврен

Варна

165 557

Козлодуй

Враца

21 446

Аксаково

Варна

84 062

Криводол

Враца

36 641

Белослав

Варна

50 263

Мездра

Враца

27 494

Бяла

Варна

10 143

Мизия

Враца

19 746

Варна

Варна

17 614

Оряхово

Враца

15 280

Ветрино

Варна

10 682

Роман

Враца

17 255

Вълчи дол

Варна

98 627

Хайредин

Враца

55 079

Девня

Варна

44 373

Габрово

Габрово

4 190

Долни чифлик

Варна

92 431

Дряново

Габрово

7 284

Дългопол

Варна

42 687

Севлиево

Габрово

62 352

Провадия

Варна

63 738

Трявна

Габрово

8 517

Суворово

Варна

72 745

Балчик

Добрич

107 090

Велико Търново

Велико Търново

28 619

Генерал Тошево

Добрич

93 461

Горна Оряховица

Велико Търново

29 871

Добрич

Добрич

0

Елена

Велико Търново

52 109

Добричка

Добрич

176 643

Златарица

Велико Търново

32 595

Каварна

Добрич

9 143

Лясковец

Велико Търново

22 851

Крушари

Добрич

47 548

Павликени

Велико Търново

50 988

Тервел

Добрич

114 471

Полски Тръмбеш

Велико Търново

53 194

Шабла

Добрич

5 507

Свищов

Велико Търново

36 836

Ардино

Кърджали

12 369

Стражица

Велико Търново

95 418

Джебел

Кърджали

27 702

Сухиндол

Велико Търново

9 865

Кирково

Кърджали

60 927

Белоградчик

Видин

15 960

Крумовград

Кърджали

86 688

Бойница

Видин

40 266

Кърджали

Кърджали

132 348
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Община

Област

Средства
за общината
(в лв.)

Момчилград

Кърджали

72 825

Панагюрище

Пазарджик

25 494

Черноочене

Кърджали

69 793

Пещера

Пазарджик

13 492

Бобов дол

Кюстендил

31 880

Ракитово

Пазарджик

17 001

Бобошево

Кюстендил

8 160

Септември

Пазарджик

111 897

Дупница

Кюстендил

20 708

Стрелча

Пазарджик

5 642

Кочериново

Кюстендил

10 693

Сърница

Пазарджик

0

Кюстендил

Кюстендил

6 552

Брезник

Перник

8 858

Невестино

Кюстендил

13 805

Земен

Перник

10 224

Рила

Кюстендил

3 990

Ковачевци

Перник

3 299

Сапарева баня

Кюстендил

12 529

Перник

Перник

39 403

Трекляно

Кюстендил

12 006

Радомир

Перник

52 488

Априлци

Ловеч

4 513

Трън

Перник

10 897

Летница

Ловеч

19 302

Белене

Плевен

2 793

Ловеч

Ловеч

29 541

Гулянци

Плевен

41 138

Луковит

Ловеч

83 155

Долна Митрополия Плевен

40 964

Тетевен

Ловеч

74 692

Долни Дъбник

Плевен

44 862

Троян

Ловеч

49 442

Искър

Плевен

38 117

Угърчин

Ловеч

15 397

Левски

Плевен

43 342

Ябланица

Ловеч

30 680

Никопол

Плевен

51 113

Берковица

Монтана

7 002

Плевен

Плевен

115 161

Бойчиновци

Монтана

46 092

Пордим

Плевен

44 033

Брусарци

Монтана

19 921

Червен бряг

Плевен

55 916

Вълчедръм

Монтана

44 204

Кнежа

Плевен

16 517

Вършец

Монтана

12 892

Асеновград

Пловдив

43 643

Георги Дамяново

Монтана

18 718

Брезово

Пловдив

80 062

Лом

Монтана

18 754

Калояново

Пловдив

68 756

Медковец

Монтана

28 928

Карлово

Пловдив

133 988

Монтана

Монтана

16 762

Кричим

Пловдив

38 903

Чипровци

Монтана

0

Лъки

Пловдив

17 157

Якимово

Монтана

25 724

„Марица“

Пловдив

149 357

Батак

Пазарджик

25 657

Перущица

Пловдив

28 329

Белово

Пазарджик

25 976

Пловдив

Пловдив

0

Брацигово

Пазарджик

36 610

Първомай

Пловдив

54 307

Велинград

Пазарджик

92 386

Раковски

Пловдив

31 461

Лесичово

Пазарджик

39 496

„Родопи“

Пловдив

68 784

Пазарджик

Пазарджик

100 826

Садово

Пловдив

118 843
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Стамболийски

Пловдив

49 059

Мадан

Смолян

38 436

Съединение

Пловдив

21 766

Неделино

Смолян

3 776

Хисаря

Пловдив

33 177

Рудозем

Смолян

20 403

Куклен

Пловдив

22 346

Смолян

Смолян

18 816

Сопот

Пловдив

12 531

Чепеларе

Смолян

20 226

Завет

Разград

23 102

Столична

София-град

48 993

Исперих

Разград

90 616

Антон

София област

5 662

Кубрат

Разград

37 506

Божурище

София област

21 433

Лозница

Разград

63 087

Ботевград

София област

49 186

Разград

Разград

59 313

Годеч

София област

1 397

Самуил

Разград

42 517

Горна Малина

София област

36 676

Цар Калоян

Разград

27 699

Долна баня

София област

10 773

Борово

Русе

14 089

Драгоман

София област

0

Бяла

Русе

12 708

Елин Пелин

София област

123 506

Ветово

Русе

33 679

Етрополе

София област

29 700

Две могили

Русе

26 833

Златица

София област

23 340

Иваново

Русе

19 980

Ихтиман

София област

19 996

Русе

Русе

59 439

Копривщица

София област

1 597

Сливо поле

Русе

47 720

Костенец

София област

21 448

Ценово

Русе

4 501

Костинброд

София област

23 482

Алфатар

Силистра

26 422

Мирково

София област

8 379

Главиница

Силистра

55 770

Пирдоп

София област

8 455

Дулово

Силистра

109 383

Правец

София област

61 824

Кайнарджа

Силистра

133 265

Самоков

София област

44 777

Силистра

Силистра

24 913

Своге

София област

38 723

Ситово

Силистра

57 128

Сливница

София област

7 569

Тутракан

Силистра

13 097

Чавдар

София област

11 970

Котел

Сливен

110 963

Челопеч

София област

3 106

Нова Загора

Сливен

75 405

Братя Даскалови

Стара Загора

45 531

Сливен

Сливен

184 059

Гурково

Стара Загора

37 832

Твърдица

Сливен

55 142

Гълъбово

Стара Загора

77 940

Баните

Смолян

12 913

Казанлък

Стара Загора

93 248

Борино

Смолян

1 715

Мъглиж

Стара Загора

76 507

Девин

Смолян

19 890

Николаево

Стара Загора

77 505

Доспат

Смолян

8 284

Опан

Стара Загора

12 730

Златоград

Смолян

13 319

Павел баня

Стара Загора

133 695
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Община

Област

Средства
за общината
(в лв.)

Раднево

Стара Загора

69 505

Стара Загора

Стара Загора

69 168

Чирпан

Стара Загора

63 597

Антоново

Търговище

20 572

Омуртаг

Търговище

54 748

Опака

Търговище

26 710

Попово

Търговище

16 668

Търговище

Търговище

112 308

Димитровград

Хасково

19 981

Ивайловград

Хасково

16 017

Любимец

Хасково

8 279

Маджарово

Хасково

1 514

Минерални бани

Хасково

39 881

Свиленград

Хасково

13 807

Симеоновград

Хасково

30 527

Стамболово

Хасково

114 698

Тополовград

Хасково

49 733

Харманли

Хасково

30 837

Хасково

Хасково

100 620

Велики Преслав

Шумен

39 138

Венец

Шумен

179 740

Върбица

Шумен

87 760

Каолиново

Шумен

199 332

Каспичан

Шумен

78 410

Никола Козлево

Шумен

144 401

Нови пазар

Шумен

43 329

Смядово

Шумен

38 840

Хитрино

Шумен

35 509

Шумен

Шумен

78 296

Болярово

Ямбол

16 573

Елхово

Ямбол

29 712

Стралджа

Ямбол

58 733

„Тунджа“

Ямбол

110 268

Ямбол

Ямбол

0

Общо:
3699

11 807 623
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 18 МАЙ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските,
приета с Постановление № 72 на Министер
ския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.;
изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и
67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.;
Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г.,
бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67
от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г.,
бр. 110 от 2013 г. и бр. 63 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 9а се изменя така:
„Чл. 9а. (1) Едновременно с установяването
на сумирано изчисляване на работното време
по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава
поименни графици за работа за периода, за
който е установено сумираното изчисляване,
които трябва да се съхраняват най-малко
3 години след края на периода. Работодателят запознава работниците или служителите
с утвърдените графици преди започване на
работа по тях.
(2) През периода, за който е установено
сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици се изменят от работодателя при
промяна на числеността на заетите работници
и служители или на други обстоятелства, при
които те са утвърдени.
(3) Поименните графици се изготвят така,
че сборът от работните часове по графика на
работника или служителя за периода, за който
е установено сумираното изчисляване, трябва
да е равен на нормата за продължителност
на работното време, определена по чл. 9б.
(4) Когато се полага нощен труд, сборът от
работните часове по графика на работника
или служителя по ал. 3 се изчислява след
превръщане на нощните часове в дневни за
смените с 4 и повече от 4 часа нощен труд с
коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за
структурата и организацията на работната
заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 и 83 от 2007 г.,
бр. 11 от 2008 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95
и 106 от 2011 г. и бр. 21 и 49 от 2012 г.). Превръщане на нощните часове в дневни не се
извършва, когато за работното място е установено намалено работно време, както и в
случаите, когато трудовият договор е сключен
за работа само през нощта.“
§ 2. Създават се чл. 9б, 9в и 9г:
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„Чл. 9б. (1) При сумирано изчисляване на
работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя норма за продължителност на работното
време за периода. Нормата се определя в часове, като броят на работните дни по календар,
включени в периода на отчитане, се умножи
по дневната продължителност на работното
време, установена за работното място, при
подневно отчитане на работното време.
(2) Когато работник или служител през
целия или през част от периода, за който
е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата
за продължителност на работното му време
се преизчислява, като от броя на работните
дни по календар се изваждат съответните дни
отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от отпуските,
разрешени в календарни дни, съвпадащи с
работните дни по календар.
Чл. 9в. (1) Когато в края на периода, за
който е установено сумирано изчисляване на
работното време, отработените от работника
или служителя часове по графика са по-малко
от часовете, определени по реда на чл. 9б, за
недостигащите часове се счита, че работникът
или служителят е в престой не по своя вина,
с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа.
(2) Когато трудовото правоотношение на
работник или служител е прекратено преди
изтичането на периода, за който е установено
сумирано изчисляване на работното време, и
отработените от него часове по графика са
по-малко от часовете, определени по реда на
чл. 9б, за периода до датата на прекратяването
се счита, че работникът или служителят е в
престой не по своя вина, с изключение на
случаите на виновно неявяване на работника
или служителя на работа.
Чл. 9г. Отработените часове от работника
или служителя, които в края на периода, за
който е установено сумирано изчисляване
на работното време, са повече от часовете,
определени съгласно чл. 9б, се отчитат за
извънреден труд по реда на чл. 149 КТ пред
инспекцията по труда без превръщане на
нощните часове в дневни.“
§ 3. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпускът поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете се ползва,
както следва:
1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди
раждането – въз основа на съответен акт от
здравните органи, издаден по реда на чл. 26,
ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.,
бр. 55 и 67 от 2014 г. и бр. 17 от 2016 г.), а
отпускът поради осиновяване за остатъка до
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135 дни – въз основа на съответния акт на
здравните органи и копие от акта за предаване
на детето за осиновяване;
2. в размер на остатъка до 410 дни – въз
основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се
прилагат копие от удостоверението за раждане
на детето или копие от акта за предаване на
детето за осиновяване и декларация съгласно
приложение № 7; предприятието е длъжно
да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а когато майката (осиновителката)
няма право на този отпуск, предприятието е
длъжно да я уведоми за това незабавно, като
мотивира отказа си.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Майката, която ползва отп уск по
ал. 1, т. 2, е длъжна незабавно да уведоми
предприят ието за настъпването на обстоятелствата по ал. 2.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) Осиновителката, която ползва отпуск
по ал. 1, т. 2, е длъжна незабавно да уведоми
предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 4.
(6) Отпускът по чл. 163, ал. 7 КТ в размер
на разликата от възрастта на детето в деня на
настаняването му до изтичането на полагащия
се отпуск за раждане се ползва, както следва:
1. в размер на остатъка до 135 дни – въз
основа на съответния акт на здравните органи
и заверен препис от влязлото в сила решение
на съда за настаняване на детето, а в случай
че съдът не се е произнесъл по искането за
настаняване на детето – въз основа на заверено
копие от влязлата в сила заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия адрес на детето за временно
настаняване по административен ред;
2. в размер на остатъка до 410 дни – въз
основа на писмено заявление на работничката
или служителката до предприятието, към което
се прилага заверен препис от влязлото в сила
решение на съда за настаняване на детето, а
в случай че съдът не се е произнесъл по искането за настаняване на детето – заверено
копие от влязлата в сила заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия адрес на детето за временно
настаняване по административен ред; предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня,
посочен в заявлението, а когато работничката
или служителката няма право на този отпуск,
предприятието е длъжно да я уведоми за това
незабавно, като мотивира отказа си.
(7) Отпускът по чл. 163, ал. 7 КТ не може да
се ползва едновременно с отпуска по чл. 163,
ал. 1 и 6 КТ.
(8) Отпускът по чл. 163, ал. 7 КТ се прек ратява по искане на работ ни чката и ли
служителката с писмено заявление до предприятието или когато:
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1. настаняването на детето е прекратено
на някое от основанията по чл. 29 от Закона
за закрила на детето, както и в случаите по
чл. 30 от Закона за закрила на детето;
2. заповедта на директора на дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес
на детето за временно настаняване по административен ред е отменена;
3. съдът откаже да уважи искането за на
станяване на детето или прекрати образуваното производство;
4. детето почине.
(9) Работничка или служителка, която
ползва отпуск по чл. 163, ал. 7 КТ, е длъжна незабавно да уведоми предприятието за
настъпването на обстоятелствата по ал. 8.“
§ 4. В чл. 45а, ал. 1 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
§ 5. Създава се чл. 45а1:
„Чл. 45а1. (1) Отпускът при осиновяване на
дете до 5-годишна възраст по чл. 163, ал. 9 КТ
се ползва въз основа на писмено заявление
на осиновителя. Към заявлението се прилагат
копие от акта за сключен граждански брак,
заверен препис от влязлото в сила решение на
съда за пълно осиновяване и копие от акта за
предаване на детето за осиновяване. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня,
посочен в заявлението. Когато осиновителят
няма право на този отпуск, предприятието е
длъжно да го уведоми за това незабавно, като
мотивира отказа си.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва
в календарни дни.
(3) Осиновителят е длъжен незабавно да
уведоми предприятието, когато по време на
ползването на отпуска по ал. 1:
1. бракът бъде прекратен с влязло в сила
съдебно решение;
2. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. детето почине;
5. осиновяването бъде прекратено от съда.
(4) При наличие на обстоятелствата по
ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява.
(5) Осиновителят може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до
предприятието, в което работи.“
§ 6. В чл. 45б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отпускът по чл. 163, ал. 10, изречение
първо от КТ се ползва от бащата (осиновителя) въз основа на писмено заявление, към
което се прилагат копие от удостоверението
за раждане на детето и декларация съгласно
приложение № 8. Предприятието е длъжно
да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а когато бащата (осиновителят)
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няма право на този отпуск, предприятието е
длъжно да го уведоми за това незабавно, като
мотивира отказа си.“
2. В ал. 2 думите „ал. 8“ се заменят с
„ал. 10, изречение първо“.
3. В ал. 3 думите „ал. 8“ се заменят с
„ал. 10, изречение първо“ и думите „акт за
раждане на детето или“ се заменят с „копие
от удостоверението за раждане на детето или
копие от“.
4. В ал. 4 след думата „бащата“ се добавя
„(осиновителят)“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Бащата (осиновителят) е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 7. Създават се чл. 45в, 45г, 45д и 45е:
„Чл. 45в. (1) Отпускът по чл. 163, ал. 10,
изречение второ от КТ се ползва от един от
родителите на майката въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие
от удостоверението за раждане на детето и
декларация съгласно приложение № 11. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от
деня, посочен в заявлението. Когато родителят
на майката няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това
незабавно, като мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 163, ал. 10, изречение
второ от КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ.
(3) Майката има право по всяко време да
оттегли даденото от нея съгласие по чл. 163,
ал. 10, изречение второ от КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи,
и до предприятието, в което работи един от
нейните родители, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ. Към
заявлението до предприятието, в което тя
работи, се прилагат копие от удостоверението
за раждане на детето и декларация съгласно
приложение № 7.
(4) Родителят на майката може да прекрати
ползването на отпуска с писмено заявление
до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. детето бъде дадено за осиновяване;
2. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. майката продължи лично да ползва
отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ;
5. детето почине;
6. трудовото правоотношение на майката
бъде прекратено.
(6) Родителят на майката е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването
на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато майката ползва друг вид
отпуск.
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Чл. 45г. (1) Отпускът по чл. 163, ал. 10,
изречение трето от КТ се ползва от един
от родителите на майката (осиновителката)
или на бащата (осиновителя) въз основа на
писмено заявление, към което се прилагат
копие от удостоверението за раж дане на
детето или заверен препис от влязло в сила
решение на съда за осиновяване и копие от
акта за предаване на детето за осиновяване,
както и препис-извлечение от акта за смърт
на бащата (осиновителя) и декларация съгласно приложение № 12. Предприятието е
длъжно да разреши отпуска от деня, посочен
в заявлението. Когато родителят на майката
(осиновителката) или на бащата (осиновителя)
няма право на този отпуск, предприятието е
длъжно да го уведоми за това незабавно, като
мотивира отказа си.
(2) Отпускът по чл. 163, ал. 10, изречение
трето от КТ не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 167 КТ.
(3) Майката (осиновителката) има право по
всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл. 163, ал. 10, изречение трето от КТ с
писмено заявление до предприятието, в което
работи, и до предприятието, в което работи
един от нейните родители или от родителите
на бащата (осиновителя), и да продължи да
ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 1 или 6 КТ.
Към заявлението до предприятието, в което
тя работи, се прилагат копие от удостоверението за раждане на детето или заверен
препис от влязло в сила решение на съда за
осиновяване и копие от акта за предаване на
детето за осиновяване, както и декларация
съгласно приложение № 7.
(4) Родителят на майката (осиновителката)
или на бащата (осиновителя) може да прекрати
ползването на отпуска с писмено заявление
до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. детето бъде дадено за осиновяване;
2. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
4. майката (осиновителката) продължи
лично да ползва отпуска по чл. 163, ал. 1
или 6 КТ;
5. детето почине;
6. осиновяването бъде прекратено от съда;
7. трудовото правоотношение на майката
(осиновителката) бъде прекратено.
(6) Родителят на майката (осиновителката)
или на бащата (осиновителя) е длъжен незабавно да уведоми предприятието за настъпването
на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато майката (осиновителката)
ползва друг вид отпуск.
Чл. 45д. (1) Отпускът по чл. 163, ал. 11 КТ се
ползва от един от родителите на работничката
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или служителката, която сама е осиновила
дете, въз основа на писмено заявление, към
което се прилагат заверен препис от влязло в
сила решение на съда за осиновяване, копие
от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 13.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска
от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работничката или служителката,
която сама е осиновила дете, няма право на
този отпуск, предприятието е длъжно да го
уведоми за това незабавно, като мотивира
отказа си.
(2) Отп ускът по чл. 163, а л. 11 КТ не
може да се ползва едновременно с отпуск по
чл. 167 КТ.
(3) Работничката или служителката, която
сама е осиновила дете, има право по всяко
време да оттегли даденото от нея съгласие
по чл. 163, ал. 11 КТ с писмено заявление до
предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи един от нейните
родители, и да продължи да ползва лично
отпуска по чл. 163, ал. 6 КТ. Към заявлението до предприятието, в което тя работи, се
прилагат заверен препис от влязло в сила
решение на съда за осиновяване, копие от
акта за предаване на детето за осиновяване
и декларация съгласно приложение № 7.
(4) Родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, може
да прекрати ползването на отпуска с писмено
заявление до предприятието, в което работи.
(5) Отпускът по ал. 1 се прекратява, когато:
1. детето бъде настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
2. детето бъде настанено по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
3. работничката или служителката, която
сама е осиновила дете, продължи лично да
ползва отпуска по чл. 163, ал. 6 КТ;
4. детето почине;
5. осиновяването бъде прекратено от съда;
6. трудовото правоотношение на работничката или служителката, която сама е
осиновила дете, бъде прекратено.
(6) Родителят на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, е
длъжен незабавно да уведоми предприятието
за настъпването на обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато работничката или служителката, която сама е осиновила дете, ползва
друг вид отпуск.
Чл. 45е. (1) Отпускът по чл. 163, ал. 12 КТ
се ползва въз основа на писмено заявление
на съпруга, когато детето е настанено по реда
на чл. 26 от Закона за закрила на детето при
съпрузи. Към заявлението се прилагат заверен
препис от влязлото в сила решение на съда за
настаняване на детето и декларация съгласно
приложение № 14. Предприятието е длъжно
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да разреши ползването на отпуска от деня,
посочен в заявлението, а когато съпругът
няма право на този отпуск, предприятието
е длъжно да го уведоми за това незабавно,
като мотивира отказа си.
(2) В случай че съдът не се е произнесъл по
искането за настаняване на детето, отпускът
по ал. 1 се ползва въз основа на заверено
копие от влязлата в сила заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“
по настоящия адрес на детето за временно
настаняване по административен ред.
(3) Отп ускът по чл. 163, а л. 12 КТ не
може да се ползва едновременно с отпуска
по чл. 167 КТ.
(4) Работничката или служителката, при
която е настанено детето по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето, има право
по всяко време да оттегли даденото от нея
съгласие по чл. 163, ал. 12 КТ с писмено заявление до предприятието, в което работи,
и до предприятието, в което работи нейният
съпруг, и да продължи да ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 7 КТ. Към заявлението до
предприятието, в което тя работи, се прилагат
заверен препис от влязлото в сила решение на
съда за настаняване на детето или заверено
копие от влязлата в сила заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящия адрес на детето за настаняване по
административен ред.
(5) Отп ускът по чл. 163, а л. 12 КТ се
прекратява по искане на съпруга с писмено
заявление до предприятието, в което работи,
или когато:
1. настаняването на детето е прекратено
на някое от основанията по чл. 29 от Закона
за закрила на детето, както и в случаите по
чл. 30 от Закона за закрила на детето;
2. заповедта по ал. 2 е отменена;
3. съдът откаже да уважи искането за на
станяване на детето или прекрати образуваното производство;
4. работничката или служителката, при
която е настанено детето по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето, продължи да
ползва лично отпуска по чл. 163, ал. 7 КТ;
5. детето почине;
6. трудовото правоотношение на съпругата
бъде прекратено.
(6) Съпру г ът, който ползва отп уск по
чл. 163, ал. 12 КТ, е длъжен незабавно да
уведоми предприятието за настъпването на
обстоятелствата по ал. 5.
(7) Ползването на отпуска по ал. 1 не се
прекратява, когато работничката или служителката, при която е настанено детето по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето,
ползва друг вид отпуск.“
§ 8. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст или осино-
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вителката на дете от 2- до 5-годишна възраст
почине или заболее тежко, поради което не
може да се грижи за детето, съответната част
от отпуските поради раждане, при осиновяване
и за отглеждане на малко дете се ползва от
бащата (осиновителя). В този случай отпускът
се ползва и се прекратява при условията и
по реда на чл. 45, 46 и 46б, без да се изисква
съгласието на майката (осиновителката). Когато този отпуск се ползва от лице по чл. 164,
ал. 3 КТ, се спазват изискванията на чл. 46,
като съгласието по чл. 167, ал. 1 КТ се дава
от бащата (осиновителя). В тези случаи към
писменото заявление за ползване на отпуска
се прилага и копие от препис-извлечението от
акта за смъртта на майката (осиновителката)
или акт от здравните органи, който установява
заболяването на майката (осиновителката) и
срока, за който е необходимо отпускът да бъде
предоставен на лицата по чл. 167, ал. 1 КТ.
(2) Бащата (осиновителят) по ал. 1 има право на отпуск по чл. 167, ал. 1 КТ, при условие
че той работи по трудово правоо тношение,
независимо от това, дали майката (осиновителката) е работила, или работи по трудово
правоотношение.
(3) Когато майката (осиновителката) на
дете до 2-годишна възраст или осиновителката
на дете от 2- до 5-годишна възраст заболее
тежко, поради което не може да се грижи за
детето, и бащата (осиновителят) е починал,
съответната част от отпуските за раждане, при
осиновяване и за отглеждане на малко дете
се ползва от един от родителите на майката
(осиновителката) или на бащата (осиновителя). В този случай отпускът се ползва и
прекратява при условията и по реда на чл. 45,
46 и 46б, без да се изисква съгласието на
майката (осиновителката). Към писменото
заявление за ползване на отпуска се прилага
и акт от здравните органи, който установява
заболяването на майката (осиновителката)
и срока, за който е необходимо отпускът да
бъде предоставен на лицата по чл. 167, ал. 2
КТ, както и копие от препис-извлечението
от акта за смъртта на бащата (осиновителя).
(4) Родителят на майката (осиновителката)
или на бащата (осиновителя) по ал. 3 има
право на отпуск по чл. 167, ал. 2 КТ, при условие че работи по трудово правоотношение,
независимо от това, дали майката (осиновителката) работи по трудово правоотношение.
(5) Когато майката на дете до 2-годишна
възраст почине или заболее тежко, поради
което не може да се грижи за детето, и бащата
е неизвестен, съответната част от отпуските
за раждане и за отглеждане на малко дете
се ползват от един от нейните родители. В
този случай отпускът се ползва и прекратява
при условията и по реда на чл. 45 и 46, без
да се изисква съгласието на майката. Към
писменото заявление за ползване на отпуска
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се прилага и копие от препис-извлечението от
акта за смъртта на майката или акт от здравните органи, който установява заболяването
на майката и срока, за който е необходимо
отпускът да бъде предоставен на лицата по
чл. 167, ал. 3 КТ.
(6) Родителят на майката по ал. 5 има право
на отпуск по чл. 167, ал. 3 КТ, при условие че
работи по трудово правоотношение, независимо от това, дали майката е работила, или
работи по трудово правоотношение.
(7) Когато работничка или служителка,
която сама е осиновила дете до 5-годишна
възраст, почине или заболее тежко, поради
което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските при осиновяване
и за отглеждане на малко дете се ползва от
един от нейните родители. В този случай отпускът се ползва и прекратява при условията
и по реда на чл. 45 и 46 или на чл. 46б, без да
се изисква съгласието на работничката или
служителката. Към писменото заявление за
ползване на отпуска се прилага и копие от
препис-извлечението от акта за смъртта на
работничката или служителката или акт от
здравните органи, който установява заболяването на работничката или служителката и
срока, за който е необходимо отпускът да бъде
предоставен на лицата по чл. 167, ал. 4 КТ.
(8) Родителят на работничката или служителката по ал. 7 има право на отпуск по
чл. 167, ал. 4 КТ, при условие че работи по
трудово правоотношение, независимо от това,
дали работничката или служителката е работила, или работи по трудово правоотношение.
(9) Когато починат и двамата родители
(осиновители) на дете до 2-годишна възраст,
съответната част от отпуските по чл. 163 и
164 КТ се ползва от настойника, а с негово
съгласие – от един от родителите на майката
(осиновителката) или на бащата (осиновителя)
на детето. В тези случаи ползването на отпуска и неговото прекратяване се извършват
съгласно разпоредбите на чл. 45 и 46, като се
представят и копия от препис-извлеченията
от актовете за смъртта на двамата родители
(осиновители) и копие от документ за настойничество.
(10) Настойникът или родителят на майката
(осиновителката) или на бащата (осиновителя) по ал. 9 има право на отпуск по чл. 167,
ал. 5 КТ, при условие че работи по трудово
правоотношение, независимо дали родителите
(осиновителите) на детето са работили по
трудово правоотношение.“
§ 9. В чл. 54 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“.
§ 10. В § 6 от заключителните разпоредби
думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 16“.
§ 11. В приложение № 8 думите „ал. 8“ се
заменят с „ал. 10, изречение първо“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

§ 12. Създава се приложение № 11 към
чл. 45в, ал. 1:
„Приложение № 11
към чл. 45в, ал. 1
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163,
ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от
родител на майката
Подписаните: 1. .....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
2. ....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като майка е съгласен, а вторият като родител на майката приема
да ползва платен отпуск за остатъка до 410 дни
на ............................................................................ ,
(трите имена на детето)
родено на .................................. 20 ..................... г.,
считано от .............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
4. детето не е починало.
Задължаваме се при даване на детето за
осиновяване, при настаняването му в детско
заведение на пълна държавна издръжка, при
настаняването му по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето или при смърт, както и
при прекратяване на трудовото правоотношение
на майката да уведомим предприятието, за да
прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 13. Създава се приложение № 12 към
чл. 45г, ал. 1:
„Приложение № 12
към чл. 45г, ал. 1
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163,
ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от
родител на майката (осиновителката) или на
бащата (осиновителя)
Подписаните: 1. .....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
2. ....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
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заявяваме, че първият от нас като майка (осиновителка) е съгласен, а вторият като родител на
майката (осиновителката) или като родител на
бащата (осиновителя) приема да ползва платен
отпуск за остатъка до 410 дни
на ............................................................................ ,
(трите имена на детето)
родено на .................................. 20 ..................... г.,
считано от .............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
Декларираме, че:
1. детето не е дадено за осиновяване;
2. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
3. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
4. детето не е починало;
5. осиновяването не е прекратено от съда.
Задължаваме се при даване на детето за
осиновяване, при настаняването му в детско
заведение на пълна държавна издръжка, при
настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за
закрила на детето или при смърт, при прекратяване на трудовото правоотношение на майката
(осиновителката), както и при прекратяване на
осиновяването от съда да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 14. Създава се приложение № 13 към
чл. 45д, ал. 1:
„Приложение № 13
към чл. 45д, ал. 1
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163,
ал. 11 от Кодекса на труда от родител на работничка или служителка, която сама е осиновила дете
Подписаните: 1. .....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
2. ....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като осиновителка
е съгласна, а вторият като родител на осиновителката приема да ползва платен отпуск за
остатъка до 410 дни
на ............................................................................ ,
(трите имена на детето)
родено на .................................. 20 ..................... г.,
считано от .............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
Декларираме, че:
1. детето не е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка;
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2. детето не е настанено по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето;
3. детето не е починало;
4. осиновяването не е прекратено от съда.
Задължаваме се при настаняване на детето в
детско заведение на пълна държавна издръжка,
при настаняването му по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето или при смърт, при
прекратяване на трудовото правоотношение на
осиновителката, както и при прекратяване на
осиновяването от съда да уведомим предприятието, за да прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

§ 15. Създава се приложение № 14 към
чл. 45е, ал. 1:
„Приложение № 14
към чл. 45е, ал. 1
Декларация за ползване на отпуск по чл. 163,
ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, когато
детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето при съпрузи
Подписаните: 1. .....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
2. ....................................................
(трите имена по документ
за самоличност)
заявяваме, че първият от нас като съпруга е съгласна, а вторият като съпруг приема да ползва
платен отпуск за остатъка до 410 дни
на ............................................................................ ,
(трите имена на детето)
родено на .................................. 20 ..................... г.,
считано от .............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.
Декларираме, че:
1. настаняването на детето не е прекратено
на някое от основанията по чл. 29 от Закона за
закрила на детето, както и в случаите по чл. 30
от Закона за закрила на детето;
2. заповедта на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за временно настаняване
по административен ред не е отменена;
3. съдът не е отказал да уважи искането за
настаняване на детето или не е прекратил образуваното производство;
4. детето не е починало.
Задължаваме се при прекратяване на настаняването на детето на някое от основанията по
чл. 29 от Закона за закрила на детето, както и
в случаите по чл. 30 от Закона за закрила на
детето, при отмяна на заповедта на директора на
дирекция „Социално подпомагане“ за временно
настаняване по административен ред, при отказ
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на съда да уважи искането за настаняване на
детето или при прекратяване на образуваното
производство, при смърт на детето, както и при
прекратяване на трудовото правоотношение на
съпругата да уведомим предприятието, за да
прекрати разрешения отпуск.
Известно ни е, че за неверни данни носим
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
и че дължим възстановяване на неоснователно
изплатените ни суми заедно със законната лихва.
............. 20 .... г.

Декларатори:
1. ..........................
2. ..........................

Забележки:
1. Декларацията се попълва в 2 екземпляра,
всеки от които се съхранява в личните досиета на
деклараторите в съответните предприятия.
2. Излишното се зачертава.“

Заключителни разпоредби
§ 16. В Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на
Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.,
бр. 55 и 67 от 2014 г. и бр. 17 от 2016 г.), в
глава втора, в раздел ІІІ се създава чл. 34а:
„Чл. 34а. (1) На осигуреното лице, при което
е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона
за закрила на детето, се издава болничен лист
за временна неработоспособност в размер на
разликата от възрастта на детето в деня на
настаняването му до изтичането на срока по
чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) Болничният лист по ал. 1 се издава
еднолично от ръководителя на лечебното
заведение, където е отглеждано детето до
датата на настаняването, или от личния лекар
на осигуреното лице въз основа на заверен
препис от влязлото в сила решение на съда за
настаняване на детето, а в случай че съдът не
се е произнесъл по искането за настаняване
на детето – въз основа на заверено копие от
влязлата в сила заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия
адрес на детето за временно настаняване по
административен ред.“
§ 17. В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81
от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.;
попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния
а д м и н ис т рат и вен с ъд о т 20 02 г. – бр. 76
от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и
68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16,
79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13
от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62
от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от
2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г. и бр. 29 от 2017 г.),
в чл. 10, ал. 8 се създава изречение трето:
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„Разпореждането за преизчисляване на пенсията/пенсиите по § 53, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално
осигуряване (ДВ, бр. 61 от 2015 г.) се връчва
на лицето по негово искане, като срокът за
обжалване на разпореждането започва да тече
от датата на връчването му.“
§ 18. Постановлението влиза в сила от
1 юни 2017 г. с изключение на:
1. Параграфи 9 и 17, които влизат в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
2. Параграфи 1 и 2, които влизат в сила
от 1 януари 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 18 МАЙ 2017 Г.

за допълнение на Постановление № 374 на
Министерския съвет от 2016 г. за изпълне
нието на държавния бюджет на Република
България за 2017 г. (ДВ, бр. 104 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. При изчерпване на средствата за
дейности по асистирана репродукция, утвърдени по „Политика в областта на диагностиката
и лечението“, бюджетна програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно
положение, майчино и детско здравеопазване“
по бюджета на Министерството на здраве
опазването, министърът на здравеопазването
предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности чрез
вътрешнокомпенсирани промени по реда на
чл. 110, ал. 3 и/или чл. 109, ал. 1 от Закона за
публичните финанси и/или чрез одобряване
на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка
на централния бюджет по реда на чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси с цел
пълно финансиране на дейностите.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3702
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 19 МАЙ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на образо
ванието и науката, приет с Постановление
№ 11 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 56, 74
и 102 от 2010 г., бр. 33, 48 и 77 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г., бр. 62 и 74 от 2013 г., бр. 81,
86 и 94 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г. и бр. 2, 9
и 80 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „четирима“.
§ 2. В чл. 5 т. 20 се отменя.
§ 3. В чл. 34, ал. 2 числото „3“ се заменя
с „4“.
§ 4. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. В рамките на своята компетентност всяка от дирекциите в общата администрация осъществява дейности по подготовка,
кан ди датст ване, изп ъ лнение, у п равление
и отчитане на проекти, финансирани със
средства от европейски структурни и инвестиционни фондове.“
§ 5. Създава се нов чл. 52:
„Чл. 52. В рамките на своята компетентност
всяка от дирекциите по чл. 40 – 51 осъществява дейности по подготовка, кандидатстване,
изпълнение, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от европейски
структурни и инвестиционни фондове.“
§ 6. В приложението към чл. 27, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет, в т.ч.:“
числото „10“ се заменя с „11“.
2. На ред „Звено за вътрешен одит“ числото
„12“ се заменя с „11“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3736

РЕШЕНИЕ № 283
ОТ 19 МАЙ 2017 Г.

з а оп р еде л я не н а спече л и л и я кон к у р с а
участник за концесионер на морски плаж
„Поморие – централен“, община Поморие,
област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 1, 2 и 3 и чл. 8о,
ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административ-
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нопроцесуалния кодекс, чл. 95е от Закона за
концесиите, Решение № 952 на Министерския
съвет от 2016 г. за откриване на процедура за
предоставяне на концесия за услуга за морски
плаж „Поморие – централен“, община Поморие, област Бургас (ДВ, бр. 90 от 2016 г.),
проведен на 22 декември 2016 г. конкурс за
определяне на концесионер, протокол и доклад
за резултатите от конкурса от председателя на
конкурсната комисия, назначена със Заповед
№ 173 на министър-председателя на Република
България от 29 ноември 2016 г., и мотивиран
доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Поморие – централен“, община Поморие,
област Бургас, и за концесионер на морския
плаж – „Фаст – Ком“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
плащане за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия
по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.;
посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), и предложения от „Фаст – Ком“ – ЕООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване
на размера на концесионното плащане (роялти) 8,5 на сто.
2.2. Цена за 1 чадър в размер 3,60 лв. с
данък върху добавената стойност (ДДС) с
размер на ставка 20 на сто и за 1 шезлонг в
размер 3,60 лв. с ДДС с размер на ставка 20
на сто за целия срок на договора за концесия.
2.3. Задължение за извършване на инвестиции в размер 35 000 лв. без ДДС за организация на целогодишно санитарно-хигиенно
поддържане на морския плаж и стратегия
за развитие и популяризация, включително
спортно-развлекателна и друга дейност, за
целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„Фаст – Ком“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
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да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 952 на
Министерския съвет от 2016 г. и подадената
от „Фаст – Ком“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
депозита за участие в конкурса, който се задържа в полза на Министерството на туризма.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава единадесета от Закона
за концесиите.
7. Допуска предварително изпълнение на
решението, като приема, че отлагането на
изпълнението му би довело до забавяне на
обезпечаването на морския плаж със задължителни дейности по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие и
необходимостта да се защитят общественият
и държавният интерес.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3737

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2003 г. за условията и реда за вписване в
регистъра и изискванията към дейността на
обменните бюра (обн., ДВ, бр. 74 от 2003 г.;
попр., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 115
от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 29 от 2008 г.,
бр. 48 и 59 от 2012 г. и бр. 36 от 2014 г.)
Параграф единствен. В чл. 6, ал. 3, т. 10
думите „Наредба № 7 от 1998 г. за системите
за физическа защита на строежите (обн., ДВ,
бр. 70 от 1998 г.; попр., бр. 82 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.; попр.,
бр. 93 от 2000 г.)“ се заменят с „Наредба № РД02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания
за физическа сигурност на строежите (ДВ,
бр. 1 от 2017 г.)“.
Министър:
Владислав Горанов
3695

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9273
от 27 юли 2016 г.

по административно дело № 3002 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми април
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Жанета Петрова, членове: Искра Александрова и Светлана Борисова, при
секретар Снежанка Василева и с участието
на прокурора Цветко Главеев изслуша докладваното от председателя Жанета Петрова
по адм. дело № 3002/2015 г.
„Банка ДСК“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София е оспорила разпоредбата
на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 9 юли
2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и е поискала да бъде
отменена поради противоречието є с чл. 56
и чл. 122 от Конституцията на Република
България, с чл. 9 от Закона за задълженията
и договорите и с целта на закона, заложена
в разпоредбите на чл. 146, т. 5 АПК и чл. 78,
ал. 5 ГПК. В хода на производството оспорващият поддържа и нарушения на административнопроизводствените правила по чл. 26,
ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове. Поискана е отмяната на оспорената
разпоредба и присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Висшият адвокатски съвет е поискал отхвърлянето на жалбата и присъждането на
юрисконсултско възнаграждение.
Заинтересованото лице адвокат Велислав
Величков Величков е поискал оставянето на
жалбата без разглеждане поради липсата на
правен интерес за жалбоподателя и алтернативно, отхвърлянето є като неоснователна.
Заинтересованите лица адвокат Руска Георгиева Дучева, адвокат Силвия Венецкова
Паунова и адвокат Борислав Станков Вълчев
оспорват допустимостта на жалбата и алтернативно, нейната основателност.
За и н т ерес ова но т о л и це а д вок ат Пе т я
Миткова Белелиева е поискала отхвърлянето
на жалбата.
Заинтересованото лице адвокат Чавдар
Георгиев Тончев е поискал отхвърлянето на
жалбата.
Заинтересованото лице адвокат Петромир
Иванов Кънчев е възразил срещу допустимостта и алтернативно, срещу основателността
на жалбата.
Заинтересованите лица адвокат Снежана
Борисова Сутулова, адвокат Гергана Костова
Върбанова и адвокат Николета Костова Тодорова оспорват допустимостта на жалбата и
нейната основателност.
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Заинтересованите лица адвокат Цветелина
Миткова Димитрова, Валентина Видинова
Адиркова, Владислав Александров Янев, адвокат Виолета Милчева Алексова и адвокат Кирил Димитров Петров не са взели становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение, че
оспорената разпоредба е част от подзаконов
нормативен акт, който е приет в съответствие
с административнопроизводствените правила
и не противоречи на норми от по-висок ранг,
поради което подадената жалба следва да се
отхвърли.
Върховният административен съд, като
провери допустимостта и основателността на
жалбата, прие следното:
Жалбата на „Банка ДСК“ – ЕАД, е допустима, тъй като е подадена срещу разпоредба
на подзаконов нормативен акт, чиято законосъобразност подлежи на оспорване пред
съд, от името на организация по смисъла на
§ 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на
Административнопроцесуалния кодекс, която
има правен интерес. Въпросът за правната
природа на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за
минималните размери на адвокатските възнаграждения като подзаконов нормативен акт
е решен с определение от 1.10.2015 г. по адм.
дело № 7125/2015 г. на петчленен състав на
Върховния административен съд, в което е
прието, че Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за
минималните размери на адвокатските възнаграждения е издадена от Висшия адвокатски
съвет, чиято нормотворческа компетентност
е уредена в чл. 36 във връзка с чл. 121, ал. 1
от Закона за адвокатурата. Според мотивите
на петчленния състав наредбата e подзаконов
нормативен акт, тъй като правилата, които съдържа, представляват административноправни
норми с подзаконов характер, отнасят се до
неопределен и неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Правният интерес на „Банка ДСК“ – ЕАД,
се обосновава с качеството є на страна по
търговско дело, по което е била осъдена да
зап лати възнаг ра ж дение на юрисконсул т
в размер, определен въз основа на чл. 7,
ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.
за минималните размери на адвокатските
възнаграждения. Прилагането на наредбата
в отношенията между адвокатите и техните
клиенти, както и в процесуалните отношения
между съда и страните по съдебни дела във
връзка с възлагане и определяне на разноските
за производството, обуславя правния интерес
на лицата, участници в отношенията, чиито
права и законни интереси са засегнати или
могат да бъдат засегнати, да оспорят подзаконовия нормативен акт.
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Оспорената разпоредба на чл. 7, ал. 2, т. 4 в
актуалната є редакция (ДВ, бр. 28 от 28 март
2014 г.) е приета с Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.
за минималните размери на адвокатските
възнаграждения. Тя предвижда, че „... за про
цесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са
следните: .... при интерес над 10 000 лв. – 830 лв.
+ 3 % за горницата над 10 000 лв.“.
С Решение № 276 по протокол № 10 от
15 ноември 2013 г. Висшият адвокатски съвет е
възложил на работна група да изготви първоначален проект за изменение и допълнение на
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения.
На заседанието е обсъдено, че изменението
на наредбата се прави поради променените
обществено-икономически условия и увеличението на минималната работна заплата, които
налагат определянето на по-високи нива на
минималните възнаграждения с цел справедливо заплащане на адвокатския труд, както
и с оглед приетото Тълкувателно решение
№ 6 от 6.11.2013 г. по тълк. дело № 6/2012 г.
на Общото събрание на търговската колегия
на Върховния касационен съд.
На заседанията на Висшия адвокатски
съвет, проведени на 13 декември 2013 г. и на
10 януари 2014 г., са били обсъдени внесените
от работната група варианти на наредбата,
както и предложенията, направени от адвокатски колективи от страната. Текстовете
на наредбата отново са били обсъдени на
заседанието на Висшия адвокатски съвет на
31 януари 2014 г. и съгласно приетото на това
заседание Решение № 387 изготвените два
проекта от работната група са били включени
в дневния ред на заседанието на съвета на
14 февруари.
С Решение № 473 по протокол № 16 от
14 февруари 2014 г., взето на извънредно заседание на Висшия адвокатски съвет, е приета
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери
на адвокатските възнаграждения. Решението
на колективния орган, вписано в протокола
на заседанието на Висшия адвокатски съвет,
е удостоверено с подписа на председателя
на Висшия адвокатски съвет. На 17.03.2014 г.
председателят на Висшия адвокатски съвет
е изпратил удостоверения с негов подпис текст
на подзаконовия нормативен акт за обнародване в „Държавен вестник“. Наредбата е била
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 28 от
28 март 2014 г. и е влязла в сила.
Оспорената разпоредба на чл. 7, ал. 2, т. 4 е
приета от компетентен орган. Съгласно чл. 36,
ал. 2 от Закона за адвокатурата минималните
размери на адвокатските възнаграж дения
се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет. Разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от
Закона за адвокатурата възлага на Висшия
адвокатски съвет издаването на наредбите,
предвидени в закона.
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При съпоставка с процедурните правила,
които уреждат приемането на нормативните
актове, съдът констатира, че не са били спазени чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (в редакцията съгласно ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г.). Съгласно
чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект
на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. В
случая проектът на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.
за минималните размери на адвокатските
възнагра ж дени я не е бил публик у ван на
интернет страницата на Висшия адвокатски
съвет. Нарушението е съществено, тъй като
въпреки проведените широки консултации с
адвокатските колегии в страната проектът на
наредбата не е бил оповестен за предложения
и становища от заинтересовани граждани
и организации. Според дадените в съдебно
заседание обяснения на страната през 2014 г.
е била изработена нова интернет страница
на Висшия адвокатски съвет, поради което
информацията за публикуването на акта не е
налична. По преписката обаче няма и косвени
доказателства, че проектът е бил публикуван,
каквито биха представлявали постъпили в
отговор на публикаци ята становища или
предложения на граждани и юридически лица.
В нарушение на чл. 28, ал. 3 ЗНА Висшият
адвокатски съвет е разгледал предложения
проект на нормативния акт, към който не се
съдържат мотиви относно причините, които
налагат приемането на акта, целите, които се
поставят, очакваните резултати от прилагането и анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз.
Параметрите, на които следва да отговаря
адвокатското възнаграждение, са предвидени
в чл. 36, ал. 2 ЗА, според който размерът на
възнагражданието трябва да е справедлив и
обоснован. Макар тази характеристика да е
отнесена към размера на възнаграждението,
което е предмет на договоряне между адвоката
и клиента, на същото основание тя следва
да се прилага и за минималните размери на
адвокатските възнаграждения, които се определят с нормативен акт и не могат да бъдат
преодолени по волята на страните по договора
за правна защита и съдействие. Предвидените
в някои закони механизми, какъвто е този по
чл. 78, ал. 5 ГПК, възможността за договаряне на възнаграждението и конкурентната
среда при избор на адвокат способстват за
преодоляване на неразумно високите нива на
адвокатските възнаграждения, които подлежат
на договаряне. Тези механизми обаче нямат
действие, що се отнася до минималните нива
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на адвокатските възнагра ж дени я, поради
задължителната сила на нормативния акт,
с който се определят тези възнаграждения.
Анализът на разпоредбите на Наредба № 1
от 9 юли 2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения сочи, че нивата
на адвокатските възнаграждения се обосно
вават с два обективни критерия – обема и
сложността на извършената дейност и величината на защитавания интерес. За да се приеме,
че минималните размери на адвокатските
възнаграждения са обосновани и справедливи, както изисква законовата норма, цената
на адвокатския труд следва да представлява
изражение и на двата критерия. При приемането на нормативния акт обаче този подход
не е приложен, що се отнася до предвидените
в чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.
минимални възнаграждения, които се дължат
при процесуално представителство и защита
по граждански и административни дела на
една инстанция. Вместо съчетаното прилагане на посочените критерии единственият,
ползван за оценката на труда, критерий е
този за величината на материалния интерес.
При създаването на разпоредбата не е направена преценка, че възприетият едностранчив
подход може да доведе до резултати, при
които се наблюдава сериозно несъответствие
между обема и сложността на извършената
правна работа и материалния интерес, предмет на правния спор. Възможни са случаи,
при които материалният интерес по делото
е значителен, но правната работа, която се
извършва за неговата защита, не е голяма и
не изисква висока компетентност и знания,
и съответно, при нисък материален интерес,
какъвто се предявява по преобладаващата
част от гражданските и административните
дела, правната работа може да е в по-голям
обем поради необходимостта да се съобразят
множество факти и сложили се далеч във
времето отношения.
При положение че минималните размери на
адвокатските възнаграждения са гарантирани
с правна норма, не може да се приеме, че те
са обосновани и справедливи и съответстват
на целта на закона, щом се определят само
от защитавания материален интерес. Правото
на самоуправляващата се адвокатска общност
да определи сама цената на своя труд, при
което нивата на минималните възнаграждения получават нормативна сила, следва да
се балансира с обществения интерес, така
че, от една страна, високоотговорният труд
на адвоката да не бъде подценен и поставен
в зависимост от пазарни механизми, а от
друга, неоправдано високата му стойност
да не препятства достъпа на гражданите и
юридическите лица до квалифицирана правна
помощ или да бъде средство за икономически
натиск при воденето на делата на едната над
другата страна, което влияе негативно върху
законността.
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Поради това съдът намира, че съдържанието
на оспорената разпоредба на чл. 7, ал. 2, т. 4 от
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения, която предвижда размери на възнагражденията,
поставени в зависимост единствено от величината на защитавания материален интерес,
противоречи на разпоредбата на чл. 36, ал. 2
от Закона за адвокатурата, чл. 56 и чл. 122
от Конституцията на Република България,
тъй като може да доведе до ограничения на
конституционно гарантираната възможност
на граждани или юридически лица да защитят правата си пред съд и да получат правна
защита и съдействие.
С оглед допуснатите процедурни нарушения
при приемането на нормативния акт и констатираното несъответствие на разпоредбата
на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1 от 9 юли
2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения с норми от по-висок
ранг следва да се постанови отмяната є.
Съобразно изхода на делото и в зависимост
от фактическата и правната му сложност в
полза на „Банка ДСК“ – ЕАД, следва да се
присъди юрисконсултско възнаграждение в
размер 800 лв.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 4 от
Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения,
приета с Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
(ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г.).
Осъжда Висшия адвокатски съвет да заплати на „Банка ДСК“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София разноски в
размер 800 лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщението пред петчленен състав
на Върховния административен съд.
Решението подлеж и на обнародване в
„Държавен вестник“ след влизането му в сила.
Председател:
Георги Колев
3622

РЕШЕНИЕ № 5485
от 2 май 2017 г.

по административно дело № 1403 от 2017 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – петчленен състав –
І колегия, в съдебно заседание на шести април
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Йордан Константинов, членове:
Фани Найденова, Светлозара Анчева, Милена
Златкова и Благовеста Липчева, при секретар
Милка Ангелова и с участието на прокурора
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Искренна Величкова изслуша докладваното
от съдията Светлозара Анчева по адм. дело
№ 1403/2017 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационни жалби на
Висш и я а двокат ск и съвет – Софи я, ч рез
председателя Ралица Босилкова Негенцова,
адвокат Велислав Величков, адвокат Силвия
Паунова, адвокат Борислав Вълчев и адвокат
Руска Георгиева Дучева, всичките от София,
срещу Решение № 9273 от 27.07.2016 г., постановено по адм. дело № 3002/2015 г. по описа
на Върховния административен съд, трето
отделение.
К аса ц ионни я т жа лбоподат ел Висш и я т
адвокатски съвет – София, чрез председателя
си Ралица Негенцова счита, че обжалваното
решение е неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени
нарушения на съдопроизводствените правила
и необоснованост – отменителни основания
по чл. 209, т. 3 АПК. Счита, че неправилно
съдът е приел, че липсват мотиви на подзаконовия нормативен акт, с който е прието
изменение на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1
от 9.07.2004 г. на Висшия адвокатски съвет за
минималните адвокатски възнаграждения (понататък в изложението на настоящото решение
ще се използва само Наредбата). Този извод
на съда касационният жалбоподател сочи, че
е в противоречие с приетото в обжалваното
решение, че Висшият адвокатски съвет е
възложил на 15.11.2013 г. на работна група да
изготви първоначалния проект за изменение и
допълнение на Наредбата и на това заседание е
обсъдено, че то се налага поради променените
обществено-икономически условия и увеличението на минималната работна заплата и
това налагало определянето на по-високи нива
на минималните адвокатски възнаграждения.
Относно проекта на подзаконовия нормативен
акт се оспорва приетото от съда, че той не е
публикуван на интернет страницата на съвета,
тъй като обяснението е, че в този период се
е изработвал нов сайт и затова информацията за публикуване на проекта на Наредбата
не била налична. Твърди, че проектът е бил
публикуван на сайта на Адвокатската колегия
в Бургас и това не представлявало косвено
доказателство, а пряко такова за оповестяване на проекта за подзаконов нормативен акт
в интернет пространството по достъпен за
всички начин. Друго оплакване, съдържащо
се в касационната жалба, е относно незаконосъобразността на подхода на съда, с който
е излязъл извън рамките на оплакването на
жалбоподателя, което не е срещу създаване
на разпоредба, а е срещу нейното изменение
и този подход е мултиплициран и от необоснования извод, че изменението на наредбата
е без мотиви. В тази връзка касационният
жалбоподател обосновава оплакване, че аргументите в обжалваното решение са насочени
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срещу цялостната правна норма, а не срещу
изменението є. Иска се отмяна на обжалваното решение и отхвърляне жалбата на „Банка
ДСК“ – ЕАД, както и присъждане на направените по делото разноски за двете съдебни
инстанции. В съдебно заседание касационната
жалба се поддържа от адв. Нели Виодорова
и юриск. Бояджийски, като последният моли
съда да присъди юрисконсултско възнаграждение в полза на Висшия адвокатски съвет. И
двамата процесуални представители на този
касационен жалбоподател алтернативно искат
от касационния състав да обезсили обжалваното решение предвид приетата впоследствие
промяна на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата.
Касационният жалбоподател адвокат Велислав Величков Величков от Адвокатска
колегия – София (САК), основно е изложил
оплакване относно приетото от съда, че е налице правен интерес за „Банка ДСК“ – ЕАД,
да обжалва чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата и
в тази връзка са развити подробни доводи
за липсата на такъв интерес за оспорващия
Наредбата. По същество излага оплакване,
че оспорената разпоредба неправилно съдът
е приел, че е в противоречие с актове от повисока степен – Конституцията на Република
България, АПК, ЗЗД и ГПК, тъй като според
касатора тя не изисква задължително процесуално представителство, както и че за разлика
от банката като търговец възнаграждението
на адвоката не е месечно и не се полага по
силата на трудов договор, а е въз основа на
договор между адвоката и клиента, а оспореният текст съдържа само критерии за минималния му размер. Подробни съображения,
обосноваващи оплакванията, се съдържат в
касационната жалба.
Касационният жалбоподател адвокат Силвия Венецкова Паунова от САК обжалва
съдебното решение, излагайки оплаквания
относно приетото от съда, че е налице правен
интерес за „Банка ДСК“ – ЕАД, да оспорва
чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата. По същество
излага оплакване, че неправилно съдът е
приел, че съдържанието на оспорената разпоредба противоречи на чл. 36, ал. 2 от Закона
за адвокатурата (ЗА) и чл. 56 и чл. 122 от
Конституцията, тъй като може да доведе до
ограничения на конституционно гарантираната възможност на граждани и юридически
лица да защитят правата си пред съда и да
получат правна защита и съдействие. В тази
връзка изразява несъгласие с този извод на
съда, тъй като посочените норми не изисквали
задължително процесуално представителство
и могат да бъдат упражнени лично от засегнатите лица. Излага доводи, че адвокатът
не получава месечно възнаграждение и че
неговата дейност е в полза на гражданите и
юридическите лица, поради което възнаграждението му не е произволно, а нормативно
регулирано при наличие на предвидените
законови предпоставки, както и същото може
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и да е безплатно. Иска се отмяна на обжалваното решение и отхвърляне жалбата на „Банка
ДСК“ – ЕАД. В съдебно заседание адвокат
Силвия Паунова поддържа жалбата си.
Касационният жалбоподател адвокат Борислав Станков Вълчев от САК обжалва
решението с оплакване, че е недопустимо
поради липсата на правен интерес за „Банка
ДСК“ – ЕАД, да оспорва чл. 7, ал. 2, т. 4 от
Наредбата, като това оплакване е развито
подробно. По същество оплак вани ята са
свързани с незаконосъобразните изводи на
съда, че процесната разпоредба ограничава
конституционно гарантираната възможност
на граждани или юридически лица да защитят правата си пред съда. Позовава се
на чл. 28 ГПК, в който е предвидено, че
дееспособните физически лица извършват
съдопроизводствените действия лично и могат
сами да се представляват за защита на техни
лични права и интереси. Неправилно съдът
е приел, че за да се приемат, минималните
размери на адвокатските възнаграж дения
следва да представляват изражение на двата
критерия – обем и сложност на извършената
дейност и величината на защитавания интерес.
Иска отмяна на обжалваното решение и отхвърляне жалбата на „Банка ДСК“ – ЕАД. В
депозирана по делото молба иска обезсилване
на обжалваното решение поради допуснато
последващо изменение на чл. 7, ал. 2, т. 4 от
Наредбата.
Касационният жалбоподател адвокат Руска
Георгиева Дучева от САК обжалва решението и на трите посочени в чл. 209, т. 3 АПК
отменителни основания. Счита, че съдът
не бил обсъдил в съвкупност в мотивите
на решението си изложената фактическа и
правна обстановка по случая, възраженията
и доводите на страните и тяхното отношение
към събраните по делото писмени доказателства. Твърди, че съдът не се е съобразил с
възприетото становище в цитираното по-горе
тълкувателно Решение № 2 от 12.02.2010 г.
по тълк. дело № 4/2009 г. на ВАС относно
правния интерес на сдруженията на юридически и физически лица за защита на общите интереси на своите членове да участват
в административното производство. В тази
връзка излага оплакване, че оспорването на
чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата е предявено от
ненадлежна страна и поради това жалбата е
била недопустима, тъй като банката представлява търговско дружество. Иска отмяна на
обжалваното решение и отхвърляне жалбата
на „Банка ДСК“ – ЕАД, като недопустима.
Ответникът по касационните жалби „Банка ДСК“ – ЕАД, София, чрез процесуалния
си представител юриск. Таскова ги оспорва
по подробни съображения, изложени в депозирания по делото писмен отговор. По
исканията, изразени в съдебно заседание на
явилите се касационни жалбоподатели за
обезсилване на обжалваното решение поради
приета последваща промяна на чл. 7, ал. 2,
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т. 4 от Наредбата, юриск. Таскова изразява
становище, че те са неоснователни, тъй като
изменението в Наредбата касае отношения
занапред, а старата отменена от тричленния
състав на ВАС, трето отделение, разпоредба,
което съдебно решение е предмет на настоящото производство, все още би могла да
намери приложение в заварени производства,
които са висящи, поради което обжалваното
решение следва да се остави в сила, а не да
се обезсилва.
Заинтересованите ст рани – адвокатите
Петя Миткова Белелиева, Цветелина Миткова
Димитрова, Валентина Видинова Адиркова,
Владислав Александров Янев, Виолета Милчева А лексова, К ирил Димитров Петров,
Чавдар Георгиев Тончев, Петромир Иванов
Кънчев, Снежана Борисова Сутулова, Гергана Костова Върбанова и Николета Костова
Тодорова, всичките от САК, не се явяват и
не се представляват, както и не са изразили
становища.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
неоснователност на касационните жалби.
Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, счита, че каса
ционните жалби са подадени от надлежно
легитимирани страни и в срока по чл. 211,
ал. 1 АПК и са процесуално допустими, но
разгледани по същество, са неоснователни
поради следните съображения:
За да отмени чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата,
в редакция ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г., който
предвижда, че … „за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела
възнагражденията са следните:… при интерес
над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата
над 10 000 лв.“, тричленният съдебен състав на
ВАС, трето отделение, е приел, че при приемането му са нарушени процедурните правила,
които уреждат приемането на нормативните
актове – чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона
за нормативните актове (ЗНА) в редакцията
с ДВ, бр. 46 от 12.07.2007 г. Според съда съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на
проект на нормативен акт съставителят на
проекта го публикува на интернет страницата
на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и се предоставя на
заинтересованите лица най-малко 14-дневен
срок за предложения и становища по проекта,
а в случая това не е направено на интернет
страницата на Висшия адвокатски съвет. Според съда това нарушение е съществено и не
е възприел дадените от Висшия адвокатски
съвет обяснения в съдебното производство, че
през 2014 г. е била изработена нова интернет
страница и затова информацията за публикуването на акта не е била налична, но на сайта
на Адвокатска колегия – Бургас, проектът е
бил публикуван. Съдът е приел, че такива
доказателства по делото няма и това изискване на закона не било изпълнено. Освен това
съдът е приел, че е нарушен и чл. 28, ал. 3
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ЗНА поради липса на мотиви към проекта
за подзаконовия нормативен акт, какъвто
представлява Наредбата относно причините,
които налагат приемането на акта, целите,
които се поставят, и очакваните резултати
от прилагането и анализ за съответствие с
правото на Европейския съюз.
Съдът е изложил мотиви в обжалваното
си решение, че параметрите, на които трябва
да отговаря адвокатското възнаграждение, са
предвидени в чл. 36, ал. 2 ЗА и според него
размерът на възнаграждението трябва да е
справедлив и обоснован. Според съда нивата
на адвокатските възнаграждения, вкл. и минималните, се обосновават с два обективни
критерия – обема и сложността на извършената дейност и величината на защитавания
интерес, като вместо съчетаното прилагане
на тези к ритерии единствени ят, който е
ползван в оспорената Наредба, е величината
на материалния интерес. Направен е извод
в обжалваното решение, че съдържанието
на оспорения чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата
противоречи на чл. 36, ал. 2 ЗА, чл. 56 и 122
от Конституцията на Република България,
тъй като може да доведе до ограничение на
конституционно гарантираната възможност
на граждани или юридически лица да защитят правата си пред съд и да получат правна
защита и съдействие.
Обжалваното решение е правилно постановено.
В касационните жалби като основно оплакване е посочена липсата на правен интерес
за „Банка ДСК“ – ЕАД, да оспорва чл. 7,
ал. 2, т. 4 от Наредбата, поради което жалбата пред първоинстанционния съд считат
за недопустима, респ. съдът недопустимо се
е произнесъл по нея.
Тези оплаквания са неоснователни.
Установено е по делото, че първоначално
тричленният състав на ВАС, трето отделение,
с определение № 5616 от 18.05.2015 г. е приел,
че жалбата на „Банка ДСК“ – ЕАД, е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу
акт, който макар да носи наименованието на
подзаконов нормативен акт, издадената от
Висшия адвокатски съвет Наредба не притежава белезите, с които се отличават тези
актове. Според съда правилата на Наредбата са приети от орган на самоуправляваща
се съсловна общност и определят ценови
стандарти за упражняване на адвокатската
професия. По тези съображения е прието от
тричленния състав, че Наредбата на Висшия
адвокатски съвет не представлява нормативен акт, поради което неизпълнението є не е
скрепено с прилагането на държавна принуда
и затова жалбата е оставена без разглеждане,
а делото е прекратено.
С определение № 1011 от 1.10.2015 г. по
адм. дело № 7125/2015 г., петчленен състав на
ВАС, първа колегия, е приел, че обжалваното
определение е неправилно и го е отменил.
Петчленният съдебен състав е приел, че съ-
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гласно чл. 2, ал. 1 ЗНА нормативни актове
могат да издават само органите, предвидени
в Констит уцията на Република Българи я
или в закон. В определението на петчленния
състав е налице позоваване на § 1, т. 1 от ДР
на АПК, в който се съдържа дефиниция на
понятието „административен орган“ и според
него такъв е не само органът, принадлежащ
към изпълнителната власт, но и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон, и в този смисъл
е и цитираното в това определение Решение
№ 10 от 3.07.2014 г. по конст. дело № 3/2014 г.
Петчленният състав е счел, че Наредбата
е приета с решение на Висшия адвокатски
съвет на основание чл. 121, ал. 1 във връзка
с чл. 36, ал. 2 ЗА и по този начин е обосновал, че Висшият адвокатски съвет е издал
Наредбата по изрична законова делегация да
уреди обществените отношения, възникващи
и развиващи се при и по повод уговарянето
на дължимото възнаграждение за осъществяването на правна защита и съдействие по
различните видове дела. Пак въз основа на
посочената разпоредба от ЗА петчленният
състав е приел, че размерът на дължимото
възнаграждение не може да бъде по-нисък
от определената сума, приета от Висшия адвокатски съвет. Изводът в това определение
е, че Наредбата е издадена въз основа на
изричната законова делегация, отнася се до
неопределен и неограничен брой адресати и
има многократно правно действие, поради
което представлява подзаконов нормативен
акт по смисъла на чл. 75 АПК.
Относно правния интерес от оспорване на
посочената разпоредба от Наредбата правилно
първоинстанционният съд е приел в обжалвания пред настоящата касационна инстанция
съдебен акт, че е налице такъв, тъй като
оспорващият като страна по търговско дело
е бил осъден да заплати възнаграждение за
юрисконсулт по чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата, поради което на тази основа са засегнати
неговите права и законни интереси и това му
дава право да я оспорва.
Настоящият съдебен състав споделя този
извод на първоинстанционния съд. Правният
интерес следва да се доказва от всяка страна,
която оспорва подзаконов нормативен акт
или негова разпоредба, и той винаги трябва
да е личен и непосредствен и в този смисъл
е чл. 186, ал. 1 АПК. В съответствие с тази
разпоредба в Решение № 5 от 17 април 2007 г.
по конст. дело № 11/2006 г. Конституционният
съд е приел, че активна легитимация имат
всички правни субекти в случаите, когато
подзаконовият акт пряко засяга права, законни
интереси или създава задължения за тях, а
също и когато предстои такова засягане. В
процесния случай на оспорващия чл. 7, ал. 2,
т. 4 от Наредбата пряко са засегнати права
и законни интереси от участието му като
страна в търговско дело по несъстоятелност,
поради което правилно и в съответствие с
чл. 186, ал. 1 АПК съдът е приел наличие
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на правен интерес за „Банка ДСК“ – ЕАД,
да оспорва посочената част на подзаконовия
нормативен акт. Затова всички оплаквания и
доводи за липсата на такъв правен интерес в
касационните жалби са неоснователни и не
намират опора в закона.
Законосъобразни са изводите на първоинстанционния съд за допуснати съществени
нарушения на процедурните правила при
издаване на подзаконовия нормативен акт.
Систематическото място на чл. 26, ал. 2
ЗНА е в глава трета на закона „Изработване
на проекти на нормативни актове“, като в
ал. 1 са регламентирани принципите при
изработването им, които са: обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност. Именно в изпълнение на тези принципи в ал. 2 на
същата разпоредба законодателят е предвидил
задължение за компетентния орган преди
внасянето на проект на нормативен акт да
го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. Касае
се за императивна норма, при неизпълнението
на която следва да се приеме, че е налице
съществено нарушение на административно
производствените правила поради неспазване
на законово предвидената процедура по издаване на нормативен акт. Първоинстанционният
съд правилно е приел, че по делото липсват
писмени доказателства, които да удостоверят,
че проектът за Наредбата, заедно с мотивите и
доклада, е публикуван на интернет страницата
на Висшия адвокатски съвет. Обясненията
в съдебното производство на касационните
жалбоподатели не обуславят обратен извод,
тъй като не са представени никакви писмени
доказателства и данни, че изработването на
нов сайт на съвета е причина информацията
за публикуването на проекта за изменение на
Наредбата да не е налице. Посочването, че
проектът е публикуван на интернет страницата
на Адвокатска колегия – Бургас, не санира
този съществен пропуск, тъй като чл. 26, ал. 2
ЗНА категорично регламентира, че проектът
за подзаконов нормативен акт се публикува
на интернет сайта на органа, който го издава.
Законосъобразни са и изводите на първоинстанционния съд и за допуснато нарушение
на чл. 28, ал. 3 ЗНА, тъй като Висшият адвокатски съвет е разгледал проекта за изменение
частично на нормативния акт, без към него да
се съдържат мотиви относно причините, които
налагат приемането на акта, целите, които се
поставят, причините, налагащи приемането
му, и очакваните резултати от прилагането,
както и анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз. Касае се за разпоредба,
която определя процедура по приемане на
подзаконов нормативен акт и липсата на
така проведена процедура опорочава акта и
той само на това основание следва да бъде

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

отменен. Цитираната разпоредба следва да се
преценява и във връзка с чл. 77 АПК, който също изисква компетентният орган при
издаването на нормативния акт да обсъди
проекта заедно с представените становища,
предложения и възражения, а неспазването
в процесния случай да публикува проекта
на интернет сайта си, Висшият адвокатски
съвет е нарушил посочените правила, което
прави акта незаконосъобразен на основание
поради допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила.
Съдът е мотивирал съдебния си акт и с
мотиви по съществото на спора, макар че посочените нарушения на процедурните правила
опорочават акта, както се посочи самостоятелно основание за отмяната му, като в този
смисъл е налице съдебна практика – решения
по адм. дела № 11080/2013 г., VII отделение,
№ 3367/2013 г., VIII отделение, № 11740/2013 г.
на петчленен състав на ВАС и др.
Следва да бъдат споделени изводите на
съда и относно това, че при изменението на
чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата компетентният
орган не се е съобразил с предвидените в
чл. 36, ал. 2 ЗА параметри, на които трябва
да отговаря размерът на възнаграждението.
Изрично законодателят е приел, че размерът
на адвокатското възнаграждение трябва да
бъде справедлив и обоснован, като това, както
правилно е прието в обжалвания съдебен акт,
се отнася и до минималните размери на адвокатските възнаграждения, които се определят
с Наредбата, в частност и на оспорения чл. 7,
ал. 2, т. 4 от нея. Следва да се сподели изводът
на съда, че е налице съчетание на два критерия при определянето на адвокатските възнаграждения, вкл. и на минималните – обем
и сложност на извършената дейност и размер
на защитавания интерес, като за минималните размери тази преценка не е конкретна,
а усреднена. Определянето на минималните
размери на адвокатските възнаграждения,
респ. изменението на същите само поради
увеличение на минималната работна заплата
в страната, не представлява обосноваване на
двата критерия, а едностранно и в нарушение
на чл. 36 ЗА. Преценката на Висшия съдебен
състав за увеличение на размера на минималното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 4 от
Наредбата само във връзка с размера на минималната работна заплата игнорира критерия
обем и сложност на защитата, поради което
правилно съдът е изложил мотиви, че при изменението на посочената разпоредба е налице
несъответствие между обема и сложността
на делата и размера на възнаграждението.
От обстоятелството, че законът е делегирал
права на Висшия адвокатски съвет да определя какви да бъдат минималните размери на
адвокатските възнаграждения (а това означава
и на юрисконсултското възнаграждение), не
означава, че не следва да се държи сметка те
да бъдат справедливи и обосновани, както се
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определя размерът при всяко конкретно дело
при договаряне между съответния адвокат и
клиент. Преценката за справедлив размер на
адвокатските възнаграждения в минималния
им размер в случая по граждански дела е
следвало да бъде преценен от издателя на подзаконовия нормативен акт в средна сложност
на гражданските дела, но той следва да бъде
база за определяне на отделните адвокатски
възнаграждения по отделни дела, по които
се ползва квалифицирана правна помощ от
адвокат. Минималните размери не могат да
се обуславят само от величината материален
интерес и макар те при определянето им от
компетентния орган, издал Наредбата, да
не касаят конкретно дело, обосноваността и
справедливостта при определянето им следва
да бъде налице и при тях. Минималният размер, разбира се, не следва да бъде прекомерно
висок, предвид че той е базата, върху която
се определят адвокатските възнаграждения
при сключване на конкретни договори за
правна помощ между адвокат и клиент по
конкретен правен спор. Определянето на минимални размери е израз на гарантираното
от държавата право на всеки гражданин на
защита при нарушаване на техни права и
законни интереси, вкл. и във всички стадии
на процеса – чл. 56 и 122 от Конституцията
на Република България. Обстоятелството, че
чл. 28 ГПК регламентира, че дееспособните
физически лица извършват съдопроизводствените действия лично, не означава игнориране
на помощта, която може да се извърши от
адвокат. Касае се до право на тези лица да
участват и се защитават сами в един съдебен процес, но следва да се има предвид, че
адвокатската защита касае и такива лица,
предвид че в един съдебен процес лицата
без правно образование не могат качествено
и в пълен обем сами да защитят правата си
и имат нужда от квалифицирана правна помощ, т.е. с високия размер на минималните
размери на адвокатските възнаграж дения
ще бъде ограничен достъпът до правосъдие.
Увели чението на минима лни те размери,
без да се държи сметка за съчетанието на
посочените два критерия, на които се е позовал и първоинстанционният съд, води до
незаконосъобразност на оспорената част от
Наредбата и като е отменил чл. 7, ал. 2, т. 4,
съдът не е допуснал сочените от касационните
жалбоподатели нарушения.
Неоснователно се твърди в част от касационните жалби, че адвокатът не получава
месечно трудово възнаграждение, поради което
определеният минимален размер е обоснован
и справедлив. Адвокатската професия, както е
отразено и в първоинстанционното решение, е
специфична и възнаграждението за адвокат за
защита по конкретно дело не може да се ръководи само от материалния интерес, а както
вече се посочи – и от предмета и сложността
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на делото, което адвокатът поема. Поради тези
съображения минималният размер трябва да
съобразява посочените от съда критерии и в
никакъв случай да не бъде пречка за голяма
част от потребителите на адвокатските услуги да бъдат изправени пред невъзможност
да заплащат адвокатски хонорар, при положение че дори минималният размер е доста
висок. В тази връзка правилно ответникът
по касационните жалби сочи, че липсата на
обоснованост на размерите се аргументира
и с разликата при определените минимални
възнаграждения при защита и процесуално
представителство при граждански и при административни дела при един и същ материален
интерес, което наистина показва липсата на
обосновка при изменението на чл. 7, ал. 2,
т. 4 от Наредбата и минималният размер на
адвокатското възнаграждение. Минималният размер не трябва да бъде занижен, но не
следва да бъде и прекомерно висок, при което
преценката на компетентния орган, овластен
от закона да определи минималните размери на адвокатските възнаграждения, винаги
трябва да се ръководи от приетите в чл. 36,
ал. 2 ЗА критерии, които важат и за тези
минимални размери.
Неоснователно в касационната жалба на
Висшия адвокатски съвет се излага оплакване,
че първоинстанционният съд е излязъл извън
рамките на оплакването на оспорващия, което не било срещу създаване на разпоредба,
а срещу нейното изменение. Изменението на
част от Наредбата не означава, че компетентният орган не следва да спазва цитираните
по-горе разпоредби (процесуални и материалноправни) в ЗНА, ЗА и Конституцията.
Изпълнението на посочените правила в ЗНА
са задължителни, както и мотивирането на
акта съгласно посочените вече относими
материалноправни разпоредби не се отнасят
само при първоначалното приемане на един
подзаконов нормативен акт, а следва да бъдат
изпълнявани при всяко негово изменение.
По същия начин издателят на подзаконовия
нормативен акт, вкл. и при неговото изменение, следва да се ръководи от предвидените и
законово закрепени критерии в чл. 36, ал. 2 ЗА
във връзка с чл. 56 и 122 от Конституцията.
Както вече се изложи по-горе, допуснатите
нарушения при приемането изменението на
чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата са достатъчни за отмяната є, поради което съдът не е
бил длъжен да се произнася по съществото
на спора, но такова произнасяне е налице
в обжалваното решение. В този смисъл и
предвид установеното от съда несъответствие
на оспорената разпоредба с актове от повисок ранг е налице и незаконосъобразност
на оспорената разпоредба, което обосновава,
че обжалваното решение е правилно и като
разгледан правният спор и по същество. С
това изменение Висшият адвокатски съвет
се е опитал да заобиколи прилагането на
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чл. 78, ал. 5 ГПК, като осигури такъв висок
минимум, с който да се игнорира посочената
разпоредба на ГПК.
Относно искането на касационните жалбоподатели за обезсилване на обжалваното
решение то е неоснователно. Оспорената
разпоредба на чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата е изменена от Висшия адвокатски съвет
с решение, обнародвано в ДВ, бр. 28 от
28.03.2014 г. След постановяване на обжалваното първоинстанционно решение е допуснато
последващо изменение на чл. 7, ал. 2, т. 4
от Наредбата, обнародвано в ДВ, бр. 84 от
25.10.2016 г. Съществуването на оспорения
от „Банка ДСК“ – ЕАД, чл. 7, ал. 2, т. 4 от
Наредбата до отмяната му с обжалваното
решение е за период повече от две години,
поради което неговото действие не е било
заличено с последващото изменение назад, а
действа само занапред – ex nunc. Отменената
с обжалваното решение разпоредба, както
правилно се посочи от юриск. Таскова в
настоящото съдебно производство, би могла
да намери своето приложение в заварени
отношения в съдебни производства, които
са висящи, и това обуславя неоснователност
на искането за обезсилване. В този смисъл
неоснователно се претендира обезсилване на
обжалвания съдебен акт на ВАС, трето отделение, по изложените по-горе съображения.
Обезсилване на съдебно решение би било
основателно, ако подзаконовият нормативен
акт е бил изменен преди произнасянето с
решение от съда, а не и след това, какъвто
е процесният случай.
С оглед гореизложеното обжалваното решение като правилно следва да бъде оставено в
сила на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 АПК.
Предвид изхода на делото и направеното
искане от юриск. Таскова в полза на „Банка
ДСК“ – ЕАД, следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер 500 лв. за
настоящата касационна инстанция.
Водим от горното и в същи я смисъл,
Върховният административен съд, петчленен
състав на първа колегия,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 9273 от 27.07.2016 г.,
постановено по адм. дело № 3002/2015 г. по
описа на Върховния административен съд,
трето отделение.
Осъжда Висшия адвокатски съвет със седалище в София, адвокат Велислав Величков
Величков, адвокат Силвия Венецкова Паунова,
адвокат Борислав Станков Вълчев и адвокат
Руска Георгиева Дучева, всичките от София,
да заплатят на „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
500 лв. юрисконсултско възнаграждение за
касационната инстанция.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Колев
3623
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-377
от 2 май 2017 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства и § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на Разрешение за проучване на
строителни материали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ, в площ „Лозен“ с размер
0,80 кв. км, разположена в землището на с. Лозен, община Стара Загора, област Стара Загора,
с координати на граничните точки, приложение
№ 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 1 година от датата на влизане в сила на договора за
проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в конкурса, приложение № 2 към настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Конкурсните документи се получават в стая 806
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, тел.: 02/9263 279, 02/9263 176, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 500 лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC
BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане
следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Лозен“; в документа се
посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Кандидатите подават в деловодството на Минис-

терството на енергетиката, София, ул. Триадица
8, писмено заявление за участие в конкурса и
приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN:
BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в конкурс за
площ „Лозен“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN: BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в конкурс за площ „Лозен“.
Същото се прилага към заявлението за участие
в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ към Министерството
на енергетиката.
10. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Н. Павлов
Приложение № 1
към т. 1
СПИСЪК
на координатите на граничните точки,
описващи площ „Лозен“
(Координатна система 1970 г.)
№

X (m)

Y (m)

1.

4633945,35

9418674,16

2.

4634289,62

9418518,01

3.

4634938,73

9419524,15

4.

4634303,47

9419766,25

5.

4633926,75

9419510,62
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за
извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение –
всеки един от участниците в него, да представи
препоръки от бизнес партньори (оригинали),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен инженер,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение
на дейностите по проучване на строителни материали в площ „Лозен“. В случай че използва
ресурсите на други физически или юридически
лица, същите представят декларация за липса на
обстоятелствата по чл. 2 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи оригинал на препоръка от банкова или друга
финансова институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение
на ангажиментите по договора за проучване на
строителни материали в площ „Лозен“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на дейностите по проучване на
строителни материали в площ „Лозен“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
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проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси. В случай че
кандидатът ползва ресурсите на друго физическо
или юридическо лице, същото следва да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с
§ 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
3674

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-44
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-411 от 11.10.2016 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 61 от
20.10.2016 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09173 от 24.03.2015 г. и Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г. на министъра на културата, писмо с
вх. № 33-00-452 от 6.12.2016 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
нареждам:
1. Променям статута в частта режими за опазване на обект „Аул на кан Омуртаг“, разположен
в землищата на с. Хан Крум и с. Троица, община
Велики Преслав, област Шумен, с класификация
на археологическа групова недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“
(ДВ, бр. 46 от 1970 г.), както следва:
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на поземлен
имот (ПИ) 000077 от землището на с. Хан Крум
с ЕКАТТЕ 78210 и ПИ 000229 от землището на
с. Троица с ЕКАТТЕ 73170;
– от север – по северната граница на ПИ 000227
от землището на с. Троица с ЕКАТТЕ 73170, ПИ
016007 и част от ПИ 000078 от землището на
с. Хан Крум с ЕКАТТЕ 78210;
– от изток – по източните граници на ПИ
000078 и ПИ 000077 от землището на с. Хан Крум
с ЕКАТТЕ 78210;
– от запад – по западните граници на ПИ
000229 и ПИ 000227 от землището на с. Троица
с ЕКАТТЕ 73170.
1.1.1.2. Териториа лни ят обх ват, описан в
посочените в т. 1.1.1.1 граници на недвижимата културна ценност, включва имоти с номера
ПИ 000227, ПИ 000228 и ПИ 000229 по КВС на
с. Троица с ЕКАТТЕ 73170 и имоти с номера ПИ
000078, ПИ 016007 и ПИ 000077 по КВС на с. Хан
Крум с ЕКАТТЕ 78210, с обща площ 255,969 дка.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
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– от юг – по южните граници на ПИ 018003
и ПИ 018002 от землището на с. Хан Крум с
ЕКАТТЕ 78210, оттам по южните граници на ПИ
209006 и ПИ 208017 от землището на с. Миланово
с ЕКАТТЕ 48132;
– от север – по северните граници на ПИ
035077, ПИ 000226, ПИ 035069 от землището
на с. Троица с ЕКАТТЕ 73170; ПИ 016006, ПИ
016005, ПИ 016004 от землището на с. Хан Крум
с ЕКАТТЕ 78210, оттам до северозападния ъгъл
на ПИ 83510.316.40 от землището на гр. Шумен;
ПИ 83510.316.40 и част от ПИ 83510.316.39 от
землището на гр. Шумен;
– от изток – от югоизточния ъгъл на ПИ
83510.316.5 от землището на гр. Шумен до североизточния ъгъл на ПИ 000079 и оттам по част от
източната граница на ПИ 000079 от землището
на с. Хан Крум с ЕКАТТЕ 78210;
– от запад – по западните граници на ПИ
208017 от землището на с. Миланово с ЕКАТТЕ
48132 и по западните граници на ПИ 035050, ПИ
035071, ПИ 035070, ПИ 035078 и ПИ 035077 от
землището на с. Троица с ЕКАТТЕ 73170.
1.1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва имоти с номера ПИ 209006, част от
ПИ 000160 – полски път, и ПИ 208017 – частна
собственост, по КВС на с. Миланово с ЕКАТТЕ
48132; имоти с номера ПИ 035050, ПИ 035071, ПИ
035070, ПИ 035078, ПИ 035077 и ПИ 035069 – частна собственост, ПИ 000226 – публична държавна
собственост, и част от ПИ 000222 – полски път,
по КВС на с. Троица с ЕКАТТЕ 73170; част от
ПИ 018001 – полски път, ПИ 018002, ПИ 018003,
ПИ 016006, ПИ 016005, ПИ 016004, част от ПИ
000073 – публична държавна собственост, и част
от ПИ 000079 – публична общинска собственост,
по КВС на с. Хан Крум с ЕКАТТЕ 78210, и ПИ
83510.316.40 и част от ПИ 83510.316.39 – публична
държавна собственост, от землището на гр. Шумен, с обща площ 103,712 дка.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност се определя като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация,
експониране и социализация на архитектурноархеологически структури. Не се допускат строителни, добивни и други дейности, които нарушават
целостта на земния пласт. Не се допуска пашата
на животни, бивакуване, къмпингуване и палене
на огньове. Забранява се паленето на тежкотоварни автомобили, строителна техника, освен
за дейностите, подпомагащи археологическите
проучвания. Не се допуска обработката на земята,
заблатяванията и други дейности, които могат да
засегнат и унищожат археологически структури,
разположени в дълбочина под съвременната повърхност на терена. Не се допуска промяна на
предназначението на земеделските земи и ново
строителство, несвързано с консервационно-реставрационни работи, с изключение на дейности
те за изпълнение на необходимата минимална
туристическа инфраструктура за осигуряване
на достъп и обслужваща посетители – защитни
покрития, алеи, осветление, изгледни площадки и
места за почивка, информационни табла и други
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обекти и дейности по социализация. Посочените
дейности се извършват след съгласуване по реда
на действащата нормативна уредба.
1.1.2.2. Територията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност се определя като
територия за археологическо наблюдение и проучване. Разрешава се селскостопанска обработка
на земята на дълбочина до 0,30 м. Всички дейности, нарушаващи целостта на земния пласт под
0,30 м, се извършват в присъствието на археолог.
Забранява се ново строителство с изключение на
сгради и съоръжения, свързани със социализацията на недвижимата културна ценност. Визите
за проектиране да бъдат съгласувани по реда на
действащата нормативна уредба. За територията
на охранителната зона да се спазват изискванията
на чл. 161, ал. 1 ЗКН.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, на границите на охранителната му зона
и картният материал, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

3696

За министър:
Б. Петрунова

ЗАПОВЕД № РД-09-173
от 31 март 2017 г.
На основание чл. 69, а л. 1 от Закона за
к улт у рното наследство (ЗК Н), предложение
на директора на НИНКН с вх. № 33-00-415 от
9.09.2015 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН и становище
във връзка с чл. 64, ал. 3 ЗКН, отразено в т. 4
на протокол № 58 от 5.11.2015 г., назначен със
Заповед № РД-9К-32 от 21.01.2015 г., изменена със
Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Отнемам предоставения статут на историческа недвижима културна ценност с категория
„местно значение“ на историческо място, разположено в м. Честата чука, 3 км южно, с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово (ДВ,
бр. 86 от 1979 г.).
Мотиви: Обектът е обявен като историческа
недвижима културна ценност с категория „местно
значение“ (ДВ, бр. 86 от 1979 г.).
След битката при Канлъдере четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа минава през
местностите Бакрача, Дрена лъка, Дживизлика, покрай с. Добромирка и осъмва западно от
с. Кална кория. Тъй като придвижването през
деня е невъзможно, четниците се разполагат
върху близката гола канара, м. Честата чука
(Голата чука), и прекарват деня на 10 юли 1875 г.
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там. Историческото място не е обозначено и
обектът и неговата среда са унищожени физически
вследствие на разработвано от 1972 г. находище
за добив на строителни материали. До 1989 г.
е иззета почти цялата площ от кариерата и от
самия хълм са останали неговите контури от
юг, а в останалите направления неговата форма
е унищожена.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

3697

Министър:
Р. Младенов

ЗАПОВЕД № РД-09-221
от 13 април 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-117 от 15.03.2017 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1.2 на протокол № 65
от 31.03.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със заповеди № РД-09173 от 24.03.2015 г., № РД-09-388 от 20.06.2016 г.
и № РД-09-142 от 14.03.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Предоставям статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност от новото
време с категория „ансамблово значение“ на обект:
„Хотел „Париж“, УПИ I-583, кв. 81, по плана на
7 м.р. – гр. Варна, идентификатор 10135.1506.583.1,
ул. Панагюрище 1, ъгъл ул. Преслав.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват попада в границите на имота на недвижимата културна ценност.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, тъй като предстои процедура по определяне на статут като групови недвижими културни
ценности на улични ансамбли в гр. Варна, включително по ул. Преслав и ул. Панагюрище.
1.1.2. Предписания за опазване:
1.1.2.1. Изисква се извършване на консервация, реставрация и адаптация на съществуващата сграда при изпълнението на допуснатото
пристрояване и надстрояване на недвижимата
културна ценност. Строителните намеси да се
реализират при условията и по реда на действащата нормативна уредба, както и Инструкция № 1
на КИК и МЦА за опазване на архитектурния и
археологически резерват „Одесос – Варна“ (ДВ,
бр. 83 от 1975 г.).
1.1.2.2. Допуска се адаптация на плановата
схема за съвременно използване и допуснатото
пристрояване и надстрояване.
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2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 се съхраняват в
Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство.
Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра
по чл. 68 ЗКН към Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

3698

Министър:
Р. Младенов

ЗАПОВЕД № РД-09-223
от 18 април 2017 г.
На основание чл. 62, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-00-117 от 15.03.2017 г.
и решение на СЕСОНКЦ, отразено в т. 1.1 на
протокол № 65 от 31.03.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със
заповеди № РД-09-173 от 24.03.2015 г., № РД-09-388
от 20.06.2016 г. и № РД-09-142 от 14.03.2017 г. на
министъра на културата, нареждам:
Прекратявам временния режим за опазване
на декларирана с писмо № 414 от 4.02.1982 г. на
НИПК архитектурно-строителна недвижима културна ценност „Възрожденска къща (вътрешна)“,
кв. 81, по плана на 7 м.р., гр. Варна, идентификатор
10135.1506.583.2, ул. Панагюрище 3.
Мотиви: Сградата е разположена във вът
решността на застроен по-късно към уличната
регулация имот. Оценява се с ниска материална
автентичност и степен на съхраненост. Налице
е нарушена образна автентичност. Няма достатъчно архивни данни и документация за къщата.
Вследствие на два пожара през годините и липса
на поддръжка от страна на собствениците ограждащите елементи са запазени частично – около
връст, напукани са и създават предпоставки за
срутване на обекта. Няма съхранени елементи
с художествена стойност. Средата е изцяло променена и неблагоприятна за сградата. Обектът
е загубил качествата си на недвижима културна
ценност. При декларирането неуместно е използвано наименованието „възрожденска къща“, тъй
като архитектурните є характеристики показват,
че сградата е изградена след Освобождението от
османско владичество.
Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

3701

Министър:
Р. Младенов
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-13
от 27 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Изворово, община
Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
3598
ЗАПОВЕД № РД-18-14
от 27 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Поройно, община
Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
3599
ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 27 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Пиринец, община
Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
3600
ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 27 януари 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Глашатай, община
Антоново, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
М. Киров
3601
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ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Надарево, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3602

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-21
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Острец, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3603

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-22
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Певец, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3604

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-23
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Съединение, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3605

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-24
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
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територия в землището на с. Ловец, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3606

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-25
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Осен, община Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3607

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-26
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Баячево, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3608

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-27
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Пробуда, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3609

Изпълнителен директор:
М. Чалева

ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 24 април 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Пресяк, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

3610

Изпълнителен директор:
М. Чалева
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ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 24 април 2017 г.

На основание § 33, ал. 2 ПЗРЗИДЗКИР (ДВ,
бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за неурбанизираната
територия в землището на с. Алваново, община
Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Чалева
3611

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 70
от 10 май 2017 г.
На основа н ие ч л. 25 ЗБНБ Бъ л гарск ата
народна банка пуска в обращение считано от
26 юни 2017 г. сребърна възпоменателна монета
с нанесено частично позлатяване „Хан Тервел“
от серията „Средновековни български владетели“
със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2017 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000 с нанесено
частично позлатяване;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата в позлатен
медальон e изобразен печат на хан Тервел. Отдолу
са номиналната стойност „10 ЛЕВА“, емблемата
на Българската народна банка с годината „1879“
върху лентата и годината на емисия на монетата
„2017“. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСК А
НАРОДНА БАНКА“.
На обратната страна на монетата, отделено
със зрънчест пръстен, е изображение на хан
Тервел, предвождащ българската войска. Околовръст по външния пръстен е изписано „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“ и
„ХАН ТЕРВЕЛ“.
Автори на художествения проект са Елена
Тодорова и Тодор Тодоров.
Управител:
Д. Радев
3635

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 227
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
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1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: поземлен
имот с идентификатор 68134.4358.452 (УПИ IХ-328
за коо, кв. 34), София, ж.к. Люлин – 8 м.р., общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, с АчОС № 9764/28.12.2016 г.; поземлен
имот с идентификатор 68134.406.68 (в УПИ VI-478,
кв. 740), София, ул. Силистра 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“,
с АчОС № 1157/01.08.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за съответните обекти.
Председател:
Е. Герджиков
3630
РЕШЕНИЕ № 228
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1106.320.1.109
(магазин № 3 по ценообразуване), София, ж.к.
Илинден, бл. 114, вх. А, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“,
с АОС № 1114/29.04.2014 г., със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
3631

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 133
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 8, 11 и 23 ЗМСМА
и чл. 8, ал. 1 ЗОС в съответствие с глава IV от
ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, и в частност раздел I, чл. 64
ЗУ Т – Общи изисквания към елементите на
техническата инфраструктура, както и в съответ-
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ствие с чл. 73, ал. 1, т. 5 и по смисъла на чл. 73,
ал. 5 ЗГ, чл. 16а и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план и план за
улична регулация, детски площадки и паркинг в
местност Черновръх по КВС на с. Кръстава, община Велинград, с възложител Община Велинград.
Настоящият ПУП е изготвя в съответствие
с глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, и в частност раздел I, чл. 64 ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, както
и в съответствие с чл. 73, ал. 1, т. 5 ЗГ, тъй като
обектът е от първостепенно значение за Община
Велинград и попада в горска територия в района на дейност на ДЛС „Чепино“, гр. Велинград,
община Велинград, област Пазарджик.
Настоящият ПУП е изготвен във връзка с инвестиционно намерение на Община Велинград за
промяна на предназначението на горска територия
в района на дейност на ДЛС „Чепино“ и придобиване на собственост върху горски територии,
върху които са реализирани улици за достъп до
съществуващи вили в местността.
Инвестиционното намерение на възложителя
на настоящия изработен подробен устройствен
план Община Велинград е във връзка със започване
на процедура по определяне и изготвяне на ПУП за
улична мрежа в района на вилна зона „Черновръх“,
която попада в землищата на с. Кръстава, община
Велинград, с. Побит камък, община Сърница, и
гр. Сърница, община Сърница. Настоящ ият проект обхваща частта от вилната зона, попадаща в
територията на община Велинград.
Във връзка с гореописаното инвестиционно
намерение Община Велинград инициира процедура по изработване на ПУП – парцеларен план
за трасе на нови улици и започване на процедура
по утвърждаване по реда на чл. 73, ал. 1, т. 5 и
по смисъла на чл. 73, ал. 5 ЗГ.
Проектирането е съобразено със съществуващия, но неодобрен регулационен план на ВЗ
„Черновръх“, като освен предвидените в плана
улици към настоящия ПУП – парцеларен план са
включени допълнително още три броя паркинга
за автомобили и една детска площадка. Частта
от ПУП – парцеларен план, която съвпада с държавния третокласен път Велинград – Сърница,
не попада в него.
Общата дължина на новопроектираните улици
е 4120 м с широчина 8 м, като пътното платно
е предвидено да бъде 6 м, а тротоарите да са по
1,00 м. Само една от улиците е с широчина 12 м,
от които 8 м пътно платно и по 2 м тротоари
(ос.т. 73-74-75-76). Новите улици са проектирани
по съществуващите на място пътища за достъп
до съществуващите вилни сгради.
Настоящият ПУП – парцеларен план има за
цел да започне процедура по промяна предназначението на земята от горския фонд. Общата
засегната горска площ, която е държавна собственост (на ДЛС „Чепино“), е 36,814 дка (засягащи
имоти № 201023, 000856, 000791 и 000652 землище
Кръстава).
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Б. Мандраджиев
3624
РЕШЕНИЕ № 134
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 64, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
чл. 73, ал. 1, т. 5 ЗГ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
път PA Z 1062/BGL, п.к. ІІ-84-Аврамово/-Рох
лева-Биркова-Кръстава, в участъка Кръстава/ІІІ-843/, м. Грънчарица.
Съгласно ПУП – парцеларен план новият
път започва от разклона за с. Кръстава на пътя
за г р. Сърница/ІІІ-843 Велинг ра д-Сърница/,
следва съществуващия път до с. Кръстава през
местност Грънчарица, докато достигне до входа
на с. Кръстава.
Настоящият проект се изготвя във връзка с
изработен работен проект за реконструкция и
рехабилитация на съществуващия път. Общата
дължина на новия път е 11 291 м, като 4630 м
от тях попадат в землището на с. Грашево, а
останалите 6661 м са в землището на с. Кръстава. Широчината на пътното платно, както и
сервитутът на пътя не са еднакви поради характера на съществуващия терен. В най-тесните си
части пътното платно е с широчина 3,50 м, а в
най-широките си части – 8 м.
Трасето на пътя е проектирано по съществуващия на място път, като върви успоредно
на течението на реката, има проектирани нови
водостоци, както и реконструкция на съществуващи. Пресичането на реката се извършва по
съществуващите на място съоръжения в обхвата
на съществуващото трасе.
Общата площ на засегнатите от трасето на
новото пътно платно и сервитута на пътя е
68,519 дка.
Трасето е отразено с червен цвят в ПУП,
изготвен от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Велинград, до Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
Б. Мандраджиев
3625

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 69
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

за изменение на общ устройствен план на гр. Видин
в обхват ПИ № 10971.510.339, ПИ № 10971.510.340,
ПИ № 10971.510.341, ПИ № 10971.510.342, ПИ
№ 10971.510.343 по К К на гр. Видин, Юж на
промишлена зона, с който предназначението на
имотите се променя от „Комплексно жилищно
строителство“ и „Озеленяване“ в „Производствени
дейности“.
Председател:
Г. Велков
3644
РЕШЕНИЕ № 73
от 6 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин,
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община Видин, с който предназначението
на имот с идентификатор 52283.169.77 по кадастралната карта на с. Новоселци, община Видин,
да се промени от територия с предназначение
„Обработваеми земеделски земи“ в територия
с предназначение за „Общественообслужващи
функции“.
Председател:
Г. Велков
3645

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 374
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 6, ал. 1 ЗОС, чл. 129, ал. 1
и чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат, реши:
1. Променя собствеността на 73 кв. м от улица, участваща в новообразувания УПИ VІІІ-166
в кв. 22 на с. Барутин от публична в частна общинска собственост.
2. Дава съгласие кметът на община Доспат
да сключи предварителен договор с Деян Башев
за продажбата на 73 кв. м от общински имот,
участващ в новообразувания УПИ VІІІ-166 в кв.
22 на с. Барутин, на цена 424 лв. без ДДС.
3. Одобрява ПУП – ПР за УПИ VІІІ-166 в
кв. 22 на с. Барутин.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
А. Ферев
3653

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 435
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и във връзка с чл. 25, ал. 4 и 5
ЗСПЗЗ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на поземлен имот (ПИ) № 118008,
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п рем и на ва щ п рез с лед н и т е П И: № 0 0 0 075;
№ 000076 – „полски пътища“; № 000335 – „пасище, мера“, № 000519 – път IV клас, № 154010 – „залесени горски територии“, всички в землище
с. Копринка, местност Малката кория, ЕКАТТЕ
38563, с обща дължина 315,5 м и общ сервитут
631 кв. м.
Решението да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община
Казанлък и обществения посредник в 7-дневен
срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районната прокуратура – Казанлък, за преглед по реда
на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3649
РЕШЕНИЕ № 452
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за електроснабдяване на поземлен имот (ПИ) № 123212,
собственост на Мария Димитрова Найденова,
преминаващ през ПИ № 000222 – „полски път“,
в мес т нос т К ара кос, зем л и ще с. Овощ н и к ,
ЕК АТТЕ 53179, с дължина 11,18 м и сервитут
22,37 кв. м.
Настоящият акт да се изпрати на областния
управител на област Стара Загора, кмета на
община Казанлък и обществения посредник в
7-дневен срок от приемането му.
Препис от решението да се изпрати на Районната прокуратура – Казанлък, за преглед по реда
на общия надзор за законност.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3650
РЕШЕНИЕ № 454
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 150 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
Одобрява план-схема за оптична кабелна мрежа към подробен устройствен план на гр. Шипка.
Настоящият акт да се изпрати на областния
управител на област Стара Загора, кмета на
община Казанлък и обществения посредник в
7-дневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районната прокуратура – Казанлък, за преглед по реда
на общия надзор за законност.
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Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3651
РЕШЕНИЕ № 456
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия 20 kV във
връзка със задълженията на „Би Си Ай Черганово“ – ЕООД, по договор за изместване на енергиен
обект. Трасето на електропровода преминава през
следните поземлени имоти в землището на с. Черганово, ЕКАТТЕ 80532: „полски пътища“ – публична общинска собственост – № 000030, № 000032
и № 000047; „напоителен канал“ – държавна
частна собственост – № 000066; „нива“ – частна
собственост – № 016022, и „ов. градина“ – частна собственост – № 026100. Общата дължина на
трасето е 594,80 м, а общият сервитут 1188 кв. м.
Настоящият акт да се изпрати на областния
управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в 7-дневен
срок от приемането му. Препис от решението да
сe изпрати на Районната прокуратура – Казанлък,
за преглед по реда на общия надзор за законност.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
3652

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 65
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен водопровод с дължина на трасето 45 м, започващо от
съществуващ водопровод ∅ 60, разположен в
имот, общинска собственост, с идентификатор
55155.27.121 – за селскостопански, горски и ведомствен път, преминава през него и достига до
границата на имот с идентификатор 55155.27.91,
местност Татар мезар, по КККР на землище
Пазарджик, община Пазарджик, който следва
да бъде захранен, съгласно изчертаното със синьо трасе и сервитут и приложения регистър на
засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
3703
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РЕШЕНИЕ № 66
от 27 април 2017 г.
На основание 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на оптичен кабел в поземлен имот № 000231
по КВС на землище с. Говедаре и поземлени
имоти № 000467 и 000484 по КВС на землище
с. Хаджиево с дължина 2774 м, започващо от
края на регулацията на с. Хаджиево до края
на регулацията на с. Говедаре, преминаващо
изцяло през имоти, общинска собственост – път
ІV клас, означен като ПИ № 000467 и 000484 в
землището на с. Хаджиево и като ПИ № 000231 в
землището на с. Говедаре, съгласно изчертаните
с лилаво трасе сервитути и приложения регистър
на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
3704

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 96
от 28 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА в
съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: Уличен водопровод
PE-HD ∅ 90 с L=290 м за нуждите на имот с
идентификатор 11845.16.158 (УПИ I-16.21) по
полски път с идентификатор 11845.16.25 по КК
на с. Войводиново, община „Марица“, във връзка
с искане от „Истрой“ – ЕООД, представлявано
от Иван Янков Петков, с вх. № 53-01-6(1) от
6.03.2017 г.
Трасето за проектиране на водопровода е по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложените проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК и чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет
„Марица“ пред Административния съд – Пловдив,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
3707

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 694
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
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територии за обект: „Напорен тръбопровод от
КПСт „Света Марина 2“ до Вр44 ≅ Вр2, землище
гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват на части
от поземлени имоти с идентификатори 67800.35.74,
67800.35.82, землище гр. Созопол.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
Кр. Германова
3612

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-3
от 12 май 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3,
т. 1 ЗУТ, решение по протокол № 1 от 24.03.2017 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
терит орията; Заповед № ЗУТ-5 от 5.06.2015 г.
на областния управител на Софийска област;
становище по чл. 125, ал. 7 ЗУТ – изх. № 26-006164 от 11.07.2014 г. на РИОСВ – София; Решение
по ОВОС № СО-03-07 от 2016 г. и писмо, изх.
№ 12498 от 22.12.2016 г. на РИОСВ – София, за
влязло в сила Решение по ОВОС; становище
изх. № 457 от 20.02.2017 г. на РИОСВ – София;
съгласувателно писмо на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, изх. № 1202459653 от 25.01.2017 г.;
съгласувателно писмо на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, София, изх. № ТО-46 от
24.01.2017 г.; здравно заключение на РЗИ – Софийска област, изх. № 32-21-14 от 23.01.2017 г.; становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“, изх. № ВК-01-7 от 14.02.2017 г.; Договор
за предоставяне на концесия от 15.11.1999 г. (договора); Решение № 138 от 5.03.2009 г. на МС на
Република България; допълнително споразумение
№ 4 към договора от 26.03.2009 г.; Решение № 924
от 9.11.2012 г. на МС на Република България;
допълнително споразумение № 6 към договора
от 5.03.2013 г.; Разпореждане № 176 от 4.09.1974 г.
на МС; Решение № КЗ-12 от 26.12.1989 г. на Комисията за земята към МЗГ; Решение № 4 от
9.01.1996 г. на МС; Заповед № 108 от 28.09.2009 г.
на кмета на община Чавдар; Заповед № 85 от
9.06.2011 г. на кмета на община Чавдар; Заповед
№ 143 от 13.09.2011 г. на кмета на община Чав
дар; Заповед № ЗУТ-3 от 29.10.2009 г. и Заповед
№ ЗУТ-8 от 30.07.2012 г. на областния управител
на Софийска област; Решение № 205 по протокол
№ 18 от 1.03.2017 г. на Общинския съвет – с. Чав
дар, за предварително съгласие за провеждане
на процедура за промяна на предназначението
на поземлени имоти – общинска собственост,
попадащи в горски територии; Решение № 1-I-1
по протокол № 1 от 12.04.2017 г. за предварително
съгласуване за промяна на предназначението на
поземлени имоти в горски територии – частна
държавна собственост и частна общинска собственост, на комисия в Изпълнителната агенция
по горите и липса на постъпили възражения
по обявявения проект (ДВ, бр. 30 от 2017 г.)
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във връзка със заявление с вх. № 30.00-33 от
27.02.2017 г. от „Елаците – МЕД“ – АД, от общините Мирково с вх. № 30.00-33 от 11.05.2017 г.
Чавдар с вх. № 30.00-33 от 11.05.2017 г. и Златица
с вх. № 30.00-33 от 11.05.2017 г. одобрявам подробен устройствен план – план за застрояване и
изменение на плана за застрояване (ПУП – ПЗ
и ИПЗ) на хвостохранилище „Бенковски“, част
от контур „Обогатителен комплекс „Елаците“,
с обхват:
Поземлени имоти в землището на с. Бенковски,
EKATTE 03842, община Мирково: 93.5, 93.6, 93.7,
94.15, 94.18, 94.20, 94.22, 95.2, 95.6, 95.20, 95.24, 96.2,
96.10, 96.11, 96.16, 97.18, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6,
99.2, 100.4, 100.5, 101.3, 102.9, 102.31, 94.13, 95.19,
95.4, 96.17, 96.19, 96.20, 96.21, 96.24, 96.25 и 102.29.
Поземлени имоти в землището на с. Мирково,
EKATTE 48324, община Мирково: 0.499, 172.15 и
172.19.
Поземлени имоти в землището с. Петрич,
EKATTE 56137, община Златица: 51.28, 51.32, 51.34,
51.36, 51.51, 51.61, 51.64, 51.22, 51.27, 51.29, 51.31, 51.33,
51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.47, 51.48 и 51.49.
Поземлени имоти в землището на с. Чавдар,
EKATTE 80011, община Чавдар: 60.212, 60.214, 60.215,
60.241, 60.213, 60.277, 60.351, 60.353, 60.392, 60.395,
60.397, 60.399, 60.403, 60.404, 60.408, 60.416, 60.417,
60.420, 60.422, 60.439, 60.468, 60.480, 66.67, 66.70,
66.71, 66.78, 66.82, 66.83, 66.84, 66.88, 259.9, 260.5,
260.8, 260.11, 261.1, 264.3, 360.102, 360.211, 360.217,
360.218, 360.230, 260.2, 262.2, 60.294, 60.295, 60.298,
60.342, 259.3, 259.5, 295.5, 295.6, 60.216, 60.217, 60.218,
60.219, 60.220, 60.221, 60.222, 60.224, 60.225, 60.226,
60.227, 60.228, 60.229, 60.231, 60.232, 60.233, 60.301,
60.302, 60.303, 60.307, 60.312, 60.314, 60.323, 60.329,
60.344, 60.346, 60.348, 60.349, 60.352, 60.354, 60.357,
60.370, 60.372, 60.373, 60.376, 60.377, 60.379, 66.58,
259.2, 259.7, 259.8, 260.6, 359.104, 360.210, 60.223,
60.272, 60.273, 60.276, 60.281, 60.291, 60.296, 60.297,
60.299, 60.300, 60.304, 60.305, 60.306, 60.308, 60.309,
60.313, 60.315, 60.317, 60.318, 60.319, 60.320, 60.321,
60.322, 60.324, 60.325, 60.326, 60.327, 60.328, 60.336,
60.337, 60.338, 60.339, 60.340, 60.341, 60.350, 60.360,
60.361 и 359.105.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4, изречение последно от ЗУТ пред Административния съд – София област, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
Областен управител:
С. Торолова
3586

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 432
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция на ВЛ
110 kV „АРДА“ в участъка от стълб № 7 до стълб
№ 18“, попадащ в землището на кв. Болярово,
гр. Хасково.
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Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните
сервитутни ивици са съгласно графичната част
на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
3654
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с
изх. № С170015-091-0000108 от 4.04.2017 г. възлага
на Илиян Георгиев Минчев с адрес Плевен, бул.
Русе 31, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот:
гараж № 5 с идентификатор 56722.660.1429.2.17
съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД18-71 от 6.06.2008 г. на изп. директор на АГКК и
Заповед за изменение на КККР № КД-14-15-429
от 19.12.2012 г. на началника на СГКК – Плевен,
със застроена площ 34,44 кв. м, намиращ се на
приземен етаж в сграда на адрес – Плевен, ул.
Преслав 19, при съседи: север – стълбище и входно
пространство на сградата, запад – ул. Преслав,
изток – гараж № 4, юг – гараж № 6, отдолу – мазе
№ 9 и абонатно, отгоре – апартамент № 2, заедно
с припадащите се 2,53 % ид. части от общите
части на сградата с площ 200,55 кв. м и от правото на строеж, която сграда е построена в УПИ
І-4612, 4613, кв. 203, цедият с площ 595 кв. м,
при съседи на имота: изток – УПИ ІІІ-4612 „а“,
запад – ул. Преслав 19, север – ул. Копривщица
ОК 782 – ОК 783„б“, юг – УПИ XV-4588 – съгласно нотариален акт № 21, том VIII, peг. № 8786,
дело № 882 от 2008 г., вписан в Службата по
вписванията с вх. рeг. № 10818 от 30.06.2008 г.,
акт № 46, том XXIX, дело № 6885/2008 г. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
3588
156. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че на
основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С170022-091-0000156 от
21.04.2017 г. възлага на „Минстрой холдинг“ – АД,
ЕИК 831493848, адрес за кореспонденция: София,
бул. Д-р Г. М. Димитров 57, следните недвижими
имоти: 1. сграда – административна, със застроена
площ 394 кв. м, на един етаж, РЗП – 394 кв. м,
заедно с прилежащата ремонтирана монолитна
конструкция, представляваща подобрение към
описаната административна сграда, с големина
около 40 кв. м, която не е нанесена в действащия устройствен план за съответния УПИ и за
която няма издадени актове за собственост; към
монолитната конструкция са изградени три броя
помещения с обща квадратура около 30 кв. м, на
които не е извършван ремонт; 2. работно-механична работилница със застроена площ 740 кв. м,
на един етаж, РЗП – 740 кв. м, представляваща
масивна стоманобетонна конструкция; 3. метална
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сграда с навес, със застроена площ 560 кв. м;
на един етаж, РЗП – 560 кв. м; 4. склад ЦСБ
със застроена площ 720 кв. м, на един етаж,
РЗП – 720 кв. м, представляващ масивна метална
конструкция с тухлени стени; 5. група 1: 4 броя
гаражни клетки, от които 3 бр. са без гаражни
врати, всяка със застроена площ 24 кв. м, на един
етаж, с монолитна стоманобетонна конструкция.
Сградите са разположени в гр. Божурище, кв. 15,
парцел III, при съседи: Гурмазовска река, улица,
улица, парцел II.
3621
10. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ – един към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ;
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един към катедра „Информатика“ – ФПМИ;
професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Управление и
организация на автомобилния транспорт“ – един
към катедра „Двигатели, автомобилна техника
и транспорт“ – ФТ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в Държавен вестник. Документи – в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на: ЕМФ – каб. 2344,
тел. 965 32 90; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;
ФТ – каб. 9108, тел. 965 25 62.
3596
256. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: професор в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.3. Философия
(съвременни философски учения) – един; главен
асистент в област на висше образование 3. Со
циални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.4. Социални дейности – един, двата
със срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в Нов български университет, ул. Монтевидео
21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
3620
31. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности,
както следва: доценти по: 7. Здравеопазване и
спорт за: 7.1. Медицина: Съдебна медицина за
нуждите на преподаването на английски език
към секция „Съдебна медицина и деонтология“,
катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; Обща и клинична патология
за нуждите на преподаването на английски език
към секция „Обща и клинична патология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; Обща и клинична патология
към секция „Обща и клинична патология“, катедра „Обща и клинична патология и съдебна
медицина“ – един; Пластично-възстановителна и
естетична хирургия към катедра „Пропедевтика на
хирургическите болести“ – един; професор по 7.
Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: Ушни,
носни и гърлени болести за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Ушни,
носни и гърлени болести“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Справки и документи – в ректората, Научен отдел,
бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)
602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.
3597
3. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурси за следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство,
научна специалност „Горски култури, селекция
и семепроизводство“ – един; главен асистент в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Лесовъдство (вкл. Дендрология)“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Института за гората,
бул. Св. Климент Охридски 132.
3544
39. – Столичната общинска агенция за при
ватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през април 2017 г. са продадени следните обекти: 1. самостоятелен обект в
сграда с идент. 68134.4359.210.2.67 (за търговска
дейност), ж.к. Люлин – 10 м.р., бл. 131, ет. 1,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, София, продаден на Иван Крумов
Величков за 130 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. самостоятелен обект в сграда с
идент. 68134.4359.248.3.74, ж.к. Люлин – 10 м.р.,
бл. 148, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, София, продаден на
„Амарантос“ – ЕООД, представлявано от Павлина Георгиева Иванова, за 135 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 3. самостоятелен обект
в сграда с идент. 68134.1108.125.6.1, ж.к. Красна
поляна, бул. Вардар, до бл. 137а и 137б, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“, София, продаден на „Бродика“ – ООД,
представлявано от Янко Анастасов Кередчиев, за
90 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3632
61. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване по отношение на ПИ с
идентификатор 03504.224.1 по КККР на гр. Белица,
одобрен със Заповед № РД-53 от 1.04.2008 г. на
АГКК – София, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
3436
64. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен подробен устройствен план – план за
застрояване по отношение на ПИ с идентификатор
03504.238.40 по КККР на гр. Белица, одобрен със
Заповед № РД-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София,
с цел промяна предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – „Жилищно строи
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телство“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Белица,
с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин 15.
3570
5. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасета на кабелна линия 1 kV за
външно електрозахранване, водопровод и канализация до поземлен имот с идентификатор
04279.139.74 по кадастралната карта на Благоевград
с трасета и сервитути, засягащи и ограничаващи
ползването на поземлени имоти с идентификатори
04279.59.26 (селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост), 04279.139.50 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.139.60 (друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение – общинска
собственост), 04279.139.61 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и
04279.139.72 (второстепенна улица – частна собственост), по кадастралната карта на Благоевград.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в стая 214, отдел „Архитектура и проектиране“ при Община Благоевград.
3497
12. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) за УПИ III – за жилищни нужди,
кв. 71 по плана на с. Ветринци, община Велико
Търново, с цел частично закриване на улица с
о.к. 43 – 43а и създаване на нови о.к. 43б – 43в;
обединяване на УПИ III, кв. 71, с част от улица
с о.к. 43 – 43a и УПИ III от кв. 57 в общ УПИ
XIV – „за жилищни нужди“; обединяване на кв. 57
и кв. 71 в един общ кв. 57 и преномериране на
УПИ I в УПИ XII, УПИ II в УПИ XIII, УПИ IV в
УПИ XV и УПИ V в УПИ XVI от кв. 57, всичките
с отреждане „за жилищни нужди“. Проектът се
намира в общинската администрация, стая 520.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3498
17. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на обекти: 1. ново
трасе за водопровод от съществуващ водопровод
АЦ150 за с. Драгиново до нов УПИ № CXIV-114,
„Търговия и услуги“, местност Реповица, землище Велинград; 2. ново трасе за ел. кабел НН
от съществуващ МТП до нов УПИ № CXIV-114
„Търговия и услуги“, местност Реповица, землище
Велинград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
3633
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12. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасета на външно
ел. захранване и водопроводно отклонение от
съществуващ уличен водопровод ∅ 250 до ПИ
078012 в м-ст Ески балък, землище с. Смирненски, община Ветово, област Русе. Трасетата и
сервитутите са предвидени да преминат през
имоти от масиви по КВС, както следва: за външен
водопровод – имот № 000620, 000660, 000705; и за
електропровод – имот № 000620. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация – Ветово.
3613
54. – Община Главиница на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура за обект: „Подробен устройствен план
(ПУП) – ПЗ – план за застрояване, за промяна
предназначението на земята и за създаване на
устройствена основа за изграждане на гробищен
парк за мюсюлмани в ПИ с № 004157 по КВС на
с. Сокол, община Главиница, област Силистра,
ЕКАТТЕ 67828, както и парцеларни планове (ПП)
на техническата инфраструктура за захранването
му с вода, ток и достъп до път през ПИ № 004158
в местността Опитите в землището на с. Сокол“.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 9
в сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Главиница.
3471
6. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ за техническа инфраструктура – транспортен
достъп до имот № 090002 в землището на с. Огняново, община Елин Пелин, Софийска област.
Трасето за транспортен достъп преминава в част
от имот № 000017 – общински полски път по КВС
на землището на с. Огняново. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
3571
497. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от ж.р. 95 в имот № 202070 по КВС на
землище на гр. Карнобат от ел. провод „Габрика“
до БКТП в имот № 241055, местност Гердеме,
землище на гр. Карнобат, както и на два броя
кабелни линии: Кабелна линия 0,4 kV от БКТП в
имот № 241055 по КВС на землище гр. Карнобат
до съоръжения в имот № 766 и Кабелна линия
0,4 kV от БКТП в имот № 241055 по КВС на зем
лище гр. Карнобат до съоръжения в имот № 759.
Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на
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Община Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската адм инистрация.
3442
496. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 0,4 kV от БКТП в имот № 019082 по КВС
на землище с. Драганци, община Карнобат, до
съоръжения в имот № 000013 по КВС на землище с. Драганци, община Карнобат. Проектът
на ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за административно и информационно обслужване на
гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
3443
620. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на обект: „Нов ел. провод 20 kV
и БКТП на туристически център „Перперикон“,
община Кърджали“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект, отправени до
дирекция „АСУТ“ на общината.
3572
14. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Велоалея
южно от път ІІІ-9061 (к.к. Слънчев бряг – с. Тънково)“ в поземлени имоти с идентификатори
51500.64.34, 51500.65.21 и частично в поземлени
имоти с идентификатори 51500.57.52, 51500.64.35,
51500.65.22 и 51500.69.47 по КК на гр. Несебър за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. С проекта се
предлага на всички засегнати от трасето земеделски имоти в обхвата на разработката да се
промени трайното предназначение в „Територия
на транспорта“ и начин на трайно ползване в „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“.
Предвижданата велоалея се ситуира южно от път
ІІІ-9061 (от к.к. Слънчев бряг до новоизграден обходен път на с. Тънково) като първи етап. В обхвата
на масиви 51500.64.65 и 66 по КК на гр. Несебър
се предвижда освен велоалея прокарване на трасе
за локално платно с ширина 6 м за еднопосочно
движение, като в района на двете съоръжения
платното се прибира на вливане и отливане. С
предлаганото решение остава възможността за
бъдещо разширение на път ІІІ-9061 и връзка с
автомагистрала „Черно море“. Разглежданите
масиви са отредени за производствено-складово
строителство по ОУП – Несебър, от 2009 г. Масив
51500.57 е предвиден за урбанизиране и поради
невъзможност за ситуиране на локално платно
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на път ІІІ-9061 се предлага да се обслужва по
трасето на ПИ 51500.57.55, тангиращ територията
на юг и югозапад. След достигане на кръстовището за к-с „Сънидейс“ се предлага връзката
на велоалеята за с. Тънково да се осъществи по
асфалтовия път до моста на река Хаджийска и
оттам по новоизграден обходен път на кръстовището на път ІV-90052 гр. Ахелой – с. Тънково чрез
хоризонтално маркиране или обособено платно.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3573
28. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлен имот
(ПИ) 249 по КВС на с. Големо Бучино, община
Перник, като: 1. С план за регулация се прокарва
нова улица с ОТ 1127 – ОТ 1128 – ОТ 1129 – ОТ
1130. Образува се нов квартал 61 с урегулиран
поземлен имот (УПИ) І, отреден „За озеленяване
и спортни дейности“. 2. С план за застрояване се
определя зона за свободно застрояване в новообразувания УПИ І „За озеленяване и спортни
дейности“ с показатели за нискоетажно застрояване и устройствена зона Оз. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
3470
73. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че съгласно Решение № 100 от протокол № 8
от 24.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Полски
Тръмбеш, е изработен предварителен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „Устройство на територията“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Полски
Тръмбеш, на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул.
Черно море 4, тел. 06141/41-41, факс 06141/69-54,
имейл – obshtina_pt@abv.bg.
3615
58. – Областният управител на Софийска об
ласт на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 1 от 11.05.2017 г. за изпълнение на
предвидените строително-монтажни работи съгласно одобрения работен инвестиционен проект
за строеж „Кабелно отклонение на ИА ЕСМИС
Ботевград/2 – Етрополе – фаза 3“ – подобект на
обект „Кабелно отклонение от оптична кабелна
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линия Враца – София ОКЛ1“ на териториите на
общините Ботевград, Правец и Етрополе в ограничителните линии на републикански пътища АМ
„Хемус“, II-17, I-3, III-3009, II-37, SOF2264 и строи
телните граници на гр. Правец и гр. Етрополе.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 215 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.
3587
1. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол от 2.02.2017 г. на комисията, наз
начена със Заповед № ДС-20-15 от 31.01.2017 г. на
областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуван
имот по § 4к ПЗРЗСПЗЗ в местност Ташарника
(Дави дол), попадащ в имот № 017008 от КВС
на с. Згурово, община Невестино. В изработения
план новообразуваният имот е с идентификатор № 30613.601.1. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по помощния план, плана
на новообрзувания имот и придружаващата ги
документация до кмета на община Невестино.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, ет. 3, стая № 7.
3614

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Медицинския университет – Плевен, Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“,
Медицинския университет – Пловдив, и Медицинския университет – София, против § 1, т. 2,
4, 6 и 8 от Постановление № 8 на Министерския
съвет от 13.01.2017 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет,
обнародвано в „Държавен вестник“, брой 7 от
20.01.2017 г., в частта им, касаеща професионални
направления „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“,
подадено на 13.02.2017 г., по което е образувано
адм. д. № 2207/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
3618
Върховният административен съд, шесто
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс обявява, че по адм.д. № 1672/2017 г. по
описа на Върховния административен съд, шесто
отделение, е постъпило оспорване от сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация на дунавските драгажни предприятия“ със седалище
София против Постановление № 383 от 29.12.2016 г.
на Министерския съвет на Република България
и чл. 13 от приетата с него Тарифа за таксите за
водовземане, за ползване на воден обект и замърсяване (обн., ДВ, бр. 2 от 6.01.2017 г., в сила от
1.01.2017 г.), като се уведомяват лицата, които имат
правен интерес, че могат да се присъединят към
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оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение по делото.
3638
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, и „Кюстендилска
череша“ – АД, София, срещу Заповед № РД-9Р-42
от 16.12.2016 г. на министъра на културата на
Република България на 1.02.2017 г., по което е
образувано адм.д. № 2059/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
3668
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по
протест на Окръжна прокуратура – Благоевград,
против чл. 11, т. 5, чл. 15, пр. последно в частта
„неплащане на две месечни такси за ползване на
детска градина по Наредба № 4 за определянето и
администрирането на местните такси на територията на община Гоце Делчев“; приложение № 1
към чл. 5, ал. 1 в частта „изискуемите по чл. 11
от Наредба № 19 документи: т. 5 – документ за
платена последна такса от предишна детска градина“ от Наредба № 19 за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски градини
на територията на община Гоце Делчев, приета с
Решение № 188 по протокол № 13 от 28.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, по което
е образувано адм д. № 307/2017 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
30.06.2017 г. от 11,15 ч.
3582
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против т. 4 и 5 от таблица I „Общи
критерии“ към раздел Б „Критерии“, т. 1 и чл. 28
в частта „и след издаване на служебна бележка за
платена такса“ от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията на
община Благоевград, приета с Решение № 390 по
протокол № 17 от 30.09.2016 г. на ОбС – Благоевград, е образувано адм. дело № 286/2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.06.2017 г. от 10,20 ч.
3619
Административният съд – Благоевград, на
основание чл.181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 4 и
чл. 49 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Гоце Делчев, приета
с Решение № 358 от 6.03.2003 г. на Общинския
съвет – гр. Гоце Делчев, с искане за отмяната им
е образувано адм. дело № 309/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.06.2017 г. от 11,30 ч.
3660
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за общинската
собственост на Община Малко Търново в следните є части, а именно: в частта є на глава
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четвърта: „Разпореждане с общински имоти и
вещи, частна общинска собственост“, раздел І:
„Общи разпоредби“ – чл. 34, ал. 1; раздел ІІ:
„Видове сделки по разпореждане с общински
имоти“ – чл. 41, ал. 2, чл. 42, чл. 46, ал. 2 и
чл. 53, ал. 1, т. 1 и 2. По оспорването е образувано адм. д. № 935/2017 г.
3593
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбите на чл. 1, ал. 2;
чл. 19, ал. 1; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2;
чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1 и 2; чл. 29, ал. 2;
чл. 31, 32, 33 и 34; чл. 64, ал. 1, чл. 65 и 66 от
Наредбата за управление на общинските пътища,
приета от Общинския съвет – гр. Враца, по което
е образувано адм. дело № 262/2017 г., насрочено
за 4.07.2017 г. от 11 ч.
3639
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от районен
прокурор при Районна прокуратура – Севлиево,
против разпоредбата на чл. 15, ал. 4 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Севлиево, приета с Решение № 184 от 31.10.2012 г.
и изм. неколкократно с последващи решения на
Общинския съвет – гр. Севлиево, във връзка с
което е образувано адм. д. № 126/2017 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 28.06.2017 г. от 10 ч.
3670
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Районна
прокуратура – Севлиево, против чл. 10, т. 8 и
чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Севлиево, приета с Решение № 12 от
31.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево, с
искане посочените нормативни текстове да бъдат
отменени поради противоречието им с норми от
актове от по-висока степен, във връзка с което
е образувано адм. д. № 127/2017 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
21.06.2017 г. от 11 ч.
3669
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило искане на В. Вичев,
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, срещу Наредба № 1 за осигуряване на обществения
ред, опазване на околната среда и собствеността
на територията на община Каварна, приета с
Решение № 51 по протокол № 6 от 1.03.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Каварна, в частта на
чл. 8, ал. 1 до ал. 5, която разпоредба се намира
в противоречие с разпоредби, представляващи
нормативни разрешения от по-висок ранг, и се
иска нейната нищожност. По оспорването е образувано адм. д. № 259/2017 г. по описа на Административния съд – Добрич. Делото е насрочено
за 4.07.2017 г. от 13 ч.
3667
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Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс 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. 4, 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. 37, чл. 66, ал. 1
(в санкционната му част), чл. 66, ал. 2, 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. Шабла, с Решение № 437
от 30.01.2009 г., по който протест е образувано
адм. д. № 243/2017 г. по описа на Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за 19.09.2017 г.
от 13 ч.
3594
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Кърджали, на чл. 2, ал. 1, т. 4,
раздел ІV, чл. 57 и чл. 70, ал. 1, т. 12, изр. 2-ро от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Кърджали, приета с Решение № 94 от
29.05.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. дело № 102/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.06.2017 г. от 10,10 ч.
3640
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Паско Тошев Запрянов от Димитровград на
разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Момчилград, приета с Решение № 17 от
13.02.2008 г. на Общинския съвет – Момчилград,
по което е образувано адм.д. № 112/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.06.2017 г. от 10 ч.
3671
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 1695 от 4.05.2017 г. е
постъпил протест от Йордан Георгиев – прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който са
оспорени като незаконосъобразни разпоредбите
в чл. 1, ал. 2 от Наредбата за управление на
общинските пътища на територията на община
Кюстендил по аргумент на чл. 1, ал. 2 ЗП и
разпоредбите на чл. 29, 30 и 31 от наредбата по
аргумент на чл. 52, 53 и 54 ЗП. Образувано е
адм. дело № 135 по описа на съда за 2017 г., което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.06.2017 г. от 10 ч.
3589
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 АПК по препратка от чл. 188
АПК обявява, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който
се оспорва като незаконосъобразна разпоредбата
на чл. 22, т. 1 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
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в детските градини на територията на община
Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на оспорената разпоредба. Иска се
отмяната є. По оспорването е образувано адм. д.
№ 71/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Кюстендил.
3595
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 174/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29,
ал. 2, чл. 31, 33, 34, 66, 67 и 68 от Наредбата за
управление на общинските пътища в община Монтана, приета с Решение № 212 от 18.12.2008 г. на
Общинския съвет – гр. Монтана. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Монтана,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 174/2017 г. е насрочено за 9.06.2017 г. от 10,40 ч.
3591
Административният съд – Русе, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Теменужка Велизарова Малевска и Елка
Йорданова Михайлова против Заповед № РД01-626 от 22.03.2017 г. на кмета на Община Русе,
с която е забранено разхождането на домашни
любимци (кучета) на следните места в община
Русе: на територията на всички детски, учебни
и лечебни заведения; на територията на всички
детски площадки, спортни игрища и площадки
за фитнес на открито; на територията на пл.
Свобода, градини „Дунав“, „Батенберг“, „Оборище“, „Аспарух“, пл. Света Троица; в Парка на
младежта – от Вазата до Розариума; в Парка на
Възрожденците – около Пантеона; на всички
места, на които има поставени знаци, забраняващи разхождането на кучета. Претендира се
отмяна на оспорената заповед. По оспорването
е образувано адм. д. № 113/2017 г. по описа на
Административния съд – Русе, VІІІ състав, насрочено за 27.06.2017 г. от 10 ч. Оспорващи страни
по делото са: 1. Теменужка Велизарова Малевска
с адрес за призоваване: Русе, ул. Солун 23, вх. 2,
ет. 2, ап. 1; 2. Елка Йорданова Михайлова чрез
адв. Миглена Маринова Ангелова с адрес за
призоваване: Русе, ул. Войводова 34.
3672
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е
постъпил протест от прокурор на Окръжна прокуратура – Сливен, с предмет на оспорване разпоредбата на чл. 55, т. 74 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги и предоставяни права на територията
на община Сливен, по което е образувано адм.д.
№ 118/2017 г. по описа на Административния
съд – Сливен, и е насрочено за разглеждане в
открито заседание на 19.07.2017 г. от 10 ч.
3641
Административният съд – София-град, ХІ
тричленен състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2
във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на прокурор от СГП срещу разпоредбите на чл. 55, ал. 4, чл. 64, ал. 2 и 3 и чл. 81,
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ал. 1 от Наредбата за общинската собственост,
приета от Столичния общински съвет с Решение
№ 210 по протокол № 87 от 14.04.2011 г., по което
е образувано адм. д. № 2326/2017 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
2.06.2017 г. от 13,30 ч.
3590
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 441/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 12.07.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 1,
ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24,
ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29,
ал. 2, чл. 31, 32, 33, 62, 63 и 64 от Наредба № 18
за управление на общинските пътища в община
Етрополе. Конституирани страни в производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура –
София, и административен орган – Общински
съвет – гр. Етрополе, чрез председателя му.
3628
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 392/2017 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане на 12.07.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване са чл. 4,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 15, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 4,
чл. 20, ал. 1, 3 и 4а, чл. 28, ал. 1, т. 6, ал. 4, 5 и
7, чл. 33 и т. 32, 34 и 41 от приложение № 1 към
чл. 33, ал. 1, чл. 54, ал. 5, заглавието на раздел IX
на глава втора, чл. 57, 58 и 59 от Наредба № 3
от 2009 г. за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията
на община Драгоман. Конституирани страни в
производството са: оспорващ – Окръжна прокуратура – София, и административен орган – Общински съвет – гр. Драгоман.
3629
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, срещу разпоредбите
на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 3, чл. 22,
23, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1
и 2, чл. 29, ал. 2 и разпоредбите на раздел IV от
глава трета (чл. 31 – 34) от Наредбата за управление на общинските пътища на община Попово
на Общинския съвет – гр. Попово. По протеста
е образувано адм. д. № 53/2017 г. по описа на
Административния съд – Търговище. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.06.2017 г. от 10 ч.
3642
Русенският районен съд, 5 гр. състав, призовава
Алендро Ван Брее, с неизвестен адрес, да се яви
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване
на препис от искова молба и доказателствата за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 4366/2016 г.
на РС – Русе, заведено от Джеврие Емин Наим
и др., иск за установяване на собственост. В противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи особен
представител.
3643
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БРОЙ 41

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
519. – Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ – АД, на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за всеобхватния доход
2016 г.

2015 г.

1 462
645
56
112
6
2 281

1 503
709
119
117
73
5
2 526

(887)
(1 553)
(22)
(129)
(32)
(2 623)

(706)
(1 264)
(18)
(157)
(2 145)

Увеличение на специализираните резерви, нетно
Резултат за периода

(173)
(515)

(164)
217

Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход за периода

(515)

217

Приходи от управление на Универсален пенсионен фонд
Приходи от управление на Професионален пенсионен фонд
Приходи от управление на Доброволен пенсионен фонд
Приходи от лихви
Други финансови приходи, нетно
Приходи от продажба на дълготрайни активи
Други приходи
Общо приходи
Оперативни разходи
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други разходи
Други финансови разходи, нетно
Общо разходи

Отчет за финансовото състояние
31.12.2016 г.

31.12.2015 г.

Активи
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Финансови активи на разположение за продажба
Общо нетекущи активи

48
138
1 108
1 294

68
140
1 038
1 246

Текущи активи
Вземания от пенсионните фондове
Други текущи вземания
Финансови активи, държани за търгуване
Парични средства и парични еквиваленти
Общо текущи активи
Общо активи

246
12
2 612
589
3 459
4 753

171
13
2 965
651
3 800
5 046

5 000
(1 583)
(515)
32
1 435
4 369

5 000
(1 779)
217
11
1 258
4 707

161
94
14
115
384
4 753

1
173
17
14
134
339
5 046

Пасиви, собствен капитал и резерви
Собствен капитал и специализирани резерви
Основен капитал
Загуба от минали години
Печалба/(загуба) за периода
Общи резерви
Специализирани резерви
Общо собствен капитал и специализирани резерви
Текущи пасиви
Задължения към управляваните ПФ
Задължения към персонал
Търговски задължения
Данъчни задължения
Други задължения
Общо текущи пасиви
Общо пасиви, собствен капитал и резерви
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Отчет за промените в собствения капитал и специализираните резерви

Салдо към 31 декември 2014 г.
Разпределения на печалба
Печалба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2015 г.
Разпределения на печалба
Загуба за периода
Друг всеобхватен доход за периода,
нетно от данъци
Общо всеобхватен доход за периода
Увеличение на специализираните
резерви
Салдо към 31 декември 2016 г.

Основен
капитал

Загуби от
минали
години

5 000
-

(1 768)
(11)
217

-

217

5 000
-

(1 562)
(21)
(515)

-

(515)

5 000

(2 098)

Общи
резерви

Специали
зирани
резерви

Общо

1 094
-

4 326

-

217

164
1 258
-

164
4 707
(515)

-

(515)

177
1 435

177
4 369

11
11
21

-

32

217

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от такси, удържани от пенсионните фондове
Парични потоци към пенсионните фондове
Парични потоци от такси, платени от осигурените лица при пре
хвърляне в други пенсионни фондове
Плащания, свързани с търговски контрагенти
Плащания, свързани с трудови възнаграждения
Плащания, свързани с комисиони на осигурителни посредници
Други парични потоци
Нетен паричен поток, използван за оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни материални и нематериални активи
Покупка на финансови активи, държани за търгуване
Продажба и намаление на финансови активи, държани за търгуване
Покупка на финансови активи на разположение за продажба
Получени лихви, комисиони, дивиденти и други
Нетен паричен поток (използван за)/от инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

2016 г.

2015 г.

2 095
(6)

2 236
(17)

4
(611)
(1 555)
(305)
(63)
(441)

103
(570)
(1 215)
(267)
(96)
174

334
(72)
117
379
(62)
651
589

(67)
(1 826)
875
114
(904)
(730)
1 381
651
Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
519а. – Универсален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
2016 г.

Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица

2015 г.

2 400
1 079
47
226
7
3 759

2 277
492
46
109
4
2 928

15 920

14 281
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2016 г.

Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други пен
сионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни разходи от операции с финансови активи
Разходи от обезценка
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Средства на лица, променили осигуряването си по реда на КСО
Прехвърлени средства към пенсионния резерв
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

6 661
26 340

4 555
21 764

(37)
(12)
(49)
(183)
(7 025)
(2 505)
(4)
(1 462)
(11 228)
15 112
85 086
100 198

(1)
(18)
(2)
(21)
(134)
(6 385)
(559)
(1 418)
(8 517)
13 247
71 839
85 086

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
2016 г.
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения за превеждане на средства на лица, променили осигуряването си по реда на КСО
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2015 г.

2015 г.

3 866
95 210
1 440
264
100 780

2 642
80 938
1 440
207
85 227

160

116

420
1
1
582
100 198

24
1
141
85 086

2016 г.

2015 г.

15 920
(183)
(2 110)
(1 418)
(4)

14 281
(134)
(1 398)
-

6 661

4 555

(7 025)
11 841

(6 385)
10 919

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с лица, променили осигуряването си по реда на КСО
Платени такси на ПОД
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пенсион
ни фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода
Съставител:
Ил. Толева-Деянова

2 348
(40 095)
27 093
62
(3)
1
(23)
(10 617)
1 224
2 642
3 866

2 283
(35 343)
23 296
60
(3)
5
(552)
(10 254)
665
1 977
2 642
Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
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519б. – Професионален пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Разходи от обезценка
Нетни разходи от операции с финансови активи
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени средства към НОИ
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2016 г.

2015 г.

1 036
393
63
12
10
1 514

1 077
220
17
45
8
1 367

5 971

5 862

650
8 135

836
8 065

(7)
(5)
(12)

(12)
(16)
(1)
(29)

(308)
(2 852)
(2 060)
(645)
(5 877)
2 258
40 874
43 132

(293)
(2 480)
(1 450)
(691)
(4 943)
3 122
37 752
40 874

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Общо активи
Пасиви
Задължения към ПОД
Задължения за превеждане на средства на лица, променили
осигуряването си по реда на КСО
Задължения, свързани с инвестиции
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

2016 г.

2015 г.

846
41 765
960
116
43 687

2 253
37 624
922
134
40 933

76

54

473
1
5
555
43 132

5
59
40 874

2016 г.

2015 г.

5 971
(1 861)

5 862
(1 743)

(35)
(623)

(685)

650

836

(2 852)
1 250

(2 480)
1 790

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с лица, променили осигуряването си по реда
на КСО
Платени такси на ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пен
сионни фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенсионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност
Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

БРОЙ 41
2016 г.

2015 г.

1 050
(14 091)
10 362
35
(2)
2
(13)
(2 657)

1 116
(17 642)
15 881
20
(2)
2
(8)
(633)

(1 407)
2 253

1 157
1 096

846

2 253

Съставител:
Ил. Толева-Деянова

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска
519в. – Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ на основание чл. 189 КСО обнародва:
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица

Увеличения
Приходи от инвестиране на средствата на фонда
Приходи от лихви
Нетни приходи от преоценка на финансови активи
Нетни приходи от инвестиционни имоти
Нетни приходи от валутна преоценка
Нетни приходи от операции с финансови активи
Приходи от дивиденти
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
Постъпили средства за осигурени лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
Общо увеличения
Намаления
Разходи от инвестиране на средствата на фонда
Други разходи
Изплатени средства на осигурени лица и техни наследници
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни
фондове
Средства за превеждане на държавния бюджет
Такси и удръжки за пенсионноосигурителното дружество
Общо намаления
Увеличение на нетните активи за годината
Нетни активи в началото на годината
Нетни активи в края на годината

2016 г.

2015 г.

233
65
36
1
3
338

230
25
45
5
1
2
308

477

2 114

31
846

8
2 430

(1)
(1)

-

(574)

(609)

(98)
(1)
(54)
(728)
118
10 328
10 446

(103)
(1)
(118)
(831)
1 599
8 729
10 328

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
Активи
Парични средства и парични еквиваленти
Инвестиции
Инвестиционни имоти
Вземания, свързани с инвестиции и инвестиционни имоти
Вземания от ПОД
Общо активи

2016 г.

2015 г.

184
9 549
688
38
10 459

180
9 429
688
32
1
10 330
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Пасиви
Задължения към ПОД
Други задължения
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

С Т Р. 4 7
2016 г.

2015 г.

10
3
13

1
1
2

10 446

10 328

2016 г.

2015 г.

477
(574)
(50)
6

2 114
(609)
(153)
17

Отчет за паричните потоци
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОД
Постъпления от възстановени такси от ПОД
Постъпления на средства за осигурени лица, прехвърлени от пен
сионни фондове, управлявани от други ПОД
Плащания на средства за осигурени лица, прехвърлени към пенс ионни
фондове, управлявани от други ПОД
Нетен паричен поток от оперативна дейност

31

8

(98)
(208)

(103)
1 274

Парични потоци от инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Покупка на инвестиции
Продажба и намаление на инвестиции
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Други постъпления от инвестиционна дейност
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток (за) инвестиционна дейност

239
(890)
827
39
(2)
1
(2)
212

221
(2 952)
1 407
43
(1)
1
(9)
(1 290)

Нетна промяна на паричните средства и паричните еквиваленти

4

(16)

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

180

196

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

184

180

Съставител:
Ил. Толева-Деянова

Председател на УС:
Г. Личев
Зам.-председател на УС:
С. Габровска

3579
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Приятели на волейбола“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.06.2017 г. в 11 ч. в седалището на сдружението
в София, пл. България 1, Национален дворец на
културата, зала № 13, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; 2. приемане на решение
за освобождаване от длъжност и освобождаване
от отговорност за дейността им през 2016 г. на
членовете на управителния съвет на сдружението
и за избиране на нови членове на управителния
съвет; 3. приемане на решение за изменение и
допълнение на устава на сдружението; 4. приемане
на ГФО на сдружението за 2016 г.; 5. приемане
на решение за освобождаване от длъжност и
освобождаване от отговорност за дейността им
през 2016 г. на членовете на контролния съвет и
за избор на нови членове на контролния съвет; 6.
разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението в
седалището на „Приятели на волейбола“. Регистрацията на членовете или надлежно упълномощени техни представители за участие в общото
събрание ще започне в 10,30 ч. на 26.06.2017 г. в
седалището на сдружението в София. При липса

на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе 1 час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо колко членове са се явили. Пълномощниците на членовете се легитимират с
документ за самоличност и изрично нотариално
заверено пълномощно.
3675
15. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация за приятелство България – Куба“, София,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
26.06.2017 г. в 16 ч. в София, район „Изгрев“, ул.
Константин Щъркелов 1, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2016 г.;
2. приемане на изпълнението на бюджета на
сдружението за 2016 г.; 3. приемане на план за
дейността на сдружението през 2017 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2017 г.; 5. промяна
в членовете на управителния съвет; 6. определяне дължимостта и размера на членския внос; 7.
промени в устава на сдружението; 8. организационни въпроси; 9. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
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ще се проведе в 17 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
3626
11. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 30.06.2017 г. в 13 ч. в
Заседателната зала на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, ул. Пловдивско
поле 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
3659
6. – Управителният съвет на „Спортен скиклуб Драгалевци 05“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 13.07.2017 г. в читалище „Св. св. Кирил и Методий“, пл. Цар Иван Александър 3, кв. Драгалевци, в 19 ч. със следния дневен ред: 1. отчет и
информация от УС за дейността; 2. освобождаване
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2016 г.; 3. избор на ръководни органи – нов
председател на УС, управителен и контролен съвет;
4. отчисляване на членове; 5. приемане на нови
членове; 6. промяна в устава на сдружението; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 20 ч. на същото място.
3584
11. – Управителният съвет на КВТ „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 28.06.2017 г.
в 16 ч. във Варна в зала „Меридиан“ в спортен
комплекс „Черно море“ – Варна, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на клуба за 2016 г.; 2. отчетен
доклад на КС за приемане на финансовия отчет;
3. разни. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3683
3. – Управителният съвет на „Югоизточна
Тракийска“ Регионална Лозаро-винарска Ка
мара – Сливен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ
и чл. 13, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на камарата на 22.08.2017 г. в 11 ч.
в Сливен, ул. Старозагорско шосе, административната сграда на „Пазара за плодове, зеленчуци
и цветя“, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на управителния съвет на „Югоизточна Тракийска“ РЛВК; 2. избор на председател
на „Югоизточна Тракийска“ РЛВК; 3. избор на
членове на контролния съвет на „Югоизточна
Тракийска“ РЛВК; 4. отчет за дейността на „Югоизточна Тракийска“ РЛВК за 2016 г.; 5. приемане
на проектобюджет на „Югоизточна Тракийска“
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РЛВК за 2017 г.; 6. предложение за приемане на
нови членове и освобождаване от членство; 7.
разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете в офиса на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 22.08.2017 г.
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3568
6. – Управителният съвет на Дружеството
на шуменските художници на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.07.2017 г.
в 17,30 ч. в ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на УС; 2. избор на ново ръководство на ДШХ; 3.
промени в устава на ДШХ; 4. разни.
3583
Боривой Ангелов Миланов – синдик на сдружение с нестопанска цел „България през 21 век“,
София, ЕИК 175706757, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 689 ТЗ обявява, че е
изготвен списък № 1 на кредиторите с приети
предявени вземания, както следва: 1. кредитор –
НАП – София, ЕИК 131063188, с прието вземане
в размер 1 637 399,77 лв.; 2. кредитор „Централна
енергоремонтна база“ – ЕАД, ЕИК 831914037, с
прието вземане в размер 14 580,39 лв. Списък № 1
на кредиторите с приети предявени вземания е
на разположение в деловодството на СГС.
3673
Боряна Христова Димитрова-Кисьова – лик
видатор на Фондация „Млади музикални таланти“, в ликвидация по ф.д. № 1472/2001 г.
на Старозагорск и я окръжен съд, БУЛСТАТ
123585763, със седалище в Стара Загора и адрес на
управление ул. Армейска 7, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
3473
Радка Илиева Костова – ликвидатор на Фондация за икономически изследвания и социална
политика „Интерконтакт“ – Пловдив, в ликвидация по ф.д. № 1195/1997 г. на Пловдивския
окръжен съд, със седалище и адрес на управ
ление: Пловдив, ул. Спартак 11, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори да
предявят своите вземания в шестмесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
3585
Сибел Тюркер Реджеб – ликвидатор на Фондация „Либерално общество за Нова Европа“,
вписана към Софийския градски съд с партиден
№ 21529, ф.д. № 96/2015 г., БУЛСТАТ 176855330,
със седалище и адрес на управление: София
1700, ул. Йордан Йосифов 8Б, ет. 3, ап. 12А, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
3646
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