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ЗАКОН

за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 8
от 2011 г.; изм., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г.,
бр. 14 и 44 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 12 навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 2. Навсякъде в закона думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
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2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42,
58, 62, 97 и 105 от 2016 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 183, ал. 11 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 242, ал. 5 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 4. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България
(обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на
Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от
1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10
и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80
от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 39 и 57
от 2016 г.) в чл. 37, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 5. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30,
92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г.
и бр. 9 от 2017 г.) в чл. 45д навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“
и „министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 6. В Закона за арендата в земеделието
(обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113
от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г.,
бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61
от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3 думите „министъра на
земеделието и продоволствието“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието
и продоволствието“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 7. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42
и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г.,
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бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от
2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13 думите „земеделието и храните“
се заменят със „земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 109, ал. 2 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 111 думите „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 8. В Закона за биологичното разнообразие
(обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм. бр. 88 и 105 от
2005 г., бр. 29, 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 52, 53,
64 и 94 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 19, 80
и 103 от 2009 г., бр. 62 и 89 от 2010 г., бр. 19 и
33 от 2011 г., бр. 32, 59 и 77 от 2012 г., бр. 15,
27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 61 и 101
от 2015 г. и бр. 58 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.,
бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 14, 34 и 58 от
2016 г.) навсякъде думите „Министерството
на земеделието и храните“, „министърът на
земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 10. В Закона за виното и спиртните
напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 61
от 2015 г. и бр. 9 от 2017 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 11. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41
и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г.,
бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от
2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36
и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм.,
бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г.,
бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82,
93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от
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2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и
98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от
2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г. и бр. 12
от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 12. В Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд (обн., ДВ, бр. 110 от 1997 г.; изм., бр. 33,
59 и 133 от 1998 г., бр. 49 от 1999 г., бр. 26
и 36 от 2001 г., бр. 45, 63 и 99 от 2002 г.,
бр. 16 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 30 от
2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и
91 от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г. и бр. 61 от
2015 г.) навсякъде думите „Министерството
на земеделието и храните“, „министърът на
земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 13. В Закона за генетично модифицирани
организми (обн. ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80
и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от
2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58
от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 14. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57
и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74
от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г.,
бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г. и
бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят
със „заместник-министър на земеделието,
храните и горите“.
2. В чл. 18, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
§ 15. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19
от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82
и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г. и
бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от
2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г. и бр. 13
от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
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земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 16. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.,
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30,
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47,
82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г.,
бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98
от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г. и бр. 15 и 95
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 47, ал. 2 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 17. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101
и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от
2016 г. и бр. 9 и 11 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 166а, ал. 5, т. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
2. Навсякъде в закона думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 18. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 13 от
2017 г.) навсякъде думите „Министерството
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на земеделието и храните“, „министърът на
земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 19. В Закона за държавните помощи (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.,
бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде
думите „Министерството на земеделието и
продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на
земеделието и продоволствието“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието,
храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 20. В Закона за държавните резерви и
военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от
2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69
и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54
от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г.,
бр. 15 от 2013 г. и бр. 57 от 2015 г.) в чл. 10,
ал. 4 думите „Министерството на земеделието
и храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 21. В Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г. (ДВ, бр. 98 от
2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 81, ал. 3 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 22. В Закона за експортното застраховане
(обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм., бр. 112 от
2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от
2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 14 от 2015 г.) в чл. 11, ал. 3 думите „министърът на земеделието и продоволствието“
се заменят с „министърът на земеделието,
храните и горите“.
§ 23. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27
и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от
2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24,
29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50, 95, 97 и 103 от
2016 г.) в чл. 292 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 24. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
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55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г.,
бр. 42, 47 и 105 от 2016 г. и бр. 51 от 2017 г.)
в чл. 64, ал. 9 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 25. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г.)
навсякъде думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 26. В Закона за животновъдството (обн.,
ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 96 от
2006 г., бр. 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 59
от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 27. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ,
бр. 84 от 1996 г.; изм., бр. 27 от 1998 г., бр. 81
от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 15, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието
и продоволствието“ се заменят съответно с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 28. В Закона за защита на животните (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 34
от 2016 г.) навсякъде думите „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните
и горите“.
§ 29. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
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2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82
от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от
2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от
2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от
2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.)
в чл. 173, ал. 4 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 30. В Закона за защита на растенията
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 12 от
2015 г. и бр. 44 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието храните и горите“.
§ 31. В Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от
2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 95 от 2006 г., бр. 53
и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 63 и 98
от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г.,
бр. 102 от 2015 г. и бр. 12 от 2017 г.) в чл. 22ж,
ал. 2 думите „Министърът на земеделието и
храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 32. В Закона за защитените територии
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 98 от
1999 г., бр. 28, 48 и 78 от 2000 г., бр. 23, 77 и
91 от 2002 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30 и
65 от 2006 г., бр. 24 и 62 от 2007 г., бр. 36 и 43
от 2008 г., бр. 19, 80 и 103 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 61 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието
и храните“ и „министъра на земеделието и
храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 33. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и
102 от 2015 г. и бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.)
в чл. 62, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 34. В Закона за изменение и допълнение
на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.) в § 19, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 35. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм.,
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бр. 99 от 2009 г. и бр. 100 от 2013 г.) в § 27
от преходните и заключителните разпоредби
навсякъде думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на
земеделието, храните и горите“.
§ 36. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2013 г.) в § 42 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите
„министърът на земеделието и храните“ се
заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 37. В Закона за измерванията (обн., ДВ,
бр. 46 от 2002 г.; изм., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от
2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15 и 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в
чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 38. В Закона за инспектиране на труда
(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и
82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 и 95 от 2015 г.)
в чл. 6, т. 6 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът
на земеделието, храните и горите“.
§ 39. В Закона за кадастъра и имотния
регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм.,
бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39
и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57
и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от
2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98
от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от
2016 г.) навсякъде думите „Министерството на
земеделието и храните“ и „Министерството на
земеделието и продоволствието“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, а думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 40. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30
от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и
120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103
от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и
55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41,
74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от
2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и
102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53
от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 42 и 58 от
2016 г.) навсякъде думите „Министерството
на земеделието и храните“, „министърът на
земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 41. В Закона за лечебните растения (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2000 г.; изм., бр. 23 и 91 от
2002 г., бр. 30 и 65 от 2006 г., бр. 94 от 2007 г.,
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бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 80 и 103 от 2009 г.,
бр. 28 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от
2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 42. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от
2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г.,
бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43,
67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г.,
бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от
2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.; изм., бр. 60
от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 43. В Закона за марките и географските
означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр.,
бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от
2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от
2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 19 и 80 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г. и бр. 58
от 2016 г.) в чл. 57а, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 44. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (oбн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45
от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108
от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от
2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г.,
бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24
от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 52
от 2015 г., бр. 26 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.)
в чл. 112д, ал. 5 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 45. В Закона за насърчаване на научните
изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм.,
бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83
от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г. и бр. 16 от 2016 г.) в чл. 10, ал. 1
думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
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§ 46. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.;
изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от
2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 думите „министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
4. В § 19 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 47. В Закона за опазване на земеделските
земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14
и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от
2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64
от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103
от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от
2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от
2015 г. и бр. 61 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 48. В Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от
2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от
2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53
и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22
и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г.,
бр. 81 от 2016 г. и бр. 12 от 2017 г.) навсякъде
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 49. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.;
изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от
1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г.,
бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и
бр. 77 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието
и храните, министъра на горите и опазване на
природната среда“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
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2. В останалите текстове на закона думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 50. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12,
32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92
от 2011 г., бр. 14 и 53 от 2012 г. и бр. 62 и 101
от 2015 г.) в чл. 11, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 51. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от
2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95
от 2015 г. и бр. 103 от 2016 г.) в чл. 84, ал. 5
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 52. В Закона за патентите и регистрацията
на полезните модели (обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.;
изм., бр. 83 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81
от 1999 г., бр. 45, 66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 30 и 64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от
2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 от 2010 г. и
бр. 38 от 2012 г.) в чл. 20а навсякъде думите
„министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 53. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109
от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61 и
95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г. и бр. 13
от 2017 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 54. В Закона за посевния и посадъчния
материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм.,
бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36
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и 43 от 2008 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 39
от 2011 г. и бр. 28 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 55. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89
от 2007 г.; изм., бр. 80 от 2009 г., бр. 98 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г. и
бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6 в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните
и горите“.
2. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
3. Навсякъде в закона думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 56. В За кона за п ред у ч и л и щ но т о и
училищното образование (обн., ДВ, бр. 79
от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г.) в § 3
от допълнителните разпоредби думите „Министерството на земеделието и храните“ се
заменят с „Министерството на земеделието,
храните и горите“.
§ 57. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и
105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94,
98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 82 и 99 от 2009 г.,
бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от
2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15,
23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г. и
бр. 13 от 2017 г.) в приложение № 1 към чл. 3,
ал. 1 в наименованието на раздел III думите
„Министерство на земеделието и храните“
се заменят с „Министерство на земеделието,
храните и горите“.
§ 58. В Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96
от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от
2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г. и
бр. 19 от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
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и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 59. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.,
бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30, 62 и 63 от
2006 г., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от
2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70
от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и
79 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.) в чл. 9а, ал. 4
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 60. В Закона за пчеларството (обн., ДВ,
бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от
2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.,
бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г. и бр. 61
от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 61. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82 и
93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г.,
бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от 2015 г.,
бр. 15 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) в чл. 18,
ал. 4 думите „Министерството на земеделието
и храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 62. В Закона за регистрация и контрол
на земеделската и горската техника (обн., ДВ,
бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и
88 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 102 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 28 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61
от 2014 г. и бр. 95 от 2015 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32,
42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г.,
бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107
от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г. и бр. 105 от
2016 г.) навсякъде думите „Министерството
на земеделието и храните“, „министърът на
земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно
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с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 64. В Закона за сдружения за напояване
(обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 108 от
2001 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36
от 2008 г., бр. 61 от 2015 г. и бр. 54 от 2016 г.)
навсякъде думите „министъра на земеделието
и храните“ и „министърът на земеделието и
храните“ се заменят съответно с „министъра
на земеделието, храните и горите“ и „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 65. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15
от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и
99 от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 и 68 от
2013 г.) се правят следните изменения:
1. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в ал. 1 думите „Министерството на
земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“;
б) в ал. 2 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
2. В останалите текстове на закона думите „министърът на земеделието и храните“
и „министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 66. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17
от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74
от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48
от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм.,
бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57
от 1995 г.; Решение № 7 и Решение № 8 на
Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от
1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от
1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15
от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от
1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68
от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и
99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от
2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г.,
бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г.,
бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от
2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от
2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и
98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г.,
бр. 61 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.) навсякъде
думите „Министерството на земеделието и
храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“
се заменят съответно с „Министерството на
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земеделието, храните и горите“, „министърът
на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 67. В Закона за съсловната организация
на ветеринарните лекари в България (обн.,
ДВ, бр. 84 от 2007 г.; изм., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 37 от 2015 г. и бр. 14 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 2 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба
думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 68. В Закона за туризма ( обн., ДВ, бр. 30
от 2013 г., изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40
от 2014 г., бр. 9, 14 и 79 от 2015 г. и бр. 20, 43,
59 и 75 от 2016 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1 думите
„заместник-министър на земеделието и храните“ се заменят със „заместник-министър
на земеделието, храните и горите“.
§ 69. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г. и
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 70. В Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43
и 74 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
2. В § 4, ал. 1 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на земеделието
и храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
§ 71. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82
и 92 от 2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27,
28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.;
изм., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от
2015 г. и бр. 20 и 36 от 2016 г.) в чл. 16, ал. 2
думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
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§ 72. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55
от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41
и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 83 и 97 от
2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г. и бр. 58
от 2016 г.) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът
на земеделието и храните“ и „министъра на
земеделието и храните“ се заменят съответно
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието,
храните и горите“.
§ 73. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23 , 41, 74, 82
и 93 от 2009 г., бр. 23, 25 , 59, 80 и 98 от 2010 г.,
бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от
2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г.
и бр. 28, 44 и 88 от 2016 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието и храните“,
„министърът на земеделието и храните“ и
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“.
§ 74. В Закона за Центъра за оценка на
риска по хранителната верига ( ДВ, бр. 44 от
2016 г.) навсякъде думите „Министерството
на земеделието и храните“, „министъра на
земеделието и храните“ и „заместник-министри на земеделието и храните“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието,
храните и горите“, „министъра на земеделието,
храните и горите“ и „заместник-министри на
земеделието, храните и горите“.
§ 75. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм. бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53,
54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12 от
2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14, ал. 2 думите „министърът на
земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 17, ал. 12, т. 2 думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 43, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5001

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България, приет от 44-то Народно събрание на
6 юли 2017 г.
Издаден в София на 11 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93
и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г.,
бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38
от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98
от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г. и
бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) Военнослужещите мъже имат право на
отпуск за отглеждане на дете в размерите и
при условията на чл. 164 от Кодекса на труда
и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1
от Кодекса на труда при смърт или тежко
заболяване на майката или когато сами се
грижат за отглеждане на детето, както и на
неплатен отпуск за отглеждане на дете до
8-годишна възраст при условията, по реда и
в размерите по чл. 167а от Кодекса на труда.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5002

УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за Минис-

ВЕСТНИК
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терството на вътрешните работи, приет от
44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г.
Издаден в София на 17 юли 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.;
изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61
от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13
от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм., бр. 98
от 2016 г.) се създава § 83а:
„§ 83а. (1) На държавните служители на
Министерството на вътрешните работи към
деня на влизането в сила на този закон, които
са имали право на униформено облекло за
2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. или 2015 г. и за
които такова не е осигурено, се изплаща левовата му равностойност в размер на лимита
за съответната година, пропорционално на
отработените месеци на длъжност за държавен
служител, носещ униформа през календарната
година, като се приспадат усвоените лимити
за всяка една от изброените години. След
изплащане на левовата равностойност не се
предоставя униформено облекло за съответната година.
(2) Сумите по ал. 1 не се облагат с данъци
и за тях не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.
(3) Редът за изплащане на сумите по ал. 1
се определя със заповед на министъра на
вътрешните работи.
(4) Средствата за изплащане на сумите по
ал. 1 се одобряват от Министерския съвет
като допълнителни разходи за персонал по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2017 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Заповедта по § 83а, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн.,
ДВ, бр. 81 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.)
се издава в срок до един месец от влизането
в сила на този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 юли 2017 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
5183
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на
отбраната за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в размер 10 571 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на децата от детските
градини към Министерството на отбраната
и на курсантите и студентите в редовна форма на обучение в държавните висши военни
училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
бюджета на Министерството на отбраната,
както следва:
1. трансфери за държавните висши военни училища – за курсантите и студентите в
редовна форма на обучение в държавните
висши военни училища – 9819 лв. съгласно
приложение № 1;
2. за децата от детските градини към Министерството на отбраната – 752 лв. съгласно
приложение № 2.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 752 лв. се увеличават
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(2) Със сумата 752 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма
„Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“ по бюджета на Министерството
на отбраната за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за

ВЕСТНИК
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физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите
на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Трансфери за държавните висши военни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната
№ по
ред

Държавно висше военно
училище

Сума
(в лв.)

1.

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София

267

2.

Национален военен университет
„В. Левски“ – В. Търново

3888

3.

Висше военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна

5664

Общо:

9819

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Допълнителни разходи за детските градини,
финансирани чрез бюджета на Министерството
на отбраната
№ по
ред

Държавна детска градина

Сума
(в лв.)

1.

ДЦДГ „Средец“ – София

86

2.

ДОДЗ „Младост“ – София

136

3.

ДЦДГ „Слава“ – София

82

4.

ДЦДГ „Светлина“ – Пловдив

88

5.

ДЦДГ „Детелина“ – Пловдив

144

6.

ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив

46

7.

ДОДЗ „Калина“ – Пловдив

170

Общо:

752

5129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.

за определяне на нов размер на минималната
работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2017 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 460 лв. и
на минима лната часова работна заплата

С Т Р.
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2 ,78 л в. п ри норма л на п род ъ л ж и т ел нос т
на работното време 8 часа и при 5-дневна
работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на у твърдените по бюджетите
им разходи.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г.,
бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г.,
бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97
и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42
от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г. и бр. 11 от
2017 г.) думите „420 лв. от 1 януари 2016 г.“
се заменят с „460 лв. от 1 януари 2017 г.“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и
27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от
2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г. и
бр. 11 от 2017 г.), навсякъде в приложение
№ 1 към чл. 3, ал. 2 числата „420“, „430“,
„440“ и „450“ се заменят с „460“.
§ 4 . До п риема не т о на На ц иона л н и я
план за действие по заетост та за 2017 г.
субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на
минимална работна заплата по програми
за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в
размер 460 лв. за пълен работен месец при
осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова
работна заплата.
§ 5. Постановление № 22 на Министерския съвет от 2017 г. за определяне на нов
размер на минималната работна заплата за
страната (ДВ, бр. 11 от 2017 г.) се отменя.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
За министър-председател:
Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5130
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 247 110 лв. за изплащане
на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските училища
и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 9315 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 237 795 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2017 г.
(2) Със сумата 169 215 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Със сумата 237 795 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
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 и чл. 2 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г.
за приемане на Програма на мерките за за-
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крила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2017 г. (ДВ, бр. 22
от 2017 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2017 г.
Община

Област

Благоевград Благоевград

Средства за стипендии (в лв.)
2 160

Враца

Враца

Смолян

Смолян

1 080

Сливен

Сливен

540

Пазарджик

Пазарджик

Пловдив

Пловдив

1 620

Варна

Варна

2 835

Общо:
5131

540

540

9 315

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.

за откриване на Институ т за анализи и
прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по
библиотекознание и информационни технологии – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Институт за анализи и прогнози на информационната среда
в туризма в структурата на Университета по
библиотекознание и информационни технологии – София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
За министър-председател:
Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5132
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2004 г. за производство и търговия
на посевен материал от тютюн (ДВ, бр. 60
от 2004 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 наименованието „Nikotiana
Tabacum“ се заменя с „Nicotiana tabacum L.“.
§ 2. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Когато произведени в страната
семена не отговарят на изискванията на тази
глава, се допускат изключения от условията
на чл. 6 и 54.
(2) Изпълнителният директор на ИАСАС
издава сертификат за предбазови и базови
семена с по-ниска кълняемост от предвидената в приложение № 2, когато кълняемостта,
определена при лабораторен анализ, е не помалка от 70 %.
(3) За предбазови и базови семена, произведени или съхранявани при неблагоприятни
климатични условия, за които с лабораторен
анализ се определи кълняемост, по-ниска от
предвидената в ал. 2, по изключение може да
се издаде сертификат.
(4) Сертификатът по ал. 1 и 2 се издава в
5-дневен срок от издаване на документа за
лабораторен анализ след заплатена такса по
тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ.
(5) Действителната кълняемост на семената,
определена при лабораторния анализ по ал. 2
и 3, се отпечатва на самозалепващ се стикер,
поставен върху етикета по чл. 17, ал. 1, без да
се закриват неговите реквизити, или на етикет,
носещ името и адреса на производителя и/
или търговеца, както и идентификационния
номер на партидата семена.
(6) Длъжностни лица от ИАСАС осъществяват контрол за спазване изискванията на ал. 4.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 17, ал. 1
в т. 1 думите „Министерство на земеделието
и горите“ се заменят с „Министерство на
земеделието, храните и горите“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“,
а думите „министъра на МЗГ“ с „министъра
на земеделието, храните и горите“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
5089
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 52
от 4 януари 2017 г.

по административно дело № 5340 от 2016 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – пето отделение, в съдебно заседание на седми декември две хиляди
и шестнадесета година в състав: председател:
Марина Михайлова, членове: Донка Чакърова,
Илиана Славовска, при секретар Николина
Аврамова и с участието на прокурора Любка
Стамова изслуша докладв аното от съдията
Донка Чакърова по адм. д. № 5340/2016 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 185 и следващите от Административно
процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Националното
сдружение на частните болници, сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“, Сдружението на общинските болници
в България и Българската болнична асоциация против Наредба № 37 от 20.08.2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Неврохирургия“, издадена от министъра на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 67 от 27 август
2010 г.; изм., бр. 92 от 23 ноември 2010 г.; изм.
и доп., бр. 32 от 8 април 2014 г.). Оспорена е
цялата наредба заедно с нейните изменения.
Жалбоподателите навеждат доводи за нищожност на разпоредбите, касаещи последните
изменения и допълнения на наредбата, за
допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и на изискванията на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол над
стопанската дейност (ЗОАРАКСД), както и
противоречие с предоставената законова делегация. Искат да бъде отменена оспорената
наредба. Претендират разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, изразява становище за недопустимост
на жалбите и евентуално за неоснователност. Претендира разноски за юрисконсултско
възнаграждение и прави възражение за прекомерност на претендираните от жалбоподателите разноски за всеки един от тях поради
общност на жалбата им.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбите.
Върховният административен съд, пето
отделение, след като прецени доказателствата
по делото и доводите на страните, намира
следното:
По отношение приложимия закон
Дял втори „Производство пред административни органи“ на АПК е приложим по
отношение производството по издаване на
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Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Неврохирургия“
(наредба/та).
За настоящото съдебно производство е приложима процедурата по дял трети „Производства
пред съд“ на Административнопроцесуалния
кодекс, глава десета, раздел III „Оспорване
на подзаконови нормативни актове“ на АПК.
Съгласно чл. 142, ал. 1 АПК съответствието
на административния акт с материалния закон
се преценява към момента на издаването му,
като моментът на издаване на нормативния
административен акт представлява сложен
фактически състав, в който освен всички
действия по неговото приемане се включва
и обнародването му в ДВ и влизането му в
сила. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България (Конституцията) всички
нормативни актове се публикуват, което като
принцип определя обнародването в ДВ като
задължителен елемент от фактическия състав
по издаване на нормативния акт, включващ
процедура по изготвяне на проект, оповестяване, съгласуване, внасяне на предложение за
приемане, вземане на решение за приемане,
удостоверяване на съдържанието, обнародване
и влизане в сила.
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗН А) следва да се
извърши по реда на АПК преценка за съответствието на оспорения нормативен акт с
Конституцията и с другите нормативни актове
от по-висока степен (закони), включително и
Договора за функциониране на Европейския
съюз (ЕС) и актовете, приети от институциите
на ЕС, ако е налице регламентация на същите
отношения, които са предмет на оспорения
акт. Преценката относно спазването на ЗНА
следва да е съобразена с редакцията на закона към датата на издаване на наредбата,
респективно измененията и допълненията в
нея, а не действащата към настоящия момент
редакция от ДВ, бр. 34 от 2016 г.
По отношение допустимостта на жалбата
Жалбата е процесуално допустима като
подадена срещу нормативен административен
акт без ограничение във времето и при наличието на пряк и непосредствен личен интерес.
Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК 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. Наредбата
съдържа административноправни норми, които се отнасят за определен, но неограничен
брой адресати и имат многократно правно
действие, което я дефинира като нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК. Оспорването е направено срещу
наредбата, като са обосновани противоречия
с нормативни актове от по-висока степен на
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наредбата и е подадено от юридически лица
с нестопанска дейност, които са представили
писмени доказателства, че са регистрирани
за защита на права и интереси на лицата,
чиято дейност се регламентира с оспорения
акт или са потребители на здравни услуги.
Разпоредбите на наредбата пораждат пряко
права и задължения за лечебни заведения,
но рефлектират и върху правната сфера на
всички потенциални потребители на здравни
услуги. Съгласно Тълкувателно решение № 2
от 12.02.2010 г. на Върховния административен
съд по т. д. № 4/2009 г. юридически лица с
нестопанска цел могат да оспорват подзаконови
нормативни актове при наличието на правен
интерес, обоснован от предмета на дейност и
целите, за които са създадени. Оспорващите
сдружения с нестопанска цел притежават обща
процесуална дееспособност, за което следва
да имат и правна възможност да реализират
признатите им права в защита на общите интереси на своите членове и по съдебен ред чрез
подаване на жалби срещу актове, които засягат
общи права и интереси на техните членове.
В тази правна възможност за реализиране на
обща позиция на засегнатите лица се изразява
и правният интерес от обжалване на административни нормативни актове по смисъла на
чл. 186, ал. 1 АПК. Жалбата е процесуално
допустима като подадена от юридически лица
с нестопанска цел, вписани в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел като
сдружения, които осъществяват дейност в
обществена полза с основни цели, свързани
със създаване на оптимални условия за предоставянето на здравни услуги в България
и успешно фу нк ц иони ране на лечебни т е
заведения, посредством подобряване на нормативната уредба, по-добро взаимодействие
между институциите и отчитане на усилията
на лечебните заведения за предоставяне на
по-добри и модерни методи на лечение, създаване на обществена подкрепа и условия за
развитие и усъвършенстване на българското
здравеопазване, облекчаване достъпа на пациентите до качествена медицинска помощ,
запазване и развитие на общинските болници.
Настоящият съдебен състав намира, че
от описанието на предмета на дейност на
сдру жени ята е възмож но да се обоснове
наличието на правен интерес за оспорване
на нормативен акт, регулиращ обществени
отношения в областта на здравеопазването.
По изложените съображения следва да се
приеме, че за всеки един от жалбоподателите е налице правен интерес от оспорване на
нормативния акт, регулиращ отношения в
областта на здравеопазването, дори и за тези
сдружения, за чиито членове не е ясно дали
упражняват конкретно дейност по специал-
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ността „Неврохирургия“, доколкото наредбата
поставя условия, които е възможно да ограничават упражняването є.
Неоснователни са аргументите, че част от
жалбоподателите като сдружения с нестопанска цел са учредени в защита на интересите
на лечебни заведения, а други от тях – на
правата на пациентите, поради което техните
интереси трябва да се считат за противоречиви, респективно не е ясно в чия защита е
оспорването на наредбата. Наредбата като
нормативен акт съдържа общи правила за
поведение, които по дефиниция трябва да
отразяват общочовешките представи за добро
и справедливо, включително и баланса на
интереси на отделни групи субекти, поради
което не е възможно да бъдат разглеждани
едностранно като задоволяващи/накърняващи
отделни противопоставими интереси. Всяко
нарушаване на този баланс води до несправедливост, която в цивилизованите общества не
следва да се толерира. В този смисъл подаването на жалба едновременно от представители
на различни групи адресати на нормативния
акт не следва да бъде разглеждано като липса
на защитим личен правен интерес за всеки
един от жалбоподателите.
Неоснователни са и доводите за нередовност
на жалбата, която съдържа всички минимални реквизити, а доводите на процесуалния
представител на ответната страна в обратния
смисъл не отчитат действителното съдържание
на цялото оспорване и ясно изразената в него
воля на жалбоподателите.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав на Върховния административен
съд намира жалбата за процесуално допустима.
По отношение основателността на жалбата
Според чл. 168, ал. 1 АПК, съдържащ се
в общите разпоредби на дял трети от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните
доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: липса на
компетентност, неспазване на установената
форма; наличието на съществено нарушение
на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби;
несъответствие с целта на закона.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения (ЗЛЗ) (изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли
2010 г.) лечебните заведения осъществяват
дейността си при спазване на медицинските
стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти
се утвърждават с наредби на министъра на
здравеопазването. Следователно наредбата е
подзаконов нормативен акт по смисъла на
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чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) и попада в дефиницията на чл. 75, ал. 1
АПК, като съдържа административноправни
норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно
действие.
Наредбата е издадена от компетентен административен орган – министъра на здравеопазването, от когото е подписана според
обнародването в ДВ, независимо че публикацията е от името на Министерството на
здравеопазването, което е посочено и като
издател на акта в информационната система
„Сиела“. Проблемът с индивидуализацията на
издателя на акта е възможно да произтича
и от обстоятелството, че решението за приемане на медицинския стандарт е взето на
извънредно заседание на ръководството на
Министерството на здравеопазването (л. 48),
но все пак наредбата е подписана само от
министъра на здравеопазването като неин
издател и той е обозначен като подписал еднолично акта в „Държавен вестник“ (ДВ), а
и в информационната система „Апис“.
Законовата разпоредба делегира право за
издаване на наредби на министъра, който
е орган на изпълнителната власт, а не на
Министерството като ведомство, респективно на неговото „ръководство“, което да
е различно от министъра като ръководител
на ведомството. Овластяването за издаване
на наредбата се съдържа в чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ и
тази делегация е съобразена с разпоредбата
на чл. 115 от Конституцията на Република
България, поради което делегираното правомощие на министъра на здравеопазването не
противоречи на Конституцията на Република
България. Следва да се приеме, че това правомощие е надлежно упражнено с подписването
еднолично от министъра на наредбата, както
е отбелязано в обнародвания в ДВ текст.
Следователно министърът на здравеопазването е издал обжалвания подзаконов нормативен акт въз основа на законова делегация и в
рамките на предоставената му компетентност,
поради което е действителен нормативен акт.
Актът е издаден в изискуемата форма,
обнародван е в ДВ, включително и извършените в него допълнения и изменения, т.е.
от формална страна е спазена изискуемата
процедура по чл. 78, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 37, ал. 1 ЗНА.
Съгласно чл. 80 АПК за неуредените въпроси в раздела от кодекса по отношение
подзаконовите нормативни актове се прилагат
разпоредбите на ЗНА, в които се съдържа
регламентация относно процедурата по изработване на проекти на нормативни актове.
Член 77 АПК дефинира общо изискването
за обсъждане на проекта на нормативен административен акт с представени становища,
предложения и възражения, което намира
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конкретно изражение както в разпоредбата
на чл. 26 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), така и в чл. 2, ал. 7 от Закона за администрацията (ЗА), според който органите на
държавната власт координират дейността си
за осъществяване на единна държавна политика и извършват консултации със социални
партньори, с представители на частния сектор
и с представители на гражданското общество.
Според чл. 26, ал. 1 ЗНА (приложимата
редакция преди изменението на ЗНА с ДВ,
бр. 34 от 2016 г.) изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане
на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и
стабилност. 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,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта – чл. 26, ал. 2 ЗНА
(приложимата им редакция преди изменението
на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.).
Разпоредбата на чл. 28 ЗНА (приложимата
им редакция преди изменението на ЗНА с
ДВ, бр. 34 от 2016 г.) урежда изисквания за
мотиви към подзаконовите административни актове, като проектът за нормативен акт
заедно с мотивите се внася за обсъждане и
приемане от компетентния орган. Мотивите
задължително следва да съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите,
които се поставят; 3. финансовите и други
средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива; 5. анализ за съответствие с правото
на Европейския съюз. Важността на ясни
мотиви към един нормативен акт е видна от
чл. 28, ал. 3 ЗНА, регламентиращ условието,
че проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви според посочените изиск
вания, не се обсъжда от компетентния орган.
Според протокол-решение № 61 от извънредно заседание на ръководството на
Министерството на здравеопазването (МЗ),
състояло се на 6.08.2010 г. (петък) в 12,30 ч. в кабинета на министъра, е прието решение (л. 48)
за приемане на шест медицински стандарта,
включително и на този по „Неврохирургия“,
по доклад изх. № 96-00-3 от 5.08.2010 г. на
зам.-министър Миланов. В цитирания доклад
(л. 55) не се съдържа нито една дума относно
медицински стандарт „Неврохирургия“. За този
стандарт се споменава от кого е изработен в
доклад изх. № 96-00-3 от 25.06.2010 г. (л. 57),
но и в него липсват каквито и да е същински
мотиви за приемането му. На същата дата
6.08.2010 г. е взето и решение стандартите
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да се публикуват на страницата на МЗ и
едновременно да се изпратят с писмо в ДВ
за обнародване. Срещу тази част от решението е отбелязано, че е изпълнено, като е
„качено на 6.08.2010 г.“. Това обстоятелство
се установява и от копие от разпечатана на
10.08.2010 г. извадка от интернет страницата
на МЗ. С писмо изх. № 31-07-42 от 10.08.2010 г.
на главния секретар на МЗ до ДВ (л. 53) се
установява желанието на МЗ за публикуване
в ДВ на шест наредби за утвърждаване на
медицински стандарти, чиито проекти са
публикувани на интернет страницата на МЗ
и 14-дневният срок за предложения и становища изтича на 19.08.2010 г., а те ще бъдат
изпратени най-късно на 20.08.2010 г. Текстът
на наредбата е изпратен в редакцията на ДВ
с писмо изх. № 31-07-46 от 20.08.2010 г. (л. 51)
и е обнародван в ДВ, бр. 67 от 27.08.2010 г.
В случая по отношение на приетия проект
на наредбата не е спазено законовото изиск
ване за публикуването му заедно с мотивите,
съответно доклада. Представени са косвени
доказателства за извършено публикуване на
интернет страницата на МЗ на 6.08.2010 г.
само на проекта на наредба, но не и на
мотиви или доклад, каквито на практика
не са и изготвяни, съобразно изискванията
на чл. 28, ал. 2 ЗНА. На практика обаче на
заинтересованите лица не е предоставен
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта, като е разпоредено едновременно изпращане за публикуване и обнародване
в ДВ, което отразява категоричната липса
на намерение за съобразяване с евентуално
постъпили предложения и становища за проекта. Формалното изчакване на изтичането
на срока се установява и от писмото до ДВ.
Срокът, предвиден в чл. 26, ал. 2 ЗНА
(приложимата редакция преди изменението
на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.), не е формално
изискване, а израз на минимална гаранция
за спазване на принципите за откритост и
съгласуваност. Заинтересованите страни не
са могли да представят своите предложения
и становища, доколкото не им е предоставена
въобще тази възможност да се запознаят с
мотивите на вносителя на проекта, но още
по-малко е имало възможност те да бъдат
разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е нарушен редът за издаване на акта по
чл. 77 АПК.
Като доказателства по делото са представени допълнително, извън срока по чл. 152
АПК, като част от административната преписка докладна записка, за която се твърди, че
е публикувана с проекта на акта (вероятно се
има предвид актът за изменение и допълнение
към наредбата) на 29.10.2010 г. за обществено
обсъждане, и мотиви, публикувани с проекта
на акта (вероятно се има предвид актът за
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изменение и допълнение към наредбата) на
12.02.2014 г. за обществено обсъждане. И двата
документа са без дата на изготвянето им, без
изходящ номер и подпис на съставител. Не са
представени и преки доказателства (например разпореждане, протокол за изпълнение,
докладна записка, отчет) за извършено публикуване на проектите с мотиви към тях на
датите, които са посочени в писмо (л. 155),
изпратено от ответника по делото също без
дата и изходящ номер, но представено по делото в открито съдебно заседание на 7.12.2016 г.
При слу жебна справка по к лючова ду ма
„неврохирургия“ на официалната интернет
страница на Министерството на здравеопазването не се установи публикация на проектите
за изменение на наредбата за утвърждаване
на медицински стандарт „Неврохирургия“,
докладната записка и мотивите, които са
приети като писмени доказателства по делото
(л. 156 – 160). Като доказателство по делото е
представено копие от извлечение от интернет
страницата на Министерството на здравеопазването (МЗ), разпечатано на 16.11.2010 г.,
според което на 29.10.2010 г. е публикуван на
сайта проект за изменение на медицински
стандарти. Дори и да се приеме за установено, че тази публикация е извършена реално
и е въз основа на решение по протокол № 77
(л. 99) за приемане проекта на Наредба за
изменение на Наредбата за утвърждаване на
медицински стандарт по инфекциозни болести
и др., не може да се приеме, че са спазени
изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА (приложимата редакция преди изменението на ЗНА
с ДВ, бр. 34 от 2016 г.) и целеният от тази
норма резултат. При търсене в интернет на
използваните в разпечатаното копие рубрики
се установи съществуването на текстови файл
с наименование „допълнение към проект за
изменение на медицински стандарт 1“ със
съдържанието на проекта на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 21
от 2010 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Инфекциозни болести“ (л. 58 и сл.),
както и „Мотиви към проект за изменение на
медицински стандарт 1“ със съдържанието на
докладната записка, представена по делото, но
липсваща в разпечатката от 16.11.2010 г. (л. 98).
Изменението и допълнението на наредбата,
обнародвано в ДВ, бр. 92 от 23.11.2010 г., е
извършено с допълнителните разпоредби на
нормативен акт за изменение и допълнение на
друг нормативен акт (Наредбата за изменение
на Наредбата за утвърждаване на медицински
стандарт „Инфекциозни болести“), но тази
допустима законодателна техника не следва
да освобождава съставителя на проекта преди
внасянето му за одобрение от задължението
му да публикува проекта по начин, по който
да е възможно реалното му обществено об-
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съждане. В случая е трудно да се предположи,
че заинтересованите от медицинския стандарт
„Неврохирургия“ са получили възможност
чрез публикацията на 29.10.2010 г. на проект
за изменение на друг стандарт да разберат
за предложените нормативни промени и
евентуално да изразят становище. Разликата
в съдържанието на служебната справка в
интернет през 2016 г. относно публикацията
от 29.10.2010 г. с това от разпечатаното на
16.11.2010 г. копие от интернет страницата на
МЗ при липса на преки доказателства относно
извършеното публикуване на конкретна дата
следва да обоснове извод, че не е доказано по
категоричен начин спазването на изискването
на чл. 26, ал. 2 ЗНА (приложимата редакция
преди изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от
2016 г.). Този извод следва от разпределението на доказателствената тежест в процеса,
според което ответната страна следва да
установи спазването на всички административнопроизводствени правила към издаване
на оспорения акт.
Аналогично е проведена процедурата и
при следващите изменения и допълнения на
наредбата. Разликата е само, че са извършени
с изменение на Наредба № 2 от 2010 г., която
е за утвърждаване на медицински стандарт
„Кардиология“ (представен по делото в два
варианта, без да е ясно кой от тях е публикуван), а удостоверяването на публикация
на 12.02.2010 г. на интернет страницата на
МЗ е с копие от извлечение, разпечатано на
31.03.2014 г.
Следователно категорично следва да се
приеме за установено, че липсват мотиви и
те не са публикувани заедно с проекта преди
приемане на основния първоначален текст на
наредбата, а по отношение на проектите за
изменение на наредбата не се установява с
преки доказателства извършеното им публикуване в разбираема форма заедно с мотиви,
респективно доклад.
Доклад изх. № 96-00-3 от 5.08.2010 г. не
съдържа нито една дума относно медицински стандарт „Неврохирургия“ и независимо
че е посочен като основание за приемане на
първоначалния текст на наредбата, не може
да бъде възприет като мотиви по смисъла
на чл. 28, ал. 2 ЗНА (приложимата редакция
преди изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от
2016 г.). Същото се отнася и до другия доклад
изх. № 96-00-3 от 25.06.2010 г., който е приет
по делото, в който също липсват мотиви със
съдържанието, изисквано от чл. 28, ал. 2
ЗНА (приложимата редакция преди изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от 2016 г.), независимо че е споменат медицински стандарт
„Неврохирургия“.
Докладната записка и мотивите, които са
приети като доказателства по делото, също
не могат да бъдат възприети като мотиви към
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проектите за изменение и допълнение на наредбата, доколкото не отговарят на изискванията
на чл. 28, ал. 2 ЗНА (приложимата редакция
преди изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от
2016 г.). Посочените причини за приемането
на измененията и допълненията от 2010 г. са
общи за всички стандарти и не се съдържа
нито една конкретна причина за изменение
на медицинския стандарт „Неврохирургия“, а
за тези от 2014 г. като причина е посочена
„необходимата промяна“ и по какъв начин се
е достигнало до този извод. Липсват дефинирани цели на измененията. По отношение на
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на измененията на наредбата, е посочено само, че не биха „натоварили
бюджета на лечебните заведения“ и ще имат
„положителен финансов ефект върху болниците“, което не може да бъде определено като
отразяващо действителен финансов анализ на
последиците от промяната в регулацията на
сектор, в който несъмнено имат участие и
публични финанси. По отношение на очакваните резултати от прилагането, включително
финансови, ако има такива, е посочено в
докладната записка, че ще има „облекчаване
на лечебните заведения в предстоящия им
процес по преобразуване/пререгистрация“. В
„мотивите“ не са предвидени очаквани резултати, а само обстоятелствата, които са взети
предвид за предложените промени. И в двата
документа липсват изречения, които могат да
бъдат отнесени към изискването мотивите на
проекта на подзаконовия нормативен акт да
съдържат анализ на съответствие с правото
на Европейския съюз.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че тези два обсъдени
документа не могат да бъдат разглеждани като
мотиви към проектите за изменение и допълнение на наредбата съгласно изискванията
на чл. 28, ал. 2 ЗНА (приложимата редакция
преди изменението на ЗНА с ДВ, бр. 34 от
2016 г.) поради липса на всички задължителни
за проект за нормативен акт реквизити.
В случая по отношение на приетия проект
на първоначалния основен текст на наредбата не са спазени изискванията на закона,
поради което при издаване на подзаконовия
нормативен акт са допуснати съществени
нару шени я на административнопроизводствените правила. Заинтересовани лица не са
могли да представят своите предложения и
становища, а още по-малко те да бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е
нарушен редът за издаване на акта по чл. 77
АПК. Според чл. 28, ал. 3 ЗНА (приложимата
редакция преди изменението на ЗНА с ДВ,
бр. 34 от 2016 г.) проект на нормативен акт,
към който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се
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обсъжда от компетентния орган. В случая,
независимо че докладът и мотивите не отговарят на законовите изисквания, проектът
за нормативен акт е приет от министъра на
здравеопазването. Посоченото нарушение е
самостоятелно основание за незаконосъобразност на оспорената наредба.
Липсата на доказателства за спазване на
тези императивни правни норми е основание
да бъде направен извод, че административният
нормативен акт противоречи на нормативни
актове от по-висока степен по смисъла на
чл. 15, ал. 2 ЗНА и подлежи на отмяна на
основание чл. 193, ал. 1 във връзка с чл. 146,
т. 4 АПК.
Допуснатите нарушения на администрат ивнопроизводст вени те п рави ла също са
съществени и представляват основание за
отмяна на нормативния административен акт
по смисъла на чл. 193, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 146, т. 3 АПК.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че цялата обжалвана
наредба следва да бъде отменена, поради което
не са налице предпоставките за разглеждане
на евентуалните искания за отмяна на отделни
нейни разпоредби. Публикуването на последващите частични изменения на наредбата на
интернет страницата на министерството по
описания начин не може да обоснове и да
санира липсата на такова истинско обявяване и липсата на мотиви при приемането на
наредбата, дори и да се приеме, че формално
са спазени изискванията на ЗНА.
Липсата на надлежна обосновка в мотивите на наредбата по смисъла на чл. 28,
ал. 2 ЗНА (в приложимата редакция преди
измененията с ДВ, бр. 34 от 2016 г.) препятства извършването на съдебния контрол по
същество за съобразността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3
от Конституцията на Република България,
ЗЛЗ, ЗОА РА КСД и о бщ но с т но т о п ра во.
Констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени,
което обуславя извод за незаконосъобразност
и отмяна на наредба.
По водене на делото пред настоящата
инстанци я жа лбоподатели те са нап равили разноски, както следва: Националното
сдружение на частните болници – 410 лв., от
които 10 лв. за държавна такса и 400 лв. за
адвокатско възнаграждение (л. 20), сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“ – 400 лв. за адвокатско възнаграждение
(обратната страна на л. 152), Сдружението
на общинските болници в България – 800 лв.
за адвокатско възнаграждение (л. 16 и л. 18),
а Българската болнична асоциация – 30 лв.,
от които 10 лв. за държавна такса и 20 лв. за
обнародване на съобщение в ДВ. Българската

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

болнична асоциация не е представлявана в
открито съдебно заседание, по делото няма
представени доказателства за направени разноски от това сдружение за правна помощ и
представено пълномощно от това сдружение
за адв. Николова, която в молба от 7.12.2016 г.
претендира разноски и от негово име, поради което в полза на Българската болнична
асоциация независимо от изхода на спора
разноски не следва да бъдат присъждани.
По отношение на другите жалбоподатели с
оглед изхода на спора направеното искане и
на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да
им бъдат присъдени направените от всеки
един поотделно разноски, като възражението за прекомерност се явява основателно
само относно заплатеното от Сдружението
на общинските болници в България адвокатско възнаграждение в размер 800 лв., което
следва да бъде намалено на 400 лв. съобразно
Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните
размери на адвокатските възнаграждения и
тежестта на спора.
По изложените съображения Върховният
административен съд, пето отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалба на Националното сдружен ие на час т н и т е бол н и ц и, сд ру жен ие
„Център за защита правата в здравеопазването“, Сдружението на общинските болници в
България и Българската болнична асоциация
Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Неврохирургия“,
издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 67 от 27 август 2010 г.; изм.,
бр. 92 от 23 ноември 2010 г.; изм. и доп., бр. 32
от 8 април 2014 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати на Националното сдружение на частните
болници, София, бул. Княз Ал. Дондуков
№ 115А, ет. 3, офис 18, сумата 410 (четири
стотин и десет) лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати
на сдружение „Център за защита правата в
здравеопазването“, София, ул. Нишава № 121,
сумата 400 (четиристотин) лв.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да заплати
на Сдружението на общинските болници в
България, Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I
№ 7, сумата 400 (четиристотин) лв.
Решението може да бъде обжалвано пред
петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от
съобщението.
Председател:
Георги Колев
5072
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-193
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение на
директора на Професионалната гимназия по лека
промишленост и строителство – гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, решение на
педагогическия съвет на училището по протокол
№ 8 от 15.05.2017 г., становище от Регионалното
управление на образованието – Велико Търново,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от съответствие с изучаваните
професии, удовлетворяващи потребностите на
пазара на труда в региона, определям наименованието на Професионалната гимназия по лека
промишленост и строителство – гр. Свищов, както следва: Свищовска професионална гимназия
„Алеко Константинов“ – гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5011
ЗАПОВЕД № РД-14-194
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Горна Оряховица след
Решение № 438 по протокол № 28 от 27.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица,
становище от Регионалното управление на образованието – Велико Търново, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от оптимизиране на мрежата от професионални
гимназии на територията на община Горна Оряховица преобразувам Професионална гимназия по
селско стопанство „Боруш“ – с. Крушето, и Професионална гимназия по хранителни технологии
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица,

в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица, с официален адрес: гр. Горна Оряховица,
ул. Св. Княз Борис I № 74, и с втори различен
от официалния адрес: с. Крушето, община Горна
Оряховица, област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Професионална гимназия по
селско стопанство „Боруш“ – с. Крушето, и Професионална гимназия по хранителни технологии
„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица,
да продължат образованието си в преобразуваната Професионална гимназия по хранителни
технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна
Оряховица, община Горна Оряховица, област
Велико Търново.
3. Задължителната документация на Професио
на лна гимнази я по селско стопанство „Боруш“ – с. Крушето, и Професионална гимназия
по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица, да се съхранява
в преобразуваната Професионална гимназия по
хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица, община Горна
Оряховица, област Велико Търново.
4. Финансиращ орган: Община Горна Оряховица.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5012
ЗАПОВЕД № РД-14-195
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 319,
ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, писмо № 1002-12 от
8.01.2017 г. на Министерството на образованието
и науката, мотивирано предложение на кмета на
община Козлодуй след решения № 193 по протокол
№ 21 от 8.11.2016 г. и № 292 по протокол № 30 от
27.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Козлодуй,
становище от началника на Регионалното управ
ление на образованието – Враца, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от оптимизиране на училищната мрежа на територията на община Козлодуй считано от 1.08.2017 г.
преобразувам Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Бутан, и Професионална гимназия по селско стопанство „Хр. Ботев“ – с. Бутан
(финансирана от бюджета на МОН), в Средно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бутан,
с официален адрес: с. Бутан, ул. Христо Ботев
№ 1, и с втори различен от официалния адрес:
с. Бутан, ул. Равнец № 1.

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Бутан, и Професионална
гимназия по селско стопанство „Хр. Ботев“ –
с. Бутан, да продължат образованието си в пре
образуваното Средно училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Бутан, община Козлодуй, област
Враца.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бутан, и
Професионална гимназия по селско стопанство
„Хр. Ботев“ – с. Бутан, да се съхранява в пре
образуваното Средно училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Бутан, община Козлодуй, област
Враца.
4. Финансиращ орган: Община Козлодуй.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5013
ЗАПОВЕД № РД-14-196
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Дупница след
Решение № 55 по протокол № 5 от 28.04.2017 г.
на ОбС – гр. Дупница, становище от началника
на Регионалното управление на образованието – Кюстендил, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от предоставяне
на по-голям избор на учениците след седми клас
преобразувам Основно училище „Свети Климент
Охридски“ – гр. Дупница, в Средно училище
„Свети Климент Охридски“ – гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, с официален
адрес: ул. Венелин № 92.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Свети Климент Охридски“ – гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил, да продължат образованието
си в преобразуваното Средно училище „Свети
К лимен т Ох ри дск и“ – г р. Ду пница, общ ина
Дупница, област Кюстендил.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Свети Климент Охридски“ – гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, да се
съхранява в преобразуваното Средно училище
„Свети Климент Охридски“ – гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
4. Финансиращ орган: Община Дупница.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5014
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ЗАПОВЕД № РД-14-197
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
от кмета на община Вършец след Решение № 407
по протокол № 29 от 25.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Вършец, становище от Регионалното управление на образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от оптимизиране на училищната
мрежа на територията на община Вършец считано от 15.09.2017 г. преобразувам Професионална
гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец,
и Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец,
в Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец, с
официален адрес: гр. Вършец, ул. Цар Иван Асен
II № 19, и с втори различен от официалния адрес:
гр. Вършец, ул. Дончо Станчев № 14.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Професионална гимназия по
икономика и туризъм – гр. Вършец, и Средно
училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец, да продължат образованието си в Средно училище „Иван
Вазов“ – гр. Вършец, община Вършец, област
Монтана.
3. Задължителната документация на Професионална гимназия по икономика и туризъм – гр. Вършец, и Средно училище „Иван
Вазов“ – гр. Вършец, да се съхранява в Средно
училище „Иван Вазов“ – гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана.
4. Имуществото на Професионална гимназия
по икономика и туризъм – гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на
община Вършец.
5. Финансиращ орган: Община Вършец.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5015
ЗАПОВЕД № РД-14-198
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от кмета на община Ракитово след
Решение № 365 по протокол № 24 от 31.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Ракитово, становище
от Регионалното управление на образованието – Пазарджик, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
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от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от оптимизиране на училищната мрежа на територията
на община Ракитово считано от 15.09.2017 г.
преобразувам Професионална гимназия „Христо
Смирненски“ – гр. Ракитово, и Средно училище
„Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, в Средно
училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, с официален адрес: гр. Ракитово, ул. Тодор
Тупаров № 4, и с втори различен от официалния
адрес: гр. Ракитово, ул. Георги Георгиев № 1.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Професионална гимназия
„Христо Смирненски“ – гр. Ракитово, и Средно
училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово,
да продължат образованието си в Средно училище
„Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, община
Ракитово, област Пазарджик.
3. Задължителната документация на Професио
нална гимназия „Христо Смирненски“ – гр. Ракитово, и Средно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово, да се съхранява в Средно
училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик.
4. Финансиращ орган: Община Ракитово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5016
ЗАПОВЕД № РД-14-199
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Пордим след решения
№ 219 по протокол № 13 от 27.09.2016 г. и № 301
по протокол № 18 от 27.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, становище от Регионалното управление на образованието – Плевен, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от оптимизиране на училищната
мрежа на територията на община Пордим считано от 15.09.2017 г. преобразувам Професионална
гимназия по селско стопанство „Д-р Едуард
Хаскел“ – гр. Пордим, и Средно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, в Средно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим,
с официален адрес: гр. Пордим, ул. Иван Божинов
№ 11, и с втори различен от официалния адрес:
гр. Пордим, ул. Н. Й. Вапцаров № 11.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
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2. Учениците от Професионална гимназия по
селско стопанство „Д-р Едуард Хаскел“ – гр. Пордим, и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, да продължат образованието си в Средно училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Пордим, община Пордим, област
Плевен.
3. Задължителната документация на Професионална гимназия по селско стопанство „Д-р
Едуард Хаскел“ – гр. Пордим, и Средно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, да се
съхранява в Средно училище „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Пордим, община Пордим, област
Плевен.
4. Финансиращ орган: Община Пордим.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5017
ЗАПОВЕД № РД-14-200
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение на кмета на община Хасково, Решение № 402 по протокол № 20 от 28.04.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, решение на
педагогическия съвет на училището по протокол
№ 8 от 2.02.2017 г. на Гимназия с преподаване на
чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хас
ково, становище от Регионалното управление
на образованието – Хасково, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради съответствие с
изискванията на чл. 4, ал. 6 от Наредба № 9 от
2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование определям
наименованието на Гимназия с преподаване на
чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хас
ково, както следва: Езикова гимназия „Проф. д-р
Асен Златаров“ – гр. Хасково, община Хасково,
област Хасково.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5018
ЗАПОВЕД № РД-14-201
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институ-
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циите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
на кмета на община Исперих, Решение № 331
по протокол № 31 от 26.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Исперих, становище от Регионалното управление на образованието – Разград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
демографски причини, довели до намаляване броя
на учениците и необходимостта от осигуряване
на качествен учебен процес, закривам Основно
училище „Васил Левски“ – с. Тодорово, община
Исперих, област Разград.
1. Учениците от Основно училище „Васил
Левски“ – с. Тодорово, община Исперих, област
Разград, да се насочат за обучение към Основно
училище „В. Априлов“ – гр. Исперих, община
Испери х, област Разг рад, при услови ята на
чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Васил Левски“ – с. Тодорово, община Исперих, област Разград, да се съхранява в
Основно училище „В. Априлов“ – гр. Исперих,
община Исперих, област Разград.
3. Имуществото на Основно училище „Васил
Левски“ – с. Тодорово, община Исперих, област
Разград, е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Исперих.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5019
ЗАПОВЕД № РД-14-202
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение
на кмета на община Тополовград, Решение № 258
по протокол № 22 от 28.04.2017 г. на Общинския
съвет – Тополовград, становище от Регионалното
управление на образованието – Хасково, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес, закривам Основно училище „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Орешник, община
Тополовград, област Хасково.
1. Учен и ц и т е о т Основно у ч и л и ще „С в.
св. Кирил и Методий“ – с. Орешник, община
Тополовг рад, област Хасково, да се насочат за
обучение към Средно училище „Д-р Петър Берон“ – Тополовград, община Тополовград, област
Хасково, при условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Ореш-
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ник, община Тополовград, област Хасково, да
се съхранява в Средно училище „Д-р Петър
Берон“ – Тополовград, община Тополовград,
област Хасково.
3. Имуществото на Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Орешник, община Тополовград, област Хасково, е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на община
Тополовград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5020
ЗАПОВЕД № РД-14-203
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
предвид становището на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката, отказвам закриване на Основно училище „Хаджи
Димитър и Стефан Караджа“ – с. Караисен,
община Павликени, област Велико Търново,
поради следното:
На основание чл. 38 , ал. 6 и 7 ЗПУО и чл. 71
от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното образование Основно училище „Хаджи Димитър и
Стефан Караджа“ – с. Караисен, e кандидатствало
за статут на иновативно училище за учебната
2017/2018 г. Предложението е подкрепено с положително становище от РУО – Велико Търново.
Основно училище „Хаджи Димитър и Стефан
Караджа“ – с. Караисен, е одобрено за иновативно
училище от междуведомствена комисия, определена със заповед на министъра на образованието
и науката, и предложено за включване в Списъка
на иновативните училища на основание чл. 73,
ал. 3 от наредбата.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5021
ЗАПОВЕД № РД-14-204
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
предвид становището на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката, от-
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казвам закриване на Начално училище „Отец
Паисий“ – с. Алеково, община Алфатар, област
Силистра, поради следното:
Предложеното за закриване Начално училище
„Отец Паисий“ – с. Алеково, е със статут на защитено под № 83 от Списъка на защитените училища
в Република България, приет с Решение № 999 от
18.11.2016 г. на Министерския съвет. Училищата
от списъка не подлежат на закриване съгласно
чл. 54, ал. 3 ЗПУО.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5022
ЗАПОВЕД № РД-14-205
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
предвид становището на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката, отказвам закриване на Основно училище „Кирил и
Методий“ – с. Трапище, община Лозница, област
Разград, поради следното:
Предвид обявените приоритети на правителството от началото на 2018 г. ще стартира промяна в системата на делегираните бюджети, като
финансирането няма да зависи само от броя на
децата и учениците, а ще бъдат допълнени и други
елементи, насочени към малките и отдалечените
населени места и към тези с концентрация на
деца от уязвими групи. В тази връзка по-голям
бюджетен ресурс ще бъде насочен към тези населени места. Предприети са мерки, чиято цел
е намаляване дела на отпадналите от образователната система ученици, вследствие на което
целесъобразно е да не бъдат закривани училища.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5023
ЗАПОВЕД № РД-14-206
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 319, ал. 1, т. 2 от Закона
за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата
на предучилищното и училищното образование
предвид становището на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката, от-
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казвам закриване на Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Обител, община Омуртаг, област Търговище, поради следното:
Предвид обявените приоритети на правителството от началото на 2018 г. ще стартира промяна в системата на делегираните бюджети, като
финансирането няма да зависи само от броя на
децата и учениците, а ще бъдат допълнени и други
елементи, насочени към малките и отдалечените
населени места и към тези с концентрация на
деца от уязвими групи. В тази връзка по-голям
бюджетен ресурс ще бъде насочен към тези населени места. Предприети са мерки, чиято цел
е намаляване дела на отпадналите от образователната система ученици, вследствие на което
целесъобразно е да не бъдат закривани училища.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5024

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 300
от 8 юни 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройс т во“ на С т ол и ч ната общ и на е пос т ъп и ло
заявление вх. № ГР-94-00-54 от 27.03.2014 г. от
Димитър Петков Братанов, Емилия Димитрова Христова-Даскалова и Божидар Димитров
Христов с искане за разрешение изработване на
изменение на действащ подробен устройствен
план (ИПУП) – изменение на план за улична
регулация (ИПУР) – от о.т. 5 – 5а – 5б; план за
улична регулация (ПУР) на задънена улица от
о.т. 5б – от. 5в до о.т. 5г; план за улична регулация на задънена улица от о.т. 5в до о.т. 5е; план
за регулация и застрояване на поземлени имоти
(ПИ) с идентификатори 32216.2330.25, 32216.2330.26
и 32216.2330.38 по кадастралната карта и кадаст
ралните регистри (КККР) на с. Иваняне, кв. 11,
район „Банкя“.
Със заповед № РД-09-50-908 от 20.11.2014 г. на
главния архитект на Столичната община е одобрено задание и разрешено изработването на план за
регулация и застрояване при териториален обхват
поземлени имоти с идентификатори 32216.2330.25,
32216.2330.26 и 32216.2330.38 по КККР на Иваняне,
кв. 11, м. В.з. Бели брег, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-94-00-54-[1] от 24.11.2014 г.
заповедта за разрешение на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение до
кмета на район „Банкя“.
Със заявление вх. № ГР-94-00-54-[2]2014 от
11.03.2015 г. е внесен проект, изработен върху
одобрената кадастрална карта за ПИ с идентификатори 32216.2330.25, 32216.2330.26 и 32216.2330.38
по КККР на Иваняне, за изменение на план за
улична регулация от о.т. 5 до о.т. 5б; план за
регулация на задънена улица от о.т. 5б – о.т. 5в
до о.т. 5г; план за регулация на задънена улица
от о.т. 5в до о.т. 5е; ПРЗ за УПИ ХVII-25,26 „за
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ЖС“, УПИ XVIII-25,26 „за ЖС“, УПИ ХIХ-25,26
„за ЖС“, УПИ ХХ-25,26 „за ЖС“, УПИ XXI-25,26
„за ЖС“, УПИ ХХII-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХIII-38
„за ЖС“ и УПИ XXIV-38 „за ЖС“ и надлъжни
профили на новопроектираните улици, кв. 11.
С п и с м о и з х . № Г Р-9 4 - 0 0 -5 4 -[3]2 014 о т
19.03.2015 г. проектът е изпратен в район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-00-54-[4]2014 от
5.05.2015 г. са внесени съгласувателни писма:
експертна оценка на съществуващата дървесна
растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена
от дирекция „Зелена система“ при CO, с pег.
№ ЗС-93-Б-9 от 2.04.2015 г.; становище на директора на РИОСВ – София, с изх. № 94-00-3483 от
18.06.2015 г., от което е видно, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава
втора от наредбата за ОС; съгласувателно писмо
№ ТУ-717/3.2015 г. на „Софийска вода“ – АД, и
писмо изх. № 1201769949 от 2.04.2015 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД.
С писмо изх. № АГ 6602-49 от 19.11.2015 г. кметът на район „Банкя“ удостоверява, че проектът
е съобщен на заинтересованите страни и в законоустановения срок няма постъпили възражения.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-193 от 11.01.2016 г.
проектът е върнат в район „Банкя“ за съобщаване на собствениците на ПИ с идентификатори 32216.2330.27, 32216.2330.28, 32216.2330.47,
32216.2293.7 и 32216.2293.8.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -19 3 -[1] о т
11.01.2016 г. вносителите са уведомени да представят предварителен договор за прехвърляне на
собственост с нотариално заверени подписи с определени идеални части на собственици на имоти
с идентификатори 32216.2330.25 и 32216.2330.26.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-193-[3] от
24.03.2016 г. е внесен предварителен договор от
18.03.2016 г. за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи с определени идеални
части на собствениците на имоти с идентификатори 32216.2330.25 и 32216.2330.26.
С писмо изх. № АГ6602-49(1) от 13.04.2016 г.
кметът на район „Банкя“ удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проектът е разгледан от Общинския експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ ЕС-Г-39 от 25.05.2016 г., т. 5, със служебно
предложение: Проектът да се коригира, като
се спазят изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУ Т
(когато задънената улица обслужва повече от
4 УПИ – най-малко 6 м). След изпълнение на
служебното предложение проектът да се обяви
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С п и с мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -19 3 -[5 ] о т
20.06.2016 г. вносителите са уведомени за решението на ОЕСУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-193-[6] от
7.07.2016 г. е внесено становище относно профила
на задънените улици, които обслужват по три
УПИ, за които не се налага ширина 6 м.
Становището е разгледано и прието в заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-55 от 19.07.2016 г.,
т. 6, с предложение да се изпрати в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
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С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -19 3 -[7 ] о т
25.01.2017 г. заявителите са уведомени, че на
основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-0220-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри (в сила от 13.01.2017 г.)
проектът за ПР следва да се съгласува преди одобряването му от СГКК – София, което се доказва
с представяне на удостоверение за приемане на
проекта за изменение на КККР.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-193-[8] от
3.04.2017 г. е изпълнено горното изискване, като
е внесено удостоверение от СГК К – Софи я,
изх. № 25-23750 от 30.03.2017 г. за приемане на
проекта за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри и за ИПР.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проекта за подробен
устройствен план е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ съгласно представените документи за собственост и скица от
СГКК – София.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
И мо т и с и ден т ифи к ат ори 32216.2 33 0.2 5,
32216.2330.26 и 32216.2330.38 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (К К К Р) на
с. Иваняне – предмет на проекта, представляват
неурегулирани поземлени имоти.
Съгласно представените скици на СГКК – София, трайното предназначение на територията е
„земеделска“, а начинът на трайно ползване на
имотите: „нива“.
С представения проект се цели промяна предназначението на имотите от земеделски в такива
за неземеделски нужди.
С исканото изменение се създават нови УПИ
ХVII-25,26 „за ЖС“, УПИ XVIII-25,26 „зa ЖС“,
УПИ ХIХ-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХ-25,26 „за ЖС“,
УПИ ХХI-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХII-25,26 „за ЖС“,
УПИ ХХIII-38 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-38 „за ЖС“.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ е предвидено да се осигури по новопредвидената улична регулация. С проекта за изменение
на плана за регулация се предвижда изменение на
план за улична регулация от о.т. 5 до о.т. 5б; план
за регулация на задънена улица от о.т. 5б – о.т. 5в
до о.т. 5г; план за регулация на задънена улица
от о.т. 5в до о.т. 5е, кв. 11.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имотите – предмет на плана, и
необходимостта от осигуряване на достъп до
тях, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Предназначението на новите УПИ е „за ЖС“,
което отговаря на ОУП на СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 6 („Жм2“) от прило-
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жението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите
на застрояване, отразени в матрицата, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на
възможност за застрояване в имотите с жилищни сгради – свободностоящи 2-етажни сгради в
новосъздадените УПИ „за ЖС“.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Предложеният проект е в съответствие с изиск
ванията на материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Предвиденото с проекта – план за улична
регулация, представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 115, ал. 1 и 2,
чл. 108, ал. 5 ЗУТ, устройствена категория по
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-39 от 25.05.2016 г.,
т. 5, и № ЕС-Г-55 от 19.07.2016 г., т. 6, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация
на улица от о.т. 5 до о.т. 5б, кв. 11, м. В.з. Бели
брег, район „Банкя“, по кафявите и зелените
линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Проект за план за регулация на задънена
улица от о.т. 5б – о.т. 5в до о.т. 5г; на задънена
улица от о.т. 5в до о.т. 5е и надлъжни профили
на задънена улица от о.т. 5б – о.т. 5в до о.т. 5г; на
задънена улица от о.т. 5в до о.т. 5е; кв. 11, м. В.з.
Бели брег, район „Банкя“, съгласно приложения
проект.
3. Проект за план за регулация за създаване
на УПИ ХVII-25,26 „за ЖС“, УПИ ХVIII-25,26
„за ЖС“, УПИ ХIХ-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХ-25,26
„за ЖС“, УПИ ХХI-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХII25,26 „за ЖС“, УПИ XXIII-38 „за ЖС“ и УПИ
ХХIV-38 „за ЖС“, кв. 11, м. В.з. Бели брег, район
„Банкя, по червените и сините линии, цифри и
текст съгласно приложения проект.
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4. Проект за план за застрояване за УПИ
ХVII-25,26 „за ЖС“, УПИ XVIII-25,26 „за ЖС“,
УПИ ХIХ-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХ-25,26 „за ЖС“,
УПИ ХХI-25,26 „за ЖС“, УПИ ХХII-25,26 „за
ЖС“, УПИ ХХIII-38 „за ЖС“ и УПИ ХХIV-38
„за ЖС“ без допускане на намалени разстояния
към вътрешнорегулационни граници, съседни
имоти и/или сгради, включително през улица,
кв. 11, м. В.з. Бели брег, район „Банкя“, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно
и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
5047
РЕШЕНИЕ № 355
от 22 юни 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 следните обекти: поземлен имот с
идентификатор 68134.610.906, УПИ IХ-906, кв. 20, м.
Суха река-запад, София, ул. Митрополит Панарет
№ 13, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с АчОС № 2921 от 27.12.2016 г.;
поземлен имот с идентификатор 68134.610.907,
УПИ Х-907, кв. 20, м. Суха река-запад, София, ул.
Пасарелски язовир № 11, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АчОС
№ 2922 от 27.12.2016 г.; поземлен имот с идентификатор 68134.610.910, УПИ VII-910 „за офиси и
магазини“, кв. 20, м. Суха река-запад, София, ул.
Пасарелски язовир № 7, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АчОС
№ 2889 от 19.08.2016 г. и поземлен имот с идентификатор 68134.610.911, УПИ VI-911 „за офиси
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и магазини“, кв. 20, м. Суха река-запад, София,
ул. Пасарелски язовир, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, с АчОС
№ 2890 от 19.08.2016 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
5077

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 383
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 12.09.2017 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект: поземлен имот с идент. 68134.1387.2288 в УПИ I – за
озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника, ж.к.
Надежда, ул. Бедек, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 420 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 42 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2017 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5078
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ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
РЕШЕНИЕ № 87
от 9 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 41 по протокол
№ 3 от 10.03.2017 г. на Общинския съвет – гр.
Костенец, становище изх. № 3213 от 12.05.2017 г. на
РИОСВ – София, писмо № ОВОС-5 от 29.03.2017 г.
на Министерството на околната среда и водите, писмо на МОСВ, дирекция „Национален
парк Рила“ – Благоевград, с изх. № 08-00-503 от
21.04.2017 г., съгласувателно писмо изх. № ТО-1818
от 8.12.2016 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София, Решение № 6 от протокол
№ 3 от 25.04.2017 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията на община Костенец,
обявление на ПУП – ПП, фаза предварителен
проект (ДВ, бр. 36 от 2017 г.), Общинският съвет –
гр. Костенец, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура във фаза окончателен
проект за трасе на реконструкция и подмяна
на главен довеждащ водопровод с диаметър
200 – 250 мм и дължина на трасето 8648 м,
тръгващ от водохващане „Чавча“ и „Крайна“,
до напорни резервоари висока и ниска зона на
гр. Костенец, преминаващ през следните поземлени имоти: № 803004; 112006; 000335; 000082;
000275; 000274; 000068; 000069; 000285; 000221;
000284; 000215; 000166; 000170; 000171; 000020;
000113; 000719; 000114; 000117; 000110; 403001;
813006; 807001; 817003; 813004; 813015; 817001,
ЕК АТТЕ 38916, в землището на с. Костенец,
община Костенец, Софийска област.
2. Възлага на кмета на община Костенец да
предприеме последващи действия по изпълнение
на настоящото решение.
Председател:
Пл. Чолаков
5037

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 443
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПР (план за
регулация) в обхват на квартали 120 (УПИ III – „За
комплексно жилищно строителство“), 121 (УПИ
IV – „За комплексно жилищно строителство“, и
УПИ V – „За магазин за авточасти“), 122 (УПИ
II – „За комплексно жилищно строителство“,
УПИ III – „За магазин“, и УПИ без номер с отреждане „За озеленяване“) и уличната регулация
в участъците от о.т. 547 до о.т. 552 и от о.т. 540
до о.т. 545 по регулационния план на гр. Котел,
община Котел.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
4992

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 490
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8, чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 3, чл. 32,
ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, 9 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5,
ал. 2 и ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Общинският съвет –
гр. Кюстендил, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за
търговете и конкурсите на 209 дяла – собственост
на Община Кюстендил, представляващи 100 %
от капитала на „ДДД – Кюстендил“ – ЕООД,
ЕИК 109055472, със седалище и адрес на управ
ление област Кюстендил, община Кюстендил,
гр. Кюстендил 2500, ул. Кокиче № 6.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описаното в т. 1 от решението
търговско дружество.
3. Определя начална тръжна цена за продажбата на описаните в т. 1 от решението дялове в
размер общо на 60 697 лв. и стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Определя депозит за участие в търга в размер
6097,70 лв. и краен срок за внасянето му – 20-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
5. Тръжна документация за участие в търга се
закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса в размер 50 лв.,
внесена в касата на Община Кюстендил или по
сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644, код за вид
плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17 ч. на
15-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в срок до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
в административната сграда на Община Кюстендил, Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция
„Икономически дейности“.
7. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в заседателната зала на
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административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.
8. В случай на неявяване на кандидат обявява
нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:
– срок за закупуване на тръжната документация – до 17 ч. на 50-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
– срок за подаване на предложения – до 17 ч.
на 55-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
– провеждане на търга – 14 ч. на 56-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
9. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждането на търга, след закупуване на
тръжна документация и предварителна заявка в
дирекция „Икономически дейности“.
10. Достигнатата на публичния търг цена не
подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 46,
ал. 1, т. 5 ЗДДС; когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
11. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.
12. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва:
1. Михаела Крумова – председател;
2. Ангел Ангелов – член;
3. Таня Атанасова – член, юрист;
4. Илиян Фусков – член;
5. Десислава Алайкова – член, юрист,
и резервни членове:
1. Капка Йорданова;
2. Йордан Тасев.
13. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Кюстендил протокола от търга.
14. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на кмета на община Кюстендил
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
М. Крумова
5003

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 74
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура към ПУП – ПЗ: „Трасе на кабелна
линия НН от ТП 25 до ПИ 48996.501.20 по плана на новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ в
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м. Мамулица, землище на Момчилград, община
Момчилград“, с възложител Али Хасан Али, така,
както е показано в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.
Председател:
Ю. Юсеин
4993

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 574
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 6 от
протокол № 6 от 7.05.2015 г. от заседание на
ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх. № 5307-49 от 25.02.2015 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, писма
изх. № 1816 от 26.03.2014 г. от РИОСВ – Бургас, и
изх. № 95-Е-344 от 1.04.2015 г. от „БТК“ – ЕАД,
и заявление вх. № Н2-УТ-3122-001 от 29.11.2016 г.,
окомплектувано с декларация от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, Общинският съвет Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“ в
поземлен имот с идентификатор 51500.86.8 по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Кокалу, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии. Дължината на трасето е 51 м, започва
от съществуващ БКТП „Елир“, изграден в поземлен имот с идентификатор № 51500.86.5, преминава през полски път, представляващ поземлен
имот с идентификатор № 51500.86.21, и достига
до нов КРШ в поземлен имот с идентификатор
№ 51500.86.8 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Определен е сервитут 0,60 м от
едната страна и 1,5 м от другата страна спрямо
оста на трасето на кабела. Площта на сервитута
на кабела е 115 кв. м, като 91 кв. м попадат в ПИ
51500.86.21 и 25 кв. м попадат в ПИ 51500.86.8 по
КК на гр. Несебър, местност Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5039
РЕШЕНИЕ № 579
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Кабелна линия 20 kV за захранване на нов
БКТП 20/0,4 kV, 2 × 630 kVА в ПИ 11538.1.184 по
КК на гр. Св. Влас, м. Юрта, община Несебър“,
и подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“,
за УПИ ХХХІV-273 в кв. 40 по плана на С.О.
Инцараки, представляващ ПИ 11538.504.301 по
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КК на гр. Свети Влас, преминаващи през имот
ПИ 11538.1.96 и ПИ 11538.1.98 по кадастралната
карта на С.О. Инцараки , землище гр. Свети Влас.
Трасето на кабелна линия 20 kV започва от
съществуващ ЖР стълб № 56 в ПИ 11538.504.349,
преминава през ПИ 11538.1.96 с начин на трайно
ползване – земеделска територия (публична общинска собственост), до нов БКТП по друг проект
в ПИ 11538.1.184. Трасето на кабели НН започва
от нов БКТП по друг проект в ПИ 11538.1.184,
продължава през ПИ 11538.1.96 с начин на трайно ползване – земеделска територия (публична
общинска собственост), и ПИ 11538.1.98 с начин
на т райно ползване – земеделска територи я
(публична общинска собственост), и завършва
пред ПИ 11538.504.590. Проектната дължина на
трасето е 262 м, изцяло в земеделска територия,
като 38 м са в ПИ 11538.1.96 и 224 м са в ПИ
11538.1.98. Определя се сервитут с ширина 0,60
м от едната страна и 1,50 м от другата страна
на трасето с обща площ от 551 кв. м изцяло в
земеделска територия, като 78 кв. м са в ПИ
11538.1.96 и 473 кв. м са в ПИ 11538.1.98, съобразно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5040
РЕШЕНИЕ № 581
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Външно ел. захранване на
жилищна сграда в ПИ 11538.504.301“, подобект:
„Кабелна линия 20 kV за захранване на нов БКТП
20/0,4 kV, 2 × 630 kVА в ПИ 11538.1.184 по КК
на гр. Св. Влас, м. Юрта, община Несебър“, и
подобект: „ШКД-6, табло мерене и кабели НН“,
за УПИ ХХХІV-273 в кв. 40 по плана на С.О.
Инцараки, представляващ ПИ 11538.504.301 по
КК на гр. Свети Влас, преминаващи през ПИ
11538.504.589 и ПИ 11538.504.590 по кадастралната
карта на С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас.
Трасето на кабелите НН започва от т. 5 на
представеното задание, преминава през ПИ
11538.504.590, публична общинска собственост,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване – за
второстепенна улица, и през ПИ 11538.504.589,
публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин
на трайно ползване – за второстепенна улица,
до нова ШКД пред ПИ 11538.504.304 и достига
до ново ТЕПО пред УПИ ХХХІV-273, кв. 40, и
идентификатор ПИ 11538.504.301 по КК на С.О.
Инцараки, землище гр. Свети Влас. Проектната
дължина на трасето е 131 м, които са изцяло в
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урбанизирана територия, и се създава сервитут
с ширина 0,60 м от едната страна и 1,50 м от
другата страна на трасето с обща площ 261 кв. м,
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5041
РЕШЕНИЕ № 585
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 7 от
протокол № 4 от 15.03.2017 г. от заседание на
ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № ПД-1780(4) от
28.10.2016 г. от РИОСВ – Бургас, съгласувателна
преписка с ЕВН – КЕЦ Поморие, на 2.02.2017 г.
и съгласувателно писмо на „ВиК“ – ЕАД, изх.
№ ТД-304-1 от 10.02.2017 г.; становище на Виваком
с изх. № 57 от 3.02.2017 г. и здравно заключение
на РЗИ с изх. № 53-07-29 от 21.02.2017 г. Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Трасе на кабели 20 kV от нови ЖР стълбове в
ПИ 27454.23.86 до нов БКТП в ПИ 27454.23.19,
м. Кладери, землище с. Емона“, община Несебър, с дължина на трасето на кабела 795,09 м, от
които 266,66 м в ПИ 27454.23.86, 288,47 м в ПИ
27454.23.58, 236,93 м в ПИ 27454.23.68, 11,46 м в
ПИ 27454.23.60 и 31,57 м в ПИ 27454.23.19.
Определя се сервитут по 1 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела в ПИ 27454.23.86,
по 2 м в ПИ 27454.23.58, по 0,60 м в ПИ 27454.23.60,
в част от ПИ 27454.23.68 по 0,60 м и в друга част
от него по 1 м. Площта с ограничение е общо
1938,72 кв. м, от които 455,40 кв. м в земеделска
територия в ПИ27454.23.86, 1137,87 кв. м в земеделска територия в ПИ 27454.23.58, 333,09 кв. м
в транспортна територия в ПИ 27454.23.68 и
12,36 кв. м в земеделска територия в ПИ 27454.23.60
по кадастралната карта на с. Емона, местност Кладери, съобразно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5042
РЕШЕНИЕ № 587
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 6 от
протокол № 4 от 15.03.2017 г. от заседание на
ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № ПД-1781(4) от
21.09.2016 г. от РИОСВ – Бургас, съгласувателна
преписка с ЕВН – КЕЦ Поморие, на 2.02.2017 г.
и съгласувателно писмо на „ВиК“ – ЕАД, изх.
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№ ТД-303-1 от 10.02.2017 г.; становище на Виваком
с изх. № 56 от 3.02.2017 г. и здравно заключение
на РЗИ с изх. № 53-07-28 от 21.02.2017 г. Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Кабели НН от нов БКТП в ПИ 27454.23.19 до
съществуващо ГРТ в ПИ 27454.23.85 в м. Кладери,
землище с. Емона“, община Несебър, с дължина
на трасето на кабела 270,99 м, от които 175,54 м
в земеделска територия в ПИ 27454.23.59, 1,86 м в
транспортна територия в ПИ 27454.23.68 и 93,59 м
в урбанизирана територия в ПИ 27454.23.19.
Определя се сервитут по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площта
с ограничение е общо 354,79 кв. м, от които
351,08 к в. м в земеделск а т ери т ори я в П И
27454.23.59, 3,71 кв. м в транспортна територия
в ПИ 27454.23.68 по кадастралната карта на
с. Емона, м. Кладери, съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5043
РЕШЕНИЕ № 590
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение по т. 2 от протокол № 5 от 5.04.2017 г. на
ОЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 3165 от 2015 г. на
РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх. № 5307-94 от 18.04.2016 г. на РЗИ – Бургас, становище
изх. № 95-Е-589 от 1.06.2017 г. на БТК – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. зах ранване на ж илищна сг рада – блок „В“, подобект: „Кабели 0,4 kV в ПИ
61056.56.49“, м. Хендек тарла, землище с. Равда,
община Несебър. Трасето започва от съществуващ
БКТП – нов, в ПИ 61056.68.108 – урбанизирана
територия – частна собственост, преминава през
имот 61056.56.101 с площ 3638 кв. м – полски
път, собственост на Община Несебър, и достига
до границата на ПИ 61056.56.49 – урбанизирана
територия – частна собственост. Проектната дължина на трасето е 86,31 м – земеделска територия. Определен е сервитут 0,6 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площта на
сервитута е 103,57 кв. м и попада изцяло в ПИ
61056.56.101 – земеделска територия, „за полски
път“, съгласно приложената графична част и
таблици, неразделна част от това решение.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5044
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РЕШЕНИЕ № 596
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на к.к.
Слънчев бряг-запад, в частта му по отношение
на УПИ VI – общ., идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.508.89 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 403 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-запад.
Проектът касае запазване на устройствената
зона „Ок“, отреждането „За стадион, спортна зала,
паркинг, ВИП сграда, тренировъчни и спортни
игрища“, завишаване на устройствените показатели, както следва: Плътност на застрояване от
5,5 % на 30 %, Кинт. от 0,11 на 1,5, Нкорниз от
10 м на 15 м, и занижаване на максимално озеленената площ от 60 % на 50 %, както и промяна
на застроителните линии на имота.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5045
РЕШЕНИЕ № 598
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг-запад, в частта
му по отношение на УПИ I с идентификатор
№ 51500.506.226 и УПИ II-204, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.227 по
кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6702
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае придаване на 800 кв. м от
УПИ I (ПИ 51500.506.226) с площ 9241 кв. м
към У ПИ II-204 (ПИ 51500.506.227) с площ
2115 кв. м и урегулиране от част от УПИ I (ПИ
51500.506.226) с площ 9241 кв. м на УПИ III с
площ 801 кв. м. Площта на УПИ II-204 (ПИ
51500.506.227) става 2915 кв. м, а на УПИ I (ПИ
51500.506.226) 7640 кв. м. Новообразуваният УПИ
II-204 (ПИ 51500.506.227) с площ 2915 кв. м се
отрежда „За хотел, спорт и озеленяване“, запазват се устройствената зона „Ок“ и действащите
устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в имота.
Новообразуваният УПИ III с площ 801 кв. м се
отрежда „За търговия и озеленяване“, въвежда
се устройствена зона „Ок“ и се установяват
следните устройствени показатели: Плътност на
застрояване – 30 %, Кинт. – 1,2, Нкорниз – 10 м
(3 етажа), минимално озеленена площ – 50 %, и
паркиране в имота.
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
5046

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 327
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен
имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на
гр. Пещера в м. Широките ливади, като трасето на електропровода започва от съществуващ
КРШ-2, трафопост „Стадиона-0“, гр. Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.3.1389 с начин на
трайно ползване – път от републиканската пътна
мрежа, преминава през имот с идентификатор
56277.3.1388 (общинска собственост) с начин на
трайно ползване – друг вид земеделска земя, по
КККР на гр. Пещера, пресича имот с идентификатор 56277.3.1387 (общинска собственост) с
начин на трайно ползване – напоителен канал, по
КККР на гр. Пещера, и достига до имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр. Пещера
в м. Широките ливади; трасето на водопровода
започва от РЕ водопровод ∅ 160 от ул. Васил Петлешков, Пещера, пресича имот с идентификатор
56277.3.1387 (общинска собственост) с начин на
трайно ползване напоителен канал по КККР на
гр. Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.3.1388 (общинска собственост) с начин
на трайно ползване – друг вид земеделска земя,
по КККР на гр. Пещера и достига до поземлен
имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на
гр. Пещера в м. Широките ливади, собственост
на Камен Макаринов.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския
съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Цв. Лепарова
5036

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 220
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ, чл. 17а,
ал. 2 ЗОЗЗ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 193, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:
1. Дава предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

техническата инфраструктура (подземно кабелно ел. захранване и външни ВиК връзки) през
имоти – общинска собственост, № 800291, 800719,
801821, 801855 по КВС на гр. Първомай, област
Пловдив, за осигуряване на външни комуникации за ПИ № 180031, местност Дол. Комсал под
село, землище гр. Първомай, област Пловдив.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
ПУП – ПП (парцеларен план) за външни ел. и ВиК
трасета за захранване на ПИ № 180031, местност
Дол. Комсал под село, землище гр. Първомай,
област Пловдив, във връзка с изграждане на
обект „Магазин за промишлени стоки и строителни материали“.
Председател:
Д. Петков
4900

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 558
от 22 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на общински нежилищен
имот, представляващ УПИ V-716 в кв. 74 с площ
1652 кв. м с изградената в него сграда № 801.716.1,
едноетажна, полумасивна с площ 86 кв. м в
с. Тетово, община Русе, съгласно АОС № 8061
от 19.07.2016 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 4000 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 400 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 500 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 150 лв. и се заплаща в
офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по
сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/
BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
Хр. Белоев
4960

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 420
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъв е т –
гр. Своге, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за утвърждаване на трасе за „предпазна дига по десния
бряг на река Искър“ през имот № 000271, с
начин на трайно ползване: водно течение, държавна публична собственост, имот с проектен
№ 000317 (образуван от имот № 000272), с начин
на трайно ползване: др. недървопр. горска площ,
държавна частна собственост, с площ 1451 кв. м,
и имот с проектен № 000319 (образуван от имот
№ 000272), с начин на трайно ползване: др. недървопр. горска площ, държавна частна собственост,
с площ 526 кв. м, по картата на възстановената
собственост (КВС) на гр. Своге, община Своге,
Софийска област.
Председател:
Кр. Петков
4915

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 476
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и
4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на кв. № 349, № 354 и № 360, Хасково.
Премахват се задънените улици в кв. № 349
и № 354.
Премахва се улицата между кв. № 349 и № 354,
която свързва ул. Булаир и ул. Генерал Колев.
Заличават се следните урегулирани поземлени
имоти:
– в кв. № 349 – УПИ І – За озеленяване, спорт
и токоизправителна станция, УПИ ІІ и УПИ
ІV – за ОЖС;
– в кв. № 354 – УПИ І.
Заличават се кв. № 349 и № 354. Оформя се нов
квартал с № 864, ограничен от улици с ОТ 1624,
ОТ 2714 и ОТ 38 (ул. Криволак, ул. Генерал Колев
и ул. Булаир).
За ПИ № 77195.712.234, ПИ № 77195.712.235 и
част от ПИ №77195.712.233 в кв. № 864 се отрежда
УПИ І с предназначение „за парк“.
УПИ ІІІ – за жил. нужди, УПИ V – за гаражи, и УПИ VІ – за ТП, от бившия кв. 349 запазват
номерата си и отреждането като урегулирани
поземлени имоти в новия кв. № 864.
В кв. 360 УПИ І запазва границите си, като се
отрежда „за парк и за обществено обслужване“.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи
в проекта.
С изменението на плана за застрояване за
УПИ І – за парк, кв. 864, гр. Хасково, се определя
устройствена зона „Оз“ – зона за озеленяване, без
предвиждане на застрояване.
За УПИ І – за парк и за обществено обсл у ж ване, к в. 360, г р. Хасково, се оп редел я
устройствена зона „Ц“ – зона за многофункционално ползване от тип „смесена централна
зона“. Предвижда се свободно ниско застрояване за обществено обслужване при следните г ра доуст ройствени показатели за имота:
етажност – до 2 ет.; плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 25 %; коефициент на интензивност
(Kинт.) – до 0,5; минимална озеленена площ
(Позел.) – 75 %; начин на застрояване – свободно (е).
Предвижда се за запазване сграда с идентификатор № 77195.712.233.3.
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно 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
5034
РЕШЕНИЕ № 477
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1
и 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на кв. 258
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по плана на гр. Хасково в обхват между ул. Оборище, ул. Цар Ст рашимир, ул. К локотница,
ул. Банска и бул. България.
С изменението на плана за регулация се проектира липсващата улична регулация по съществуващите улици. Изменят се уличнорегулационните линии в участъците с неприложена улична
регулация, за която сроковете за отчуждаване
по чл. 208 ЗУТ са изтекли. Изменят се осовите
линии по ул. Милин камък, ул. Мирчо Попов и
ул. Балкан. В обхвата на разработката се проектират тротоари и улично платно в съответствие
със съществуващите улици.
Добавят се нови осови точки с номера от
3677 до 3708.
Оформят се нови квартали с нови номера от
865 до 879.
Изменението на плана за регулация е нанесено
с кафяви и зелени линии и надписи в проекта.
Съгласно 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
5035
39. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел Публични вземания“, съобщава,
че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот № С170022-0910000296 от 5.07.2017 г. възлага на Диан Георгиев
Попов с адрес: Русе, ул. Алея Възраждане № 74,
вх. 1, ет. 3, следния недвижим имот: търговски
обект „Магазин“ (А-четири) със застроена площ
20,23 кв. м, намиращ се на партерен етаж, вход А
на жилищно-търговска сграда в Русе, бул. Цар
Освободител № 84, при граници: коридор, двор,
стълбище, общо помещение на вх. А, проход,
заедно с 7,63 кв. м от общите части на сградата с
идентификатор 63427.2.2067.1.23, имотна партида
номер 165562, и 5,90/976 идеални части от дворното
място, цялото 976 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот № VIII-2067 в квартал 2182 по
кадастралния план на гр. Русе, при граници: имот
№ IX-2062, имот № 2068, имот № VII-2071, бул.
Цар Освободител, с идентификатор 63427.2.2067,
имотна партида номер 98155.
5082
6. – Българската академия на науките обявява
конкурс за прием на редовни и задочни докторанти
за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение
№ 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г. В
срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора
на обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул.
15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на
обявяване на конкурса – 15 август 2017 г.
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Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на
науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2017 – 2018 г.
Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски програми

Образователна
и научна степен
доктор

Обучаваща
организация

редовно задочно
1

2

3

4

5

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Геометрия и топология)

1

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на флуидите)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
техническите науки)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

1

И-т по роботика

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление)

1

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в
различни области на науката)

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни
системи, комплекси и мрежи)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

1

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика )

1

ИЯИЯЕ

4.1.

Физически науки (Ядрена физика )

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически
източници на тока)

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология)

2

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите
материали и електронни елементи)

1

-

И-т по механика
И-т по механика

ИИКТ
-

-

-

ИИКТ

ИИКТ

ЦЛСЕНЕИ
ЦЛСЕНЕИ
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4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите,
молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа елек
троника)

1

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)

1

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Физика на плазмата и газовия разряд)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

-

ИОМТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

ИОМТ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИОМТ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

2

ИМК

5.6.

Материали и материалознание (Материалознание и
технология на машиностроителните материали)

1

ИМСТЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)

1

ИМСТЦХА

5.13.

Общо инженерство (Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и
средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при криза)

-

1

ИМСТЦХА

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на
природните и физиологично активните вещества)

1

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИФХ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химични източници на ток)

1

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

3

И-т по полимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

2

И-т по катализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

И-т по катализ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

2

ЦЛПФ-Пл

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и
човека)

1

7.1.

Медицина (Фармакология)

1

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

ИФТТ
ИФТТ
-

И-т по електроника

ИОНХ

-

ИМолБ
И-т по невробиология
ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

-

ИБФБМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и
човека)

1

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

ИБИР

ИЕМПАМ
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4.3.

Биологически науки (Морфология)

1

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

2

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

И-т за гората

6.5.

Горско стопанство (Лесомелиорация, защита на горите
и специални ползвания в горите)

1

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

1

ИФРГ

4.4.

Науки за Земята (Инженерна геология)

1

Геологически и-т

4.4.

Науки за Земята (Хидрогеология)

1

Геологически и-т

4.4.

Науки за Земята (Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство)

1

4.4.

Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Картография и ГИС)

1

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство)

1

НИМХ

4.4.

Науки за Земята (Океанология)

1

ИО-Вн

4.4.

Науки за Земята (Геология на океаните и моретата)

1

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

2

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство)

1

4.4.

Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)

1

2

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)

1

1

ИКИТ

2.1.

Филология (Български език)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска
литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Литература на
Българското възраждане)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Нова и съвременна
българска литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)

1

2.2.

История и археология (Стара история и тракология)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография (вкл. Историография и изворознание)

1

2.2.

История и археология (История на България)

1

ИИстИ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

ИИстИ

3.1.

Социологи я, ант ропологи я и нау к и за к улт у рата
(Етнография)

1

-

И-т за гората
И-т за гората

-

НИГГГ

ИО-Вн
-

ИА НАО
ИКИТ

-

-

2

И-т за литература

ИБалкЦТ

ИЕФЕМ
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3.1.

Социологи я, ант ропологи я и нау к и за к улт у рата
(Фолклористика)

1

3.1.

Социологи я, ант ропологи я и нау к и за к улт у рата
(Музеология)

1

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително
изкуство (Нематериално културно наследство)

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етнохореология)

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Теория и история на културата)

1

ИИИзк.

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства)

1

ИИИзк.

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Теат ра лно и фи лмово изк уст во (Теат рознание и
театрално изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, кино
изкуство и телевизия)

1

ИИИзк.

2.2.

История и археология (Стара история (Праистория)

3

2.1.

Филология (Български език)

1

3.8.

Икономика (Народно стопанство вкл. рег. икономика
и история на народното стопанство)

3

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономика)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка)

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право (Гражданско
право – обща част)

1

ИДП

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

ИДП

Право (Наказателен процес)

1

ИДП

1

ИЕФЕМ
-

1

ИЕФЕМ

НАИМ
КМНЦ

2.2.

История и археология (История на България (Историческа демография)

1

3.1.

Социологи я, ант ропологи я и нау к и за к улт у рата
(Социология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Консултативна психология)

1

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

1

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (История на философията)

1

ИИОЗ

Философия (Естетика)

1

ИИОЗ

Философия (Логика)

1

Философия (Етика)

1

ИИОЗ

Философия (Философия на науката)

1

ИИОЗ

ИИНЧ

-

ИИОЗ
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3.1.

Философия (Философия на културата, политиката,
правото и икономиката)

1

ИИОЗ

Философия (Онтология)

1

ИИОЗ

Философия (Теория на познанието)

1

ИИОЗ

Социологи я, ант ропологи я и нау к и за к улт у рата
(Социология)

1

2

ИИОЗ

5051
1. – Академията на Министерството на вътрешните работи обявява конкурс за приемане на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в съответствие с Решение № 236 от
27.04.2017 г. на Министерския съвет (приложение № 4 по т. 4), както следва:
№
по
ред

Шифър

Професионално направление, докторска
програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
задочна форма
на обучение

Факултет „Полиция“
1.

9.1.

Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на
материалното производство)

1

2.

3.2.

Психология (Психология на дейността)

1

3.

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

4.

3.6.

Право (Наказателно право)

1

5.

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

6.

3.6.

Право (Криминалистика)

1

7.

3.6.

Право (Криминология)

1

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
1.

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Техника на безопасността на
труда и противопожарната техника)

1

2.

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Защита на населението и
народното стопанство в критични ситуации)

1

В срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи до ректора на Академията на МВР: 1.
заявление по образец, в което се посочва професионалното направление и докторската програма,
за която кандидатстват; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в съответната научна област; 5.
документ за платена такса за кандидатстване в
размер на 30 лв. за първи и 30 лв. за всеки следващ изпит. Таксата се заплаща по банков път чрез
всяка търговска банка по сметката на Академията
на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404, BIC:
UBBSBGSF, титуляр: Академия на МВР. Телефон
за справки 02/98-29-222.
5061
5. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главен асистент в професионално направление: 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, учебна дисциплина
„Сензорна техника“, Факултет по изчислителна

техника и автоматизация, катедра „Електронна
техника и микроелектроника“ – един; доцент в
професионално направление 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Инженерна графика“, Машинно-технологичен факултет, катедра
„Индустриален дизайн“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
5062
8. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за академична
длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
(Приложна математика за отрасли архитектура
и строителство) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“.
5059
2. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява следните докторантури за учебната 2017/2018 г. със срок за
подаване на документи 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:
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Брой

Докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма История на педагогиката и българското образование от
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

1

редовна

2

задочна

4

Докторска програма Специална педагогика от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма Методика на обучението по музика от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по чужд език (руски език) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по география от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма Методика на обучението по химия и опазване на околната
среда от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област
на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма Български език (Съвременен български език – Стилистика)
от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма Германски езици (Английски език – Съвременен английски
език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Немска литература) от професионално направление 2.1. Филология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма История на България (Средновековна българска история)
от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма История на България (История на Българското възраждане) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки

Докторска програма Археология (Средновековна българска археология) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки
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Докторска програма Журналистика от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки

задочна

2

редовна

2

задочна

5

Докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика

задочна

1

Докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

редовна

1

редовна

1

задочна

1

Докторска програма Математически анализ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

редовна

1

Докторска програма Изчислителна математика от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

задочна

1

редовна

3

задочна

2

Докторска програма Комуникационни мрежи и системи от професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Приложение на принципите и методите на кибернетиката
в различни области на науката от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование
5. Технически науки

редовна

1

Докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи от професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Картография (вкл. тематично географско картографиране)
от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област
на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма Организационна сигурност от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма Административна сигурност от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

редовна

2

Докторска програма Организация и управление извън сферата на матералното
производство (Социални дейности) от професионално направление 3.4. Социални
дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика

Докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
5060
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696. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
научна специалност „Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли“, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия – трима, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, София 1373, ул.
Суходолска № 175, тел. 80 29 190.
5050
134. – Институтът по молекулярна биология
„Акад. Румен Цанев“ при БАН – София, обявява
конкурс за доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност
„Молекулярна биология“ – един за нуждите на
секция „Регулация на генната активност“, със
срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21, ет. 4,
тел. 872-80-50.
5086
74. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през м. май 2017 г. е продаден
следният обект: ПИ с идент. 68134.2821.2516, кв.
20Б, София, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, ул. 23 декември № 15, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“, продаден на Петър Викторов Любенов за
25 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е
начислен 20 % ДДС в размер 5000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 30 000 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
5079
74а. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през м. юни 2017 г. са продадени
следните обекти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идент.
68134.4361.168.18.2 (помещение към трафопост),
София, ж.к. Люлин 5, срещу бл. 521, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
продаден на „РИВА 6“ – ЕООД, представлявано
от Румен Велинов Йорданов, за 54 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Самостоятелен обект в сграда с идент.
68134.8360.1982.11.1, София, кв. Ботунец, ул. Васил
Левски № 2, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“, продаден на
Росица Илиева Михайлова за 34 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. ПИ с идент. 68134.1896.1047 (УПИ II, кв. 1),
София, бул. Цар Борис III, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Витоша“, продаден
на „Вики и К ики“ – ЕООД, представлявано
от Десислава Трайкова Николова-Илиева, за
21 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е
начислен 20 % ДДС в размер 4200 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 25 200 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
5080
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21. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за част от ПИ № 10
447.32.95, ПИ № 10 447.32.107, ПИ № 10.447.32.108,
ПИ № 10447.32.109, ПИ № 10 447.509.397 и ПИ
№ 10447.509.129 по к а дас т ра л ната к ар та на
гр. Велико Търново с цел обособяване на зона
за туристическа, археологическа и техническа
инфраструктура около непосредствено намиращите се туристически обекти в гр. Велико Търново
(територия на стр. кв. 304, кв. 209, кв. 213 и кв.
214 и кв. 218 по ПУП на гр. Велико Търново)
чрез разширение на регулационните граници
на гр. Велико Търново в обхвата на посочените
имоти – общинска собственост. Проектът се намира в общинската администрация, стая 510. 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“.
5033
20. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на: подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и
водоснабдяване на жилищна сграда в поземлен
имот с идентификатор 027011 в землището на
гр. Дебелец, м. Под баира; план-схеми за водоснабдяване и електрификация към подробния
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 027011 в землището на гр. Дебелец, м. Под
баира. Проектът се намира в общинската администрация, стая 516. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на общината в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5092
10. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за линеен обект: „Улична канализация по общински път с идентификатор 56784.383.94 по
КК – Пловдив, местност Остромила – Бозлюк,
община Пловдив, област Пловдив“. Проектът е
изложен за запознаване в Община Пловдив, пл.
Централен № 1, ет. VIII, стая 8. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Пловдив.
5083
7. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия, водопроводно и канализационно
отклонение за присъединяване на поземлен имот
с идентификатор 03767.24.2 и УПИ І-6, кв. 60,
към техническата инфраструктура на с. Белчин,
община Самоков. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5091
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
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, ал. 1
и 2, чл. 66, 67, 68 от Наредбата за управлението
на общинските пътища в община Средец. По
оспорването е образувано адм. д. № 1564/2017 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 5.10.2017 г. от 10 ч.
5098
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник окръжен
прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, на
разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 8, чл. 33 и чл. 35,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност на
територията на община Видин, приета с Решение
№ 189, взето с протокол № 18 от 26.09.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Видин, по което е образувано адм. д. № 141/2017 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.09.2017 г. от 10 ч.
5058
Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор в Окръжна прокуратура – Видин,
на разпоредбите на чл. 8, ал. 2, т. 8, чл. 34, ал. 2
и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната
дейност на територията на Община Кула, приета с Решение № 98, взето с протокол № 12 от
29.10.2004 г. на Общинския съвет – гр. Кула, по
което е образувано адм. д. № 113/2017 г. по описа
на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане на 20.09.2017 г. от 9,30 ч.
5071
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 разпоредбите на чл. 42 и чл. 59, ал. 1 от Наредбата
за организацията на транспортната дейност и
безопасността на движението на територията на
община Кърджали, приета с Решение № 64 от
27.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали,
по което е образувано адм. дело № 172/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
27.09.2017 г. от 10 ч.
5066
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Марина МК – 2010“ – ЕООД, с
ЕИК 201173975, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Зорница № 1, представлявано от
Пенка Рашева Бакърджиева, подадена чрез адв.
Атанасов, АК – Пловдив, против Заповед № 683
от 12.05.2017 г. на кмета на община Велинград, за
одобряване на ПУП – ЧИ на ПЗ на УПИ Х-8236,
кв. 2071 по плана на Велинград. По жалбата е
образувано адм. дело № 450/2017 г. по описа на
съда. Заинтересуваните лица имат право да се
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конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
5068
Административният съд – Пазарджик, І състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор Живко Пенев при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на
чл. 8, чл. 18, ал. 8 в частта относно „документ за
липса на финансови задължения към общината“;
чл. 18, ал. 10 и чл. 28 от Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Панагюрище. По оспорването
е образувано адм. д. № 477/2017 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик.
5069
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че са постъпили жалби от „Пиргосплод“ – А Д, Бу ргас,
с управител Иван Михалев и от „Валентин
Христов – М“ – ЕООД, с управител Валентин
Христов, София, с които се оспорва Заповед
№ РА-50-46 от 26.01.2017 г. на главния архитект
на Столична община, с която е одобрено изменението на план за регулация на м. Гърдова
глава, кв. 212 – УПИ ІV – за детска градина, и
промяна на предназначението на УПИ в нов УПИ
ІV-1416 – за жилищно строителство, и свързано с
това изменение на общи регулационни граници с
УПИ ХХІІ-1417 – за магазин, съгласно приложен
към преписката проект, по която е образувано
адм. д. № 3985/2017 г., насрочено за 11.09.2017 г.
от 10 ч. В едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се конституират като
ответници в производството чрез подаване на
заявление до съда.
5057
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест на
Софийската окръжна прокуратура е образувано
адм. д. № 637/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание
на 27.09.2017 г. от 10 ч. с предмет на оспорване:
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, 66 и 68 от Наредба
№ 16 за управление на общинските пътища на
територията на община Сливница.
5004
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 632/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.10.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжна прокуратура – София,
против Наредбата за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество на
Община Божурище.
5067
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на окръжен прокурор при

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 6,
ал. 2, т. 8 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
рекламната дейност на територията на община
Хасково, приета с Решение № 308 от 22.07.2006 г.
на Общинския съвет – гр. Хасково, по който
е образувано адм. д. № 689/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.09.2017 г. от 10,30 ч.
5053
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 съгласно чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, против чл. 6,
ал. 2, т. 8 от Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Велики Преслав, по
който е образувано адм. д. № 210/2017 г. по опи
са на Административния съд – Шумен, което е
насрочено за 25.09.2017 г. от 10 ч.
5070
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 приложим съгласно чл. 188
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Пас
ко Тошев Запрянов от Димитровград, ул. Христо
Смирненски № 4-б-21, срещу чл. 14, ал. 4, изр. трето
от Наредбата за организацията на автомобилното и
пешеходното движение на територията на община
Шумен, приета с Решение № 235 от 28.07.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Шумен. Въз основа на
протеста е образувано адм. д. № 200/2017 г., което
е насрочено за 25.09.2017 г. от 9 ч.
5075
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 2
от Наредба № 8 за реда и условията за издаване
на разрешение за поставяне на преместваеми
съоръжения, елементи на градското обзавеждане
и рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на община
Елхово, по което е образувано адм. д. № 181/2017 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 21.09.2017 г. от 10 ч.
5099
Административният съд – Ямбол, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол,
на чл. 45, т. 2 от Наредбата за разполагане на
преместваеми обекти на територията на община
Ямбол, влязла в сила на 25.12.2004 г., последно
изменение с Решение № ХХIII-6 от 21.06.2013 г., по
което е образувано адм. д. № 178/2017 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено за
14.09.2017 г. от 9,30 ч.
5100
Софийският градски съд, гражданско отделение, въззивен ІV-б състав, призовава Антонио
Валентинов Ангелов с последен адрес София, ж.к.
Бъкстон, бл. 38, вх. Г, ет. 4, ап. 83, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.12.2017 г. в 10,30 ч.
като въззивник по гр. д. № (В) № 4829/2012 г.,
заведено от Румянка Д. Деспотова, Антонио В.
Ангелов, Даниела В. Ангелова, Румен Д. Иванов,
Александър Д. Иванов, Сашка П. Владимирова,
Даниела Х. Сапаревска, Камен Х. Христов. Въз-
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зивникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
5026
Софийският градски съд, гражданско отделение, въззивен ІV-б състав, призовава Камен
Христофоров Христов с последен адрес София, ул.
Рилски езера № 3, ет. 3, ап. 7, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.12.2017 г. в 10,30 ч. като
въззивник по гр. д. № (В) № 4829/2012 г., заведено
от Румянка Д. Деспотова, Антонио В. Ангелов,
Даниела В. Ангелова, Румен Д. Иванов, Александър Д. Иванов, Сашка П. Владимирова, Даниела
Х. Сапаревска, Камен Х. Христов. Въззивникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
5027
Софийският градски съд, гражданско отделение, въззивен ІV-б състав, призовава Даниела
Валентинова Ангелова с последен адрес София,
ул. Любляна № 56, вх. А, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 7.12.2017 г. в 10,30 ч. като въззивник по гр. д. № (В) № 4829/2012 г., заведено от
Румянка Д. Деспотова, Антонио В. Ангелов, Даниела В. Ангелова, Румен Д. Иванов, Александър
Д. Иванов, Сашка П. Владимирова, Даниела Х.
Сапаревска, Камен Х. Христов. Въззивникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
5028
Радомирският районен съд, гражданска колегия, ІV състав, призовава Хишар Гюмюш с
последен адрес София, ж.к. Дружба, бл. 312, вх. Б,
ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 22.08.2017 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 408/2017 г., заведено от Антоанета Цветанова
Крумова с правно основание чл. 127а СК във връзка
с чл. 76, т. 9 ЗБДС. Съдът указва на ответника да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5025
Софийският районен съд, І гражданско отделение, 34 състав, по гр. д. № 9134/2014 г. призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Дженифър Саба Хоуи, гражданка на
Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия, родена на 4.04.1972 г. в Колчестър, с
неизвестен адрес в Република България, да се
яви в канцеларията на Софийския районен съд, І
гражданско отделение, 34 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, за да получи препис от исковата
молба и приложенията, подадени от „Голф Клуб
Ибър“ – АД. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще є
назначи особен представител.
5084
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Наталия Виталиевна Коралска, гражданка на Република
Украйна, родена на 21.05.1972 г., че има качеството на ответница по гр. д. № 13054/2017 г. по
описа на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано по
предявен иск от Винченцо Калчев Коралски от
София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 21, вх. Д,
ет. 4, ап. 108, и є указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
5085
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Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр. дело № 150/2017 г.
по мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество – София,
против Цветомир Стефанов Ценов с постоянен
и настоящ адрес с. Гложене, ул. Ленин № 59, община Козлодуй, област Враца, Галя Людмилова
Ценова с постоянен и настоящ адрес с. Гложене,
ул. Ленин № 59, община Козлодуй, област Враца,
„Марс МС“ – ЕООД, ЕИК 200904886, седалище и
адрес на управление с. Гложене, ул. Ленин № 59,
община Козлодуй, област Враца, с управител
Галя Людмилова Ценова, и ЕТ „Марина – Галя
Георгиева – Цветомир Цветков“, седалище и
адрес на управление с. Гложене, ул. Ленин № 59,
община Козлодуй, област Враца, представляван
от Цветомир Ангелов Цветков, с цена на иска
322 177,29 лв. и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 25.01.2018 г. от
9,30 ч., която дата е не по-рано от три месеца от
обнародване на настоящото обявление. На основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ се претендира
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ценова:
Урегулиран поземлен имот – дворно място
910 кв. м, намиращо се в строителните граници
на с. Гложене, община Козлодуй, област Враца,
УПИ XIX-746, в квартал 6, придобит с нотариален акт № 43, том XІІІ, рег. № 12107, дело № 1735
от 2008 г. (акт № 102, том X, дело № 1975 от
18.09.2008 г. на СВ – гр. Козлодуй).
Пазарната стойност към настоящия момент
е 6300 лв.
Урегулиран поземлен имот – празно дворно
място 910 кв. м, намиращо се в строителните
граници на с. Гложене, представляващо УПИ
XVIII-746, в квартал 6, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 126, том VІІІ, рег.
№ 8474, дело № 653 от 2010 г. (акт № 17, том VІІ,
дело № 822 от 25.10.2010 г. на СВ – гр. Козлодуй).
Пазарната стойност към настоящия момент
е 6300 лв.
Урегулиран поземлен имот – дворно място
1130 кв. м, намиращо се в строителните граници
на с. Гложене, представляващо УПИ ХХ-746, в
квартал 6, ведно с намиращата се в имота второстепенна сграда със застроена площ 60 кв. м,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 127, том VІІІ, рег. № 8475,
дело № 654 от 2010 г. (акт № 18, том VІІ, дело
№ 823 от 25.10.2010 г. на СВ – гр. Козлодуй).
Пазарната стойност към настоящия момент
е 7900 лв.
На основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ценова:
Урегулиран поземлен имот – дворно място
800 кв. м, намиращо се в строителните граници
на с. Гложене, представляващо УПИ XVII-746,
в квартал 6, ведно с намиращата се в имота
жилищна сграда със застроена площ 104 кв. м,
придобит с нотариален акт № 151, том V, рег.
№ 5694, дело № 389 от 2010 г. (акт № 39, том V,
дело № 513 от 29.07.2010 г. на СВ – гр. Козлодуй).
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Пазарната стойност към настоящия момент
е 5600 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ценова:
– Недви ж ими имоти – изг радените върх у
дворно място 800 кв. м, намиращо се в строителните граници на с. Гложене, представляващо
УПИ XVII-746, в квартал 6, съгласно Разрешение
за строеж № 656 от 27.11.2012 г. на Община Козлодуй и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 10 от 7.05.2013 г. на Община Козлодуй
обект „Автомивка, офис и автоуслуги, навес
за автомобили“, съответно „Автомивка, Офис
и Автоуслуги“ – сграда със съответни клетки
с обща застроена площ 138 кв. м и „Навес за
автомобили“ с площ 167 кв. м, при съседи на
имота, както следва: улица, УПИ XVII-746, УПИ
XX-746 и УПИ XIX-746.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 80 000 лв.
На основание чл. 64, т. 1 ЗОПДНПИ да се обяви
за недействителна по отношение на държавата
сделката по договор от 7.03.2011 г., с който Галя
Людмилова Ценова в качеството си на ЕТ „Марина – Галя Георгиева“, с ЕИК 106603846, е прехвърлила предприятието на едноличния търговец
безвъзмездно на Цветомир Ангелов Цветков под
името на ЕТ „Марина – Галя Георгиева – Цветомир Цветков“, с ЕИК 201553290, със седалище и
адрес на управление с. Гложене, ул. Ленин № 59,
община Козлодуй, област Враца.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 ЗОПДНПИ от „Марс МС“ – ЕООД,
ЕИК 200904886:
Товарен а вт омоби л марк а „М и ц у би ш и“,
м о д е л „ Л 2 0 0 “, р е г. № В Р 57 6 3В К , р а м а
№ M M BJ N K74 0W D0 4 4656, д ви г ат ел
№ 4D56A D6671, п ри доби т о т „Марс МС “ –
ЕООД, съгласно договор от 3.08.2012 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ценова и
Цветомир Стефанов Ценов:
Сумата в размер 6100 лв., представляваща
разликата между продажната цена на лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“, peг.
№ ВР6688ВА, и покупната цена на дворно място
800 кв. м, намиращо се в строителните граници
на с. Гложене, представляващо УПИ XVII-746,
в квартал 6, ведно с намиращата се в имота
жилищна сграда със застроена площ 104 кв. м,
придобит с нотариален акт № 151, том V, рег.
№ 5694, дело № 389 от 2010 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ от ЕТ „Марина – Галя
Георгиева“ и Галя Людмилова Ценова:
– сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет марка „Сузуки“, модел „СВ 1000
С“, peг. № ВР0774К, рама № JS1BX132100102478,
двигател № Т508103409, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Фронтера“,
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peг. № 257Н450, рама № W0L06B1ZCXV613846,
двигател № X22DTH17295819, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Сузуки“, модел „Балено“,
peг. № 257Н519, рама № JSAEGC31W00160714,
двигател № G16B272333, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Киа“, модел „Шума“,
peг. № 277Н507, рама № KNEFB2422W5705839,
двигател № BF048976, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“,
peг. № 257Н376, рама № ZFA18200006008174,
двигател № 182А4008506725, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет марка „МКБ Тъндър“, модел „150“,
peг. № ВР0898К, рама № VG5SG062000000522,
двигател № G319E000728, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 53 052 лв., представляваща изплатеното обезщетение за лек автомобил
марка „Ауди“, модел „КУ 7-3.0 ТДИ“, peг. № ВР5130ВВ, рама № WAUZZZ4L07D019346, двигател
№ BUG013683, придобит от ЕТ „Марина – Галя
Георгиева“.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 70, чл. 63,
ал. 2, т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ от ЕТ „Марина – Галя
Георгиева“ и Галя Людмилова Ценова:
– сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет марка „Пиаджо“, модел „М 23“,
peг. № ВР0982К, рама № ZAPM2300000004715,
двигател № MF04E5502836, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Рено“, модел „Туинго“, peг. № 307Н531, рама № VF1C0635513738522,
двигател № C3GA700A535989, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 7500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксара“,
peг. № 271Н311, рама № VF7N1NFZF36055797,
двигател № NFZ10FXOXPSA0310503, придобит
от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“,
peг. № 290Н546, рама № XFA18200004725573,
двигател № 182А70001158760, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Синтра“,
peг. № 290Н519, рама № 4GDDU03A2VD138823,
двигател № Х22ХЕЗ1002029, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
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– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
peг. № 307Н474, рама № WBADG81090ВХ01762,
двигател № 256Т124888729, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Поло“,
peг. № 271Н759, рама № WVWZZZ6NZVY105797,
двигател № AEF102841, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Алфа“, модел „Ромео“,
peг. № 341Н402, рама № ZAR93000002014424,
двигател № AR33201A008980, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 16 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мазда“, модел „3“, peг.
№ 381Н677, рама № JMZBK143251226475, двигател
№ Y6220778, придобит от ЕТ „Марина – Галя
Георгиева“;
– сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
peг. № 435Н282, рама № WVWZZZ3AZSE129286,
двигател № 1Z414241, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
peг. № ВР8352ВВ, рама № W0L0JBF3511074071,
двигател № Y22DTR1787304, придобит от ЕТ
„Марина – Галя Георгиева“;
– сумата в размер 4300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
peг. № 482Н074, рама № WVWZZZ1HZSW179071,
двигател № 1Z360544, придобит от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 64, т. 1,
чл. 63, ал. 2, т. 4 и чл. 62 ЗОПДНПИ от ЕТ „Марина – Галя Георгиева“ с ЕИК 106603846:
– сумата в размер 18 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксара“,
peг. № ВР 8590 АР, рама № VF7N2RHZB73880757,
двигател № SABHZ10DYNW4006417, придобит от
ЕТ „Марина – Галя Георгиева“.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Цветомир Стефанов Ценов:
– сумата в размер 280 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в „ОББ“ – АД,
с IBAN BG16UBBS 80021097737330 в лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ценова:
– сумата в размер 50 евро с левова равностойност 97,79 лв., представляваща получен превод
от трети лица.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ценова:
– сумата в размер 2087,50 лв., представляваща
лични вноски от собственика в ЕТ „Марина – Галя
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Георгиева“, ЕИК 106603846, по разплащателна сметка IBA N BG36UBBS80021098647412 в
„ОББ“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Галя Людмилова Ненова:
– сумата в размер 360 лв., представляваща
получен наем за недвижим имот, придобит със
средства с неустановен законен произход.
Указва на трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес,
че могат на основание чл. 225 ГПК да встъпят в
делото, като предявят своите претенции против
страните до приключване на съдебното дирене
пред Врачанския окръжен съд.
5088
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 22 състав, на основание чл. 74, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 2523/2017 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Живко
Стоянов Белкин с постоянен адрес: София, община Столична, район „Сердика“, ул. Съзнание
№ 3Б, вх. А, ет. 3, ап. 8, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на обща стойност 247 210 лв., описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ:
1. Л е к а в т о м о б и л „ Р е н о К л и о“, р а м а
№ VF1357KOF16666222, двигател № 7FA730Е277465,
тъмносин, с рег. № СА 2152 КС, с първа регист
рация 18.12.1997 г., с промяна в регистрацията
на 27.07.2007 г. Автомобилът е собственост на
Живко Стоянов Белкин.
2 . Лек а в т омо би л „М и н и Ку п ър“, ра ма
№ WMWRC31080TB75836, двигател № D604Q266,
сив, рег. № СА 0012 НА, дата на първа регистрация 18.12.2002 г. Автомобилът е собственост на
Живко Стоянов Белкин.
3. Сумата общо в размер 7932,05 лв., внесена
по банкова сметка в лв. с IBAN BG22 UNCR
7000 1517 2313 82, вид на сметката Пакет UNICO
LIGHT в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Живко Стоянов Белкин.
4. Сумата общо в размер 8289,26 лв., внесена от
трети лица по банкова сметка в лв. с IBAN BG22
UNCR 7000 1517 2313 82, вид на сметката Пакет
UNICO LIGHT в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Живко Стоянов Белкин.
5. Сумата общо в размер 2006,23 лв., внесена
по разплащателна сметка с IBAN BG65 UNCR
7000 1517 2313 84 в щатски долари с титуляр
Живко Стоянов Белкин.
6. Сумата общо в размер 13 982,45 лв., внесена
от трето лице по разплащателна сметка с IBAN
BG65 UNCR 7000 1517 2313 84 в щатски долари
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Живко
Стоянов Белкин.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ от Живко Стоянов Белкин:
Сумата в размер 210 000 лв., получена при
продажбата по пазарна стойност на недвижимия
имот с нотариален акт № 33, т. ІІ, рег. № 2127,
дело № 142 от 10.06.2014 г. за покупко-продажба
на недвижим имот.
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Съгласно определение от 21.06.2017 г. по
гр. дело № 2523/2017 г. по описа на СГС, І ГО, 22
състав, съдът определя едномесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението, в
който трети заинтересовани лица, претендиращи
самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 2523/2017 г. по описа на
СГС, І ГО, 22 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 31.10.2017 г. в 9,30 ч.
5096

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „ОФК – София“ на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
на 11.09.2017 г. в 9 ч. в София, р-н „Красно село“,
бул. Пенчо Славейков № 5, при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението по повод на постъпили
молби; 2. приемане на решение за освобождаване на Илия Марков Илиев и Михаил Григоров
Минтов като членове на управителния съвет; 3.
приемане на решение за избор на нови членове
на управителния съвет; 4. приемане на решение
за освобождаване от отговорност на досегашния
председател на сдружението – Илия Илиев. Канят
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението,
участват в общото събрание чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
за това лица. При липса на кворум на основание
чл. 13 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място
и при същия дневен ред в 10 ч.
5122
50. – Управителният съвет на Сдружение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
в Република България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 16.09.2017 г. в 9 ч.
в София, в аулата на Лесотехническия университет, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски
№ 10, при следния дневен ред: 1. въвеждане на
ежегодна допълнителна целева вноска за покриване на разходи по наемане на помещения
в училищата; 2. актуализация на членски внос;
3. актуализация на бюджет; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34
от устава на сдружението събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5111
2. – Управителният съвет на сдружение „Национален комитет по осветление в България
(НКО)“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.09.2017 г. в 17 ч. в зала 12126, бл. 12,
Електротехнически факултет на Техническия
университет – София, при следния дневен ред: 1.
избор на председател и заместник-председател на
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НКО; 2. вземане на решение относно размера на
членския внос към сдружението на юридически
лица с различен брой работни места.
5136
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Фотоклуб – Осмо Изкуство“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.09.2017 г. в 14 ч. в София, ул. Хемус № 16,
при следния дневен ред: 1. приемане отчета за
дейността на сдружението за периода януари – декември 2016 г.; 2. приемане на финансовия отчет
за приходите и разходите на сдружението за
периода януари – декември 2016 г.; 3. приемане
на проектобюджета на сдружението за периода
януари – декември 2017 г.; 4. вземане на решение
за промяна на УС на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да участват в ОС. Членовете
на сдружението, които не могат да участват в
събранието, на основание чл. 16, ал. 5 от устава
могат да упълномощят член на сдружението,
който да ги представлява.
5112
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Нова Надежда – България“, Бургас, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 25.08.2017 г. в
10 ч. в Бургас в седалището на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане на Георги
Минчев Събков с постоянен адрес: с. Ръжево
Конаре, община Калояново, област Пловдив,
ул. 1-ва, като редовен член в сдружението; 2.
промяна на числения състав на УС, който ще
се състои от 4 души вместо досегашните трима; 3. освобождаване на УС в състав: Радослав
Атанасов Киряков, Димитър Георгиев Тодоров
и Мария Георгиева Тодорова, поради взетото
решение за увеличаване на числения състав;
4. избиране и назначаване на нов УС с мандат
5 години в състав: Радослав Атанасов Киряков,
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 52, вх. 1, ет. 3, Димитър Георгиев Тодоров, Бургас, Мария Георгиева
Тодорова, Бургac, ж.к. Зорница, бл. 31, ап. 73, и
Георги Минчев Събков, без възнаграждение; 5.
избор на Георги Минчев Събков за председател
на УС и представляващ СНЦ, като същият няма
да получава възнаграждение. Регистрацията на
членовете на сдружението или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще
започне в 8 ч. и ще приключи в 9,50 ч. Писмените
материали, свързани с дневния ред на ОС, са
на разположение на членовете в деловодството
на адреса на сдружението: Бургас, ж.к. Зорница, бл. 31, ап. 73, от 9 ч. до 17 ч. всеки работен
ден и ще бъдат предоставени при поискване на
всеки член или на лицата, които по закон ги
представляват, или на техни представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
5052
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел, извършващо дейност в обществена
полза „Спортен клуб „Вдъхновение“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 31.08.2017 г. в 10 ч. на адрес: Бургас, ул. Македония № 61 – 63, партер, офис 1, при
следния дневен ред: 1. прекратяване дейността
на сдружението; 2. назначаване на ликвидатор на
сдружението и определяне срок на ликвидацията;
3. заличаване на сдружението след приключване
на ликвидацията.
5121
6. – Управителният съвет на „Местна териториална организация на автомобилистите“ – Бяла Слатина, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква редовно
отчетно-изборно общо събрание на членовете си на 21.09.2017 г. в 17,30 ч. в сградата на
„МТО на автомобилистите“, ул. Захари Стоянов
№ 12, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на МТОА – Бяла Слатина, за 2016 г. и основни
приоритети за развитие на организацията; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
УС; 2. приемане на бюджета за 2017 г. на МТОА;
проект за решение – ОС приема предложения
бюджет за 2017 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18,30 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
5095
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество за българо-чешко
и словашко приятелство“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 2, т. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 11.09.2017 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Климент № 18Б, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет на сдружението;
4. избор на нов председател на управителния
съвет на сдружението; 5. изменение на устава на
сдружението; 6. обсъждане на насоки за развитие
и дейност на сдружението; 7. разни. Поканват се
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 10,
ал. 3 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
5064
5. – Управителният съвет на СК „Здраве 09“,
Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
на УС от 5.07.2017 г. свиква общо събрание на
11.09.2017 г. в 13 ч. на адрес: ул. В. Петлешков
№ 84, ап. 11, Бургас, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на клуба; 2. решения по
чл. 25, т. 1 и 3; 3. други.
5029
11. – Управителният съвет на Спортен клуб
„ Лудогорец“ – Разград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 31.08.2017 г. в
16 ч. в Разград – Дом на науката и техниката, зала
305, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет през изтеклия период
2013 – 2017 г.; 2. освобождаване на управителния
съвет; 3. избор на нов управителен съвет.
5135
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16. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по хокей на трева „Вълците“, Харманли, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 23, 24 и 25 от
устава на сдружението и решение от 20.06.2017 г.
свиква общо събрание на 28.08.2017 г. в 18 ч. на
адрес: гр. Харманли, ж.к. Изгрев, бл. 303, вх. В,
ет. 5, ап. 57, П.К. 6450, при следния дневен ред: 1.
промяна на устава на сдружение с нестопанска цел
„Клуб по хокей на трева „Вълците“; 2. избиране
на председател на сдружение с нестопанска цел
„Клуб по хокей на трева „Вълците“; 3. избиране
на управителен съвет на сдружение с нестопанска
цел „Клуб по хокей на трева „Вълците“; 4. разни.
На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, в случай че не
бъде събран нужният кворум, общото събрание
се отлага с един час по-късно и ще се проведе
на същото място и при същия дневен ред, като
ще се счита за законно.
5128
Искра Александрова Павлова – ликвидатор
на Фондация „Българско Арт Стъкло“ – в ликвидация по ф.д. № 768/2010 г., СГС, VІ-13 състав, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
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на фондацията да предявят вземанията си към
фондацията в срок до 6 месеца от обнародването
на тази покана в „Държавен вестник“.
5087
Мирослава Диянова Мачева – ликвидатор
на сдружение „Деца и семейства“, в ликвидация, рег. при ОС – Хасково, по ф.д. № 1044
от 2007 г., открито производство с Решение
№ 72 от 21.06.2017 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си в срок 6 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“.
5030
Стефанка Михайлова Бадрахан – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „За доброто на
децата“, със седалище и адрес на управление:
Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 27, вх. А,
ап. 40, в ликвидация по ф.д. № 831/2002 г. по
описа на Старозагорския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
5063

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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