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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 3 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на културата за 2017 г. във
връзка с увеличаване капитала на търговско
дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета
на Министерството на културата за 2017 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 28 000 000 лв.
за увеличаване капитала на „Национален
дворец на к улт у рата – Конг ресен цент ър
София“ – ЕАД, във връзка с финансовото
осигуряване на преустройството и адаптирането на неговата основна сграда за нуждите
на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г.
(2) Плащанията по ал. 1 се извършват на
два етапа – 60 на сто до средата на август
2017 г. и 40 на сто до края на октомври 2017 г.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 109 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството
за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 за 2017 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско дружество
(ДВ, бр. 48 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 75 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5891

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Одобрява доп ъ лни телни разходи/т рансфери за 2017 г. в общ размер
17 300 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Столичната община за
финансиране изграждането на разширение
на метрото – Трета метролиния, етапи I и II,
участъка от бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к.
Овча купел – 15 000 000 лв.;
2. по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. за укрепване, преустройство и основен
ремонт на сграда към Софийската духовна
семинария – 2 300 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2017 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Столичната община с централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 153 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г., в
чл. 1, ал. 1, т. 41 думите „ВиК – ул. Преслав“
се заменят с „ВиК – водопровод – ул. Плиска“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет и на кмета на Столичната община.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5892
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2017 г.
за довършване на Средновековен манастир
„Св. Йоан Предтеча“ в кв. Веселчане, гр. Кърджали – 200 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2017 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 153 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
в чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст числото „36 615 876“
се заменя с „36 415 876“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. по бюджета на Община Кърджали за
изграждане на вътрешна водопроводна мрежа
в с. Мост – етап 2 – 1 200 000 лв.;“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5893

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 98 600 лв. по бюджета на Министер-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ството на правосъдието за 2017 г. за изплащане
на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за второто тримесечие на 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните 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. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5894

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в общ размер 7 746 735 лв.,
както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. – средства в общ размер 294 174 лв.
на областния управител на област Варна за
разплащане на разходите по овладяване на
свлачищни процеси по склона на „Приморски
парк“, гр. Варна – Алея първа на морския
бряг, над буна 103;
2. по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията – 3 000 000 лв. за изграждане на
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укрепителни съоръжения на левия откос на
железния път в отсечката от км 5+650 до км
6+140, в междугарието Захарна фабрика – Горна баня, по пета жп линия София – Кулата,
за етапно изпълнение;
3. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Бу р г а с –
1 000 000 лв. за корекция на речно корито на
р. Отманлийска на територията на община
Бургас, за етапно изпълнение;
4. по бюджета на Община Велико Търново – средства в общ размер 1 534 315 лв.,
разпределени, както следва:
а) за укрепване на свлачище и възстановяване на ул. Трапезица, гр. Велико Търново – 98 012 лв.;
б) за укрепване на свлачище в гр. Дебелец
на общински път VTR 1010 /І-5/ при жп гара
Дебелец – кв. Чолаковци – 18 336 лв.;
в) за възстановяване на мост над р. Янтра
между гр. Велико Търново и с. Шемшево на
общински път GAB 3110 „път ІІІ-303, Керека
(граница община Дряново – Велико Търново) – Шемшево – Велико Търново, при км
12+411 – 1 167 902 лв.;
г) за трайно възстановяване на общинския
път VTR 1009 /път І-5/ – Преображенски манастир – 250 065 лв.;
5. по бюджета на Община Габрово – средства в общ размер 218 699 лв., разпределени,
както следва:
а) за аварийно укрепване на мост, с. Стоевци – 20 953 лв.;
б) за аварийно укрепване на ул. Мир,
гр. Габрово – 30 479 лв.;
в) за аварийно укрепване на скат, ул.
Ал. Керков 36 – 38, гр. Габрово – 36 695 лв.;
г) за аварийно укрепване на мост, с. Яворец – 64 585 лв.;
д) за аварийно укрепване на ул. Черни Лом
№ 9 – 11, гр. Габрово – 65 987 лв.;
6. по бюджета на Столичната община – средства в общ размер 1 255 704 лв., разпределени,
както следва:
а) за укрепване на свлачище на ул. Стара
планина № 44, с. Балша, район „Нови Искър“ – 134 448 лв.;
б) за превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от
намалена проводимост на речните корита
на територията на Столичната община през
2017 г. – 1 050 000 лв.;
в) за поддържане на откосите на язовирните
стени и осигуряване проводимостта на водата
при висока вълна на разстояние до 500 м след
язовирните стени на язовирите – общинска
собственост – 71 256 лв.;
7. по бюджета на Община Перник – средства в общ размер 443 843 лв., разпределени,
както следва:
а) за изпълнение на проект за техническа
ликвидация и преодоляване на последиците от
старата и новата минна дейност за застрашените обекти на територията на кв. Рудничар,
гр. Перник – 256 488 лв.;
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б) за възстановителна помощ по отменени от Административния съд решения за
предоставяне или отказ на възстановителна
помощ за преодоляване на последиците от
земетресението през май 2012 г. – 187 355 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“, и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2017 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна
програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност
и екологосъобразност“, и показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 4. (1) Средствата за възстановителна
помощ по чл. 1, т. 7, буква „б“ да се предоставят в съответствие с разпределението на
сумата в приложение № 2 към т. 6 от протокол
№ 2 от 6 юли 2017 г. на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинската администрация по постоянен адрес на лицата, по
касов и безкасов път.
Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извършат съответните промени по бюджета
на Министерския съвет и бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2017 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 76 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни
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разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 33 от 2017 г.) чл. 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Със су мите по чл. 1, ал. 1,
т. 2, букви „а“, „б“, „г“ и „д“, общо в размер
160 759 лв., да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Подготовка и
използване на въоръжените сили“, по бюджета
на Министерството на отбраната за 2017 г., в
т. ч. „Персонал“ 23 586 лв.
(2) Със сумата 137 173 лв. да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква „в“
да се увеличи трансферът за Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ за 2017 г.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на главния секретар на Министерския съвет, на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
на министъра на отбраната, на областния
управител на област Варна и на кметовете
на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5895

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

за приемане на Наредба за представителите
по индустриална собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за представителите по индустриална собственост.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с
Постановление № 137 на Министерския съвет
от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и
доп., бр. 86 от 1994 г., бр. 41 от 1997 г., бр. 32
от 2003 г., бр. 69 от 2005 г. и бр. 47 от 2012 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за представителите по индустриална
собственост
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за:
1. придобиване и преустановяване на правото за упражняване на професията „представител по индустриална собственост“, наричан
по-нататък „представител“;
2. придобиване и признаване на професионална квалификация за представител;
3. поддържане на Регистър на представители по индустриална собственост, наричан
по-нататък „регистъра“.
(2) Упражняването на професията „представител“ е дейност по съдействие и защита на
правата и законните интереси на физическите
и юридическите лица пред Патентното ведомство във връзка с обектите на индустриална
собственост.
Чл. 2. (1) Представителят е физическо лице,
което отговаря на изискванията на наредбата,
придобило е или му е призната професионална
квалификация за представител и е вписано
в регистъра.
(2) Представител е и лице с право да упражнява професията в друга държава – членка
на Европейския съюз, в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария, което предоставя временно услуги
на представител на територията на Република
България.
(3) Професията „представител“ може да се
упражнява самостоятелно или в съдружие в
съответствие с действащото законодателство.
Г л а в а

в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ
НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ПРЕДСТАВИТЕЛ“
Раздел І
Ус лови я за у пра ж н яване на професи ята
„представител“
Чл. 3. Право да упражнява професията
„представител“ има всяко дееспособно лице,
което:
1. е български гражданин или гражданин
на друга държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. притежава диплома за завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; представителите в
областта на патентите и полезните модели
трябва да са придобили изискуемата образователна степен в някое от професионалните направления от областите на висше
образование „Природни науки, математика
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и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ или по
професионалните направления „Медицина“,
„Стоматология“, „Фармация“ или „Право“;
3. успешно е положило изпит за придобиване
на професионална квалификация за представител в областта на патентите, полезните модели
и/или в областта на марките, промишлените
дизайни и географските означения или му е
призната такава;
4. е вписано в регистъра.
Чл. 4. Не може да бъде представител лице,
което:
1. е държавен служител;
2. работи по трудово правоотношение,
освен като преподавател във висше училище;
3. е осъдено като пълнолетен гражданин
за умишлено престъпление от общ характер
и не е реабилитирано;
4. е поставено под запрещение.
Раздел ІІ
Придобиване на професионална квалификация
Чл. 5. (1) Професионална квалификация
за представител се придобива чрез полагане
на изпит пред 5-членна комисия, назначена
със заповед на председателя на Патентното
ведомство.
(2) Комисията по ал. 1 включва двама
представители, държавен експерт и юрист от
Патентното ведомство и един представител
на академичната общност.
(3) Председателят на Патентното ведомство
има право да замени член на комисията при
наличие на конфликт на интереси или при
невъзможността му да участва в изпита.
(4) Всички материали за изпита се подготвят от Патентното ведомство.
Чл. 6. (1) Кандидатът се допуска до изпит,
ако е подал искане до председателя на Патентното ведомство, което съдържа име и адрес на
кандидата, данни за дипломата за завършено
образование – номер и университет, и обектите на индустриална собственост, за които
кандидатът желае да придобие професионална
квалификация.
(2) Към искането се прилага доказателство
за обстоятелствата по чл. 3, т. 1.
(3) До изпит за придобиване на професионална квалификация за представител се
допускат и кандидати, които не са преминали
обучение по чл. 8, ал. 1.
(4) Председателят на Патентното ведомство
издава решение за допускане до изпит или
мотивиран отказ.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не е пречка за провеждане на изпита по отношение на останалите
кандидати.
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Чл. 7. (1) Редът за провеждане на изпита
и начинът на оценяване се определят с акт
на председателя на Патентното ведомство и
се обявява на официалната му страница в
интернет.
(2) Изпитът по ал. 1 се състои в проверка
на нивото на теоретичните и практическите
познания на кандидатите в областта на патентите, полезните модели и/или в областта на
марките, промишлените дизайни и географските означения по отношение на българското
и европейското законодателство и практика,
както и на международните договори, по
които Република България е страна.
(3) Изпитът е писмен и устен и се провежда
на български език.
(4) Изпитът се провежда най-малко веднъж
годишно.
(5) Резултатите от изпита се оформят от
комисията в протокол, който се публикува на официалната интернет страница на
Патентното ведомство, и се съобщават на
кандидатите.
(6) На всеки кандидат, издържал изпита,
се издава удостоверение за придобита професионална квалификация за професията
„представител“.
Чл. 8. (1) Патентното ведомство организира
обучение за придобиване на професионална
квалификация за представител най-малко
веднъж годишно. На преминалите обучението
се издава удостоверение.
(2) Минималните изисквания за обхвата на
обучението се определят с акт на председателя
на Патентното ведомство и се обявяват на
официалната му страница в интернет.
Раздел ІІІ
Признаване на професионална квалификация
Чл. 9. (1) Лицата, придобили право да упражняват професията „представител“ в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, които желаят да упражняват постоянно професията
в Република България, подават искане за
признаване на професиона лната им к валификация до председателя на Патентното
ведомство.
(2) Искането по ал. 1 се подава на български език и съдържа:
1. имената на лицето, датата и мястото на
раждане, гражданството;
2. постоянен адрес, телефон, електронен
адрес и адрес за кореспонденция, когато е
различен от постоянния;
3. обектите на индустриална собственост,
за които е придобил професионална квалификация и за които иска да му бъде призната
такава в Република България;
4. държавата, в която лицето е придобило
професионална квалификация;
5. специалността съгласно дипломата.
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(3) Към искането по ал. 1 лицето прилага
следните документи:
1. диплома за завършено образование;
2. документ, удостоверяващ правото да
упражнява професията в държавата, в която
е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
3. доказателства, потвърждаващи упражняването на професията в продължение наймалко на една година през последните десет
години – при пълно работно време, или с
равностойна продължителност – при непълно
работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която я упражнява.
(4) Документите по ал. 3 се представят с
официален превод на български език.
Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от получаване
на искането по чл. 9 и на документите, приложени към него, Патентното ведомство уведомява лицето за получаването им и когато е
необходимо, му предоставя едномесечен срок
за отстраняване на непълноти в искането или
в приложените документи.
(2) Когато в срока по ал. 1 непълнотите не
са отстранени, председателят на Патентното
ведомство постановява решение за прекратяване на производството по признаване на
професионалната квалификация в 7-дневен
срок от изтичането на срока по ал. 1.
(3) В 7-дневен срок от изтичането на сроковете по ал. 1 председателят на Патентното
ведомство издава решение за признаване на
професионалната квалификация или мотивиран отказ.
(4) Решенията по ал. 2 и 3 могат да се
обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 11. (1) При установяване на различия
между придобитата квалификация от чуждестранния представител и квалификацията,
изисквана по тази наредба, лицата по чл. 9,
ал. 1 могат да избират между преминаване
на стаж за приспособяване или полагане на
изпит за правоспособност по чл. 5.
(2) Стажът по ал. 1 се осъществява за период 3 години при вписан представител по
индустриална собственост.
Раздел ІV
Съдружия на представители
Чл. 12. За упражняване на своята професия представителите могат да се обединяват
в съдружия.
Чл. 13. Съдружия на представители, установени в Република Българи я, в дру га
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, се вписват
в регистъра.
Чл. 14. Съдружието извършва представителство само по отношение на обектите на
индустриална собственост, за които лицата,
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упражняващи професията от името на съдружието, имат правоспособност.
Чл. 15. Професионалната квалификация
на чуждестранните представители, които ще
упражняват професията от името на съдружието, се признава по реда на раздел ІІІ.
Раздел V
Регистър на представителите по индустриална
собственост
Чл. 16. (1) В регистъра се вписват представителите, съдружията на представителите
и свързаните с тях обстоятелства, посочени
в тази наредба.
(2) Регистърът е публичен и се публикува на
интернет страницата на Патентното ведомство.
Чл. 17. (1) В регистъра се вписва всяко лице,
което подаде писмено искане до председателя
на Патентното ведомство, придружено от копие
от документ за самоличност, копие от диплома
за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, копие
от удостоверение за успешно положен изпит за
придобиване на професионална квалификация,
декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 4 и свидетелство за съдимост.
(2) При първоначалното вписване в регистъра представителят предоставя и подписана
от него клетвена декларация със следния
текст: „Заклевам се, че ще изпълнявам добросъвестно задълженията си на представител
по индустриална собственост в съответствие
с Конституцията, законите на страната и
морала, ще защитавам с усърдие и честност
поверените ми интереси, няма да издавам
тайните на своите доверители и точно ще
следвам всички норми, произтичащи от професионалните ми задължения.“
(3) На регистрирания представител и на
регистрираното съдружие се издава удостоверение за вписване в регистъра, а на представителя – и идентификационна карта.
Чл. 18. (1) Вписването в регистъра на
съдружията на представителите се извършва
по искане на представляващия съдружието.
(2) Искането по ал. 1 съдържа данните по
чл. 19, т. 2 и е придружено от удостоверение
за актуално състояние на съдружието в съответния регистър на държавата по произход.
Чл. 19. В регистъра се вписват следните
обстоятелства:
1. по отношение на представителите:
а) името на представителя;
б) държавата, в която е придобита правоспособността – за чуждестранните представители;
в) адресът, на който представителят упражнява дейността си, телефон, електронен адрес
и адрес за кореспонденция, когато е различен
от адреса на упражняване на дейността;
г) специалността съгласно дипломата;
д) обектите на индустриална собственост,
за които е придобита или призната професионална квалификация в Република България;
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е) временното преустановяване на дейността и нейното възобновяване;
ж) отписването от регистъра;
2. по отношение на съдружията на представители:
а) наименованието и правноорганизационната форма;
б) държавата по произход;
в) адресът, на който съдружието упражнява
дейността си, телефон, електронен адрес и
адрес за кореспонденция, когато е различен
от адреса на упражняване на дейността;
г) имената на съдружниците, действащи от
името на съдружието и вписани в регистъра;
д) обектите по индустриална собственост,
за които е придобита или е призната професионална квалификация на съдружниците по
буква „г“;
е) имената на лицата, имащи право да
представляват съдружието в държавата на
произход – за чуждестранните съдружия;
ж) отписването от регистъра.
Чл. 20. (1) Всички вписвания в регистъра
се извършват въз основа на решение на председателя на Патентното ведомство в 14-дневен
срок от постъпване на искането за вписване.
(2) Отказът да се извърши вписване може
да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 21. Лице, вписано в регистъра, следва да
заяви в Патентното ведомство всяка промяна
в обстоятелствата, подлежащи на вписване по
чл. 19, в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 22. Повторно вписване в регистъра се
извършва след подаване на искане до председателя на Патентното ведомство и ако не са
налице обстоятелствата по чл. 27, ал. 1, т. 2.
Чл. 23. Патентното ведомство поддържа и
съхранява досие на всеки представител и на
всяко съдружие на представители.
Раздел VІ
Временно или еднократно предоставяне на
услуги от чуждестранни представители
Чл. 24. (1) Представители или съдружия
на представители, упражняващи професията
в друга държава – членка на Европейския
съюз, в държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, могат да
предоставят услуги еднократно или временно
в Република България, ако най-късно три дни
преди предоставянето на услугата уведомят
председателя на Патентното ведомство и
посочат следните обстоятелства:
1. име, дата и място на раждане, и гражданство, когато са физически лица;
2. държава, по законодателството на която
съдружието е учредено;
3. адрес за кореспонденция в държавата,
в която упражняват професията;
4. данни за обектите на индустриална
собственост, за които са придобили право
способност в държавата по произход;
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5. данни за периода на предоставяне на
усл у гите и за обектите на инд уст риа лна
собственост, във връзка с които ще бъдат
предоставяни услугите.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага:
1. документ за гражданство за физическите
лица или справка от съответния регистър на
държавата по произход на съдружието;
2. документ, удостоверяващ правото да
упражнява професията в държавата, в която
е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
3. доказателства, потвърждаващи упражн ява нет о на п рофеси я та в п род ъ л жение
най-малко на една година през последните
десет години – при пълно работно време,
или с равностойна продължителност – при
непълно работно време, когато професията
не е регулирана в държавата, в която се
упражнява.
(3) Представителят уведомява Патентното
ведомство за всяка промяна в обстоятелствата
по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от настъпването им.
(4) Уведомлението за временно или еднократно предоставяне на услуги от чуждестранни представители има действие от датата на
подаването му.
(5) Уведомлението и приложените към него
документи се представят с официален превод
на български език.
(6) Представителите по ал. 1 не се вписват
в регистъра.
(7) Еднократният или временният характер
на предоставянето на услугите на територията
на Република България подлежи на преценка
от председателя на Патентното ведомство за
всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта
на предоставянето на услугите, за което се
уведомява лицето по ал. 1.
Чл. 25. Представители или съдружия на
представители, у пра ж н яващи професи ята
временно или еднократно, могат да предо
ставят услуги само за обекти на индустриална
собственост, за които са придобили право
способност в държавата по произход.
Чл. 26. Патентното ведомство води списък
на представителите и съдружията на представителите, подали уведомления за временно
или еднократно упражняване на професията,
и съхранява документите по чл. 24. Списъкът
е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.
Раздел VІІ
Преустановяване на упражняването на професията
Чл. 27. (1) Представителят се отписва от
регистъра:
1. по негово искане;
2. когато не отговаря на условията по чл. 3
или при настъпване на обстоятелство, което
представлява пречка по чл. 4;
3. при смърт.
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(2) В случаите по ал. 1, т. 1 представителят
се отписва в 7-дневен срок от получаването
на искането.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 представителят
уведомява писмено Патентното ведомство в
7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата. В случай че Патентното ведомство
слу жебно установи наст ъпването на тези
обстоятелства, образува производство по отписване на съответния представител по своя
инициатива, като му предоставя двуседмичен
срок за становище.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 Патентното
ведомство отписва съответния представител
служебно след справка от съответната служба
ГРАО.
(5) Отписването от регистъра в случаите по
чл. 27 се извършва с решение на председателя
на Патентното ведомство, което подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
Чл. 28. Представителят в зависимост от
своята правоспособност:
1. предоставя специализирана помощ и услуги в областта на индустриалната собственост;
2. представлява български и чуждестранни
физически и юридически лица в производствата пред Патентното ведомство, пред
чуждестранни компетентни органи и пред
международни и европейски организации при
условията на приложимите за тях разпоредби.
Чл. 29. (1) Представителят извършва действия от името на своя клиент въз основа на
писмено пълномощно.
(2) Представителят има право да преупълномощава друг представител с предоставените
му права само със съгласието на клиента.
(3) Упълномощаването на съдружието на
представители, вписано в регистъра, се смята
за упълномощаване на всеки един от представителите – членове на съдружието.
Чл. 30. Представителят има право на пълен
достъп до досието на обекта на индустриална
собственост, за който е упълномощен, и има
право да получи копие на документите от
досието, което се съхранява в Патентното
ведомство.
Чл. 31. При упражняване на професията си
представителят има право да заверява копия
от документи, които са му предоставени във
връзка или по повод на защитата на правата
върху обектите на индустриална собственост
на негов клиент, които имат силата на официални документи пред Патентното ведомство.
Чл. 32. Представителят има право на възнаграждение за своя труд, което се определя
по споразумение между него и клиента.
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Чл. 33. (1) Паричните средства, които
клиентът предоставя за разходване от представителя, могат да се внесат в банка по
клиентска сметка.
(2) По клиентската сметка се превеждат
суми за заплащане на:
1. разноски и държавни такси;
2. възнаграждения на трети лица, различни
от представителя.
(3) Представителят е длъжен да представи
на клиента си отчет в писмен вид за изразходваните средства.
Чл. 34. (1) В своята дейност представителят е длъжен:
1. да се ръководи от върховенството на
закона и добрите нрави;
2. да упражнява добросъвестно професията
и да не уронва престижа є;
3. да действа с оглед на поръчката и интереса на клиента;
4. да уведомява клиента при наличие на
конфликт на интереси;
5. да пази в тайна информацията, която е
узнал във връзка с упражняване на професията;
задължението се прилага и в случаите, когато представителят временно е преустановил
упражняването на професията или когато е
отписан от регистъра.
(2) Представителят няма право:
1. да използва способи за привличане на
клиенти, несъвместими с професионалната
етика;
2. да поема работа, за изпълнението на
която знае, че не притежава необходимите
знания и подготовка;
3. да поема представителство, ако за същия обект е представлявал или представлява
друго лице, чиито интереси са в конфликт с
интересите на лицето, което иска представителство.
Чл. 35. (1) Представителят може да се
откаже от поетото представителство, когато:
1. доверието между него и клиента е нарушено;
2. клиентът не оказва необходимото съдействие;
3. клиентът не плати уговорено възнаграждение;
4. е налице друга основателна причина.
(2) Представителството се счита за прекратено от датата на писмено уведомяване
на клиента.
(3) По отношение на Патентното ведомство
представителството се счита за прекратено
от датата на уведомяване на Патентното
ведомство.
(4) В срок един месец от датата на прекратяване на представителството по ал. 2
представителят е длъжен:
1. да информира к лиента за полу чена
кореспонденция по обекта на индустриална
собственост, по който е осъществено представителство;
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2. да върне на клиента или на посочено от
него лице оригиналите на всички документи,
които са му били поверени; той има право
да задържи за себе си само копия на тези
документи.
Чл. 36. Представителят е длъжен в срок
един месец от датата на отписването от регистъра:
1. да уведоми всички свои клиенти, които
са го упълномощили да ги представлява;
2. да предаде на клиента или на посочено от
него лице оригиналите на всички документи,
които са му били поверени;
3. да предприеме всички необходими действия, за да бъдат опазени интересите на клиента.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Еднократно или временно предоставяне на услуги“ е предоставяне на услуги
на територията на Република България от
представители или съдружия по чл. 24, ал. 1
за период до една година.
2. „Правоспособност“ е признато притежаване на професионална квалификация за
представител по индустриална собственост с
вписването в регистъра.
3. „Професионална квалификация“ е квалификацията, удостоверена с доказателствата по
чл. 7, ал. 6 или с доказателствата по чл. 9, ал. 3.
4. „Стаж за приспособяване“ е стажът,
придобит при вписан в Република България
представител по индустриална собственост, и
се удостоверява с декларация от обучаващия
представител.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Лицата, вписани в регистъра до
влизането в сила на наредбата, запазват правото си да упражняват професията, както и
номера си на вписване в регистъра.
(2) Лицата, издържали изпита за представители по реда на Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с
Постановление № 137 на Министерския съвет
от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1993 г.; изм. и
доп., бр. 86 от 1994 г., бр. 41 от 1997 г., бр. 32
от 2003 г., бр. 69 от 2005 г. и бр. 47 от 2012 г.),
които не са били вписани в регистъра до влизането в сила на тази наредба, не полагат нов
изпит при вписването си в регистъра.
(3) Лицата, които преди влизането в сила
на тази наредба са били надлежно вписани в
регистъра, но са отписани поради наличието
на някои от обстоятелствата по чл. 4, могат да
бъдат вписани като представители по реда на
тази наредба, без да полагат изпит за професионална квалификация, ако обстоятелствата
по чл. 4 са отпаднали.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за патентите и регистрацията
на полезните модели.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни плащания от
централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2017 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер до 62 000 хил. лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят
на „Хол динг БД Ж“ – Е А Д, Софи я, като
възмездна финансова помощ, подлежаща на
възстановяване съгласно чл. 2, и се разходват
целево, както следва:
1. до 20 000 хил. лв. – за погасяване на
задължения на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, по Втори облигационен заем от 2007 г.;
2. до 42 000 хил. лв. – за погасяване на задължения във връзка с активирана държавна
гаранция по Договор за заем, сключен между
„Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, и Международната банка за възстановяване и развитие.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Холдинг БДЖ“ – ЕАД, София, по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
в срок до 28 декември 2018 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми
в срока по ал. 1 върху непогасената част се
дължат лихви съгласно Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни
разходи за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 39, 44 и 49 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4а се създава ал. 3:
„(3) Министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 в
зависимост от изпълнението на отделните разходи по дейностите по пореден № 2а от приложението към чл. 1 може да извършва вътрешнокомпенсирани промени в рамките на одобрените
разходи по ал. 1.“
§ 2. В приложението се правят следните изменения:
1. Пореден № 2а се изменя така:
„
2а.

„

Министерство за Българското
председателство на Съвета на
Евр опейския съюз 2018, в т.ч.:

6 341 000 9
Интернет портал; медиамониторинг; закупуване на програмно
време и излъчване; публикуване
в медии; фотографски услуги и
видеозаснемане; изработване на
телевизионн и, аудио- и интернет
клипове и филми, банери и др.
660 000 1
Осигуряване на хотелско настаняване, изхранване и транспорт на
делегациите; дейност на доброволците; публични събития, обучения
546 000 3
и социологически проучвания и др.
Доставка на интериорно и офис
обзавеждане; доставка и наем на
техническо оборудване
2 450 000
Грантова схема за общините
Изработване на промоционални
материали (сувенири, подаръци);
материали за външна и вътрешна реклама; договори за наем на
рекламни площи и монтаж и др. 2 285 000
Осигуряване на акредитационна
система за нуждите на председа400 000 1
телството
Преводи от Главна дирекция „Преводи“ към Европейската комисия
3

600 000

15 941 000

270 000

1 930 000

280 000

3 826 000

200 000
300 000

2 650 000
300 000

250 000

2 535 000

300 000

1 700 000

000 000

3 000 000

“

2. Пореден № 8 се изменя така:

8.
8.1.
8.2.

Децентрализирани разходи
Дейности
за ПРБ
Народно събрание
Средства за осигуряване на събития
от календара на Българското председателство в страната
Министерския съвет общо:
Администрация на Минис- Средства за осигуряване на събития
терския съвет
от Календара на Българското председателство в страната
Държавна агенция „Архиви“ Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Институт по публична адми- Средства за осигуряване на събития
нистрация
от Календара на Българското председателство в страната

3 000 000

3 000 000

20 000
91 000

20 000
91 000

60 000
12 000
19 000

С Т Р.
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8.4.
8.5.

8.6.

8.7.
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ВЕСТНИК

Министерство на финансите
общо:
Министерството на финан- Средства за осигуряване на събития
сите
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Агенция „Митници“
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Национална агенция по при- Средства за осигуряване на събития
ходите
от Календара на Българското председателство в страната
Министерство за Българското Средства за осигуряване на събития
председателство на Съвета на от Календара на Българското предсеЕвропейския съюз 2018
дателство в страната
Министерство на външните
работи общо:
Министерството на външните Средства за осигуряване на събития
работи
от Календара на Българското председателство в страната
Министерство на външните Средства за организиране на протоколработи – задгранични пред- ни събития по линия на българските
ставителства
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Средства за организиране на политически и протоколни мероприятия в
дипломатическите мисии в чужбина по
повод на Българското председателство
Дипломатически инст итут
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Министерство на вътрешните
работи общо:
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Средства за осигуряване на събития,
произтичащи от задълженията на
страната като Председател на Съвета
на ЕС в чужбина
Министерство на енергетиката общо:
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство

8.8.

Министерство на здравеопазването общо:
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95 500
23 500

46 000
19 000
7 000
210 000

210 000

750 700

750 700

86 500

140 200

500 000
24 000
221 000

221 000

175 000

28 000

18 000
22 100

22 100

6 400

15 700
90 100

Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство

95 500

75 600

14 500

90 100

БРОЙ 64
8.9.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Министерство на земеделието, храните и горите общо:

140 500
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Средства за осигуряване на събития,
произтичащи от задълженията на
страната като Председател на Съвета
на ЕС в чужбина

8.10. Министерство на икономиката общо:

Патентно ведомство

Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Средства за осигуряване на събития,
произтичащи от задълженията на
страната като Председател на Съвета
на ЕС в чужбина
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната

8.13.

8.14.
8.15.

Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Министерство на младежта Средства за осигуряване на събития
и спорта
от Календара на Българското председателство в страната
Министерство на отбраната
общо:
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Министерство на образова- Средства за осигуряване на събития
нието и науката
от Календара на Българското председателство в страната
Министерство на околната
среда и водите общо:
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития,
произтичащи от задълженията на
страната като Председател на Съвета
на ЕС в чужбина

140 500

78 000

39 000

23 500
141 500

8.11. Министерство на културата
общо:

8.12.

С Т Р. 1 3

141 500

42 500

75 200

17 800
6 000
94 000

94 000

40 000

54 000
54 000

54 000

104 700

104 700

59 700

45 000
78 100

78 100

442 300

442 300

94 300

348 000

С Т Р.
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8.16. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
8.17. Министерство на туризма

ВЕСТНИК

Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната

8.18. Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщен ията общо:
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Председателството
8.19. Минис т ерс т во на т ру да и
социалната политика общо:

8.21. Министерство на правосъдието общо:

8.22. Национална служба за охрана
8.23. Държавна агенция „Национална сигурност“
8.24. Държавна комисия по сигурността на информацията
8.25. Комисия за защита на конкуренцията
8.26. Комисия за защита на личните данни
8.27. Комисия за финансов надзор
8.28. Омбу дсма н на Реп у бл и к а
България

53 500

53 500

15 000

15 000

85 100

85 100

42 000

43 100
113 100

Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство

8.22. Държа вна а г енц и я „Електронно управление“

БРОЙ 64

88 000

25 100
64 400

Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за организиране на протоколни събития по линия на българските
ведомства в Брюксел по време на
Българското председателство
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната
Средства за осигуряване на събития
от Календара на Българското председателство в страната

8.29. Висш съдебен съвет общо:
Национален институт на пра- Средства за осигуряване на събития
восъдието
от Календара на Българското председателство в страната

113 100

64 400

37 000

27 400
16 000

16 000

4 500

4 500

27 000

27 000

8 000

8 000

17 000

17 000

7 000

7 000

10 000

10 000

13 000
10 900

13 000
10 900

10 900

“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5898

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 4 АВГУСТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за
реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала, приет с Постановление № 112
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.;
Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103
от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и
72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г., бр. 49 от 2013 г.
и бр. 40 и 70 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „счетоводен отчет и баланса“ се заменят с „финансов отчет“.
2. В т. 8 думите „дипломирания експерт-счетоводител“ се заменят с „регистриран одитор“.
3. В т. 16 думата „задължително“ се заличава.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 5 думите „дипломирания експертсчетоводител“ се заменят с „регистриран
одитор“.
2. В т. 6 думата „счетоводен“ се заменя с
„финансов“, а думите „експерт-счетоводител“
се заменят с „регистриран одитор“.
3. В т. 12 след думите „дава разрешение за
разпоредителни сделки с дълготрайни активи“
се добавя „и за учредяване на вещни права
върху недвижими имоти“.
4. В т. 13 думата „задължително“ се заличава.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „задължително“ се заличава, а думите „чл. 7, т. 5 и 6“ се заменят с
„чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2, които извършват една
или няколко секторни дейности по смисъла
на чл. 123“.
2. В ал. 2 думите „лицензиран оценител“
се заменят с „независим оценител“.

ВЕСТНИК
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§ 4. В чл. 15, ал. 2 се създава изречение
второ: „Най-късно в деня на подаване на
обявлението за публикуване в съответния
ежедневник търговецът представя копие от
него в Министерството на икономиката за
оповестяването му на електронната страница
на министерството.“
§ 5. В чл. 16, ал. 2 се създава изречение
второ: „Най-късно в деня на подаване на
решението за п ублик у ване в съответни я
ежедневник търговецът представя копие от
него в Министерството на икономиката за
оповестяването му на електронната страница
на министерството.“
§ 6. В чл. 17, ал. 1 и 2 думите „лицензиран
оценител“ се заменят с „независим оценител“.
§ 7. В чл. 18б, ал. 2 думите „лицензиран
оценител“ се заменят с „независим оценител“.
§ 8. В чл. 23 числото „15“ се заменя с „25“,
думите „след приключване на финансовата
година“ се заменят с „до 25 април на следващата година“, а думите „за резултатите
от изпълнението на бизнес програмата на
дружеството“ се заличават.
§ 9. Член 34 се отменя.
§ 10. В чл. 35 т. 1 се изменя така:
„1. единен идентификационен код (ЕИК) и
номер на вписване в търговския регистър;“.
§ 11. Навсякъде в правилника ду мите
„Агенцията за приватизация“, „Агенцията
за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол“ и „Агенцията за
приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол“ се заменят с „Агенцията
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол“.
§ 12. В § 4а от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Разпоредбите на раздел V се прилагат
и от търговски дружества, чийто капитал е
собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Обявените преди влизането в сила на
постановлението търгове и конкурси по реда
на раздел V се довършват по досегашния ред.
§ 14. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

5899
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 31 юли 2017 г.

за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане,
транспортиране и съхранение на продукти
за растителна защита
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за:
1. производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (ПРЗ);
2. издаване на удостоверение за търговия
или преопаковане на ПРЗ.
Г л а в а

в т о р а

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ ЗА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 2. Продуктите за растителна защита се
произвеждат от лица, които са търговци по
смисъла на Търговския закон и разполагат със:
1. обект за производство, който отговаря
на изискванията на чл. 104, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда и на Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
2. склад за съхранение на ПРЗ, който отговаря на изискванията на глава шеста, раздел I.
Чл. 3. (1) Производителите на ПРЗ подават в
Централното управление (ЦУ) на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
уведомление по чл. 49, ал. 1 от Закона за
защита на растенията (ЗЗР) ежегодно в срок
до 31 март на хартиен и електронен носител
за продуктите, произведени през предходната
година.
(2) Ежегодно в срок до 31 март производителите на ПРЗ подават в ЦУ на БАБХ
уведомление съгласно приложение № 1 на
хартиен и електронен носител за количествата
на всички произведени и изнесени неразрешени ПРЗ през предходната година.
Чл. 4. Ежегодно преди започване на производство на всеки неразрешен продукт производителите на ПРЗ подават в ЦУ на БАБХ
уведомление съгласно приложение № 2.
Чл. 5. Производителите на ПРЗ водят и
съхраняват документация на произведените
продукти съгласно чл. 67, параграф 1 от Рег
ламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.

ВЕСТНИК
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относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита и за отмяна на директиви
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L
309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2009“.
Г л а в а

т р е т а

ПУСК АНЕ НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ
ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Раздел I
Общи условия
Чл. 6. (1) Продуктите за растителна защита
се пускат на пазара в оригинални опаковки
или преопаковани с етикет на български език.
(2) Продукт за растителна защита се преопакова в опаковки с размер и материал на
опаковката, одобрени при разрешаването на
продукта за пускане на пазара и употреба.
(3) Етикетът на ПРЗ съдържа информация съгласно Регламент (ЕС) № 547/2011 на
Комисията от 8 юни 2011 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на изискванията за етикетиране на продукти за
растителна защита (ОВ, L 155/176 от 11 юни
2011 г.), като задължително се посочва срокът
на годност на продукта.
(4) Когато ПРЗ се придружават от листовка,
същата се прикрепя трайно към опаковката
на продукта по начин, който не позволява
отстраняването є. Ако ПРЗ се предлагат във
втора опаковка, листовката може да бъде
вложена в нея.
(5) Притежателите на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ подават
в ЦУ на БАБХ уведомление по чл. 49, ал. 2
ЗЗР ежегодно в срок до 31 март на хартиен и
електронен носител за пуснатите на пазара
ПРЗ през предходната година.
(6) Продуктите за растителна защита, разрешени за паралелна търговия, се въвеждат
с оригиналните опаковки и етикети, с които
ПРЗ са пуснати на пазара в държавата членка
по произход.
(7) Притежателят на разрешение за паралелна търговия на ПРЗ подава уведомление
по чл. 61, ал. 6 ЗЗР в 7-дневен срок преди
въвеждане на продукта, разрешен за паралелна търговия. Уведомлението е съгласно
приложение № 3.
Чл. 7. (1) Срокът на годност на ПРЗ може
да бъде удължен преди изтичането му за
конкретна партида от продукта, ако физичните, химичните и техническите показатели
на ПРЗ съответстват на същите показатели,
одобрени при разрешаване на ПРЗ за пускане
на пазара и употреба.
(2) Съответствието по ал. 1 се установява
въз основа на лабораторен анализ, извършен
в Централната лаборатория за химични изследвания и контрол и/или от акредитирани
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лаборатории съгласно чл. 12, параграф 2 от
Регламент (ЕО) 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (ОВ, L 165/1 от 30 април 2004 г.).
(3) За удължаване на срока на годност по
ал. 1 в ЦУ на БАБХ се подава заявление по
образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, и документ за платена такса
съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона
за Българската агенция по безопасност на
храните.
(4) Инспектор по растителна защита взeма
проба за лабораторен анализ от заявената
партида при условията и по реда, определени
в наредбата по чл. 120, ал. 1 ЗЗР.
(5) Разходите за извършване на лабораторен
анализ по ал. 2 и транспортните разходи са
за сметка на заявителя.
(6) Когато резултатите от лабораторния
анализ показват съответствие по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице издава
удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ за удължаване
срока на годност на определена партида от
ПРЗ за една година.
Раздел II
Търговия с продукти за растителна защита
Чл. 8. (1) Продуктите за растителна защита
се търгуват след издаване на удостоверение за
търговия на ПРЗ от директора на областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)
при условията и по реда на глава пета, раздел VІІІ от ЗЗР.
(2) Към заявлението по чл. 93, ал. 1 ЗЗР
се прилагат заверени копия на:
1. диплома за висше образование в областта
на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ на лицето по чл. 91, ал. 3 ЗЗР, трудов
договор с него и сертификат по чл. 83 ЗЗР;
2. сертификат по чл. 83 ЗЗР на лицето по
чл. 92, ал. 1 ЗЗР и трудов договор с него;
3. документ, издаден съгласно ЗУТ за обект
с предназначение, отговарящ на заявената
дейност;
4. документ за собственост или право на
ползване на обекта за търговия с ПРЗ.
(3) Към заявлението по чл. 93, ал. 1 ЗЗР се
прилага и документ за платена такса съгласно
тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
(4) В тридневен срок от получаване на
заявлението по чл. 93, ал. 1 ЗЗР ОДБХ извършва проверка на място за съответствие с
изискванията на глава шеста, раздел I.
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Чл. 9. (1) Търговията с ПРЗ се извършва
в следните обекти:
1. складове за търговия на ПРЗ;
2. селскостопански аптеки.
(2) В обектите по ал. 1 на видно място се
поставя удостоверението за търговия с ПРЗ.
В обектите се предлагат за продажба и се
съхраняват съгласно изискванията на глава
шеста следните ПРЗ:
1. в складовете за търговия – ПРЗ от първа
и втора професионална и непрофесионална
категория на употреба без ограничение във
вместимостта на опаковките;
2. в селскостопанските аптеки – ПРЗ от
втора професионална и непрофесионална
категория на употреба с вместимост на опаковката до 1 литър/килограм включително.
(3) Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба се продават
само на лица, които притежават сертификат
по чл. 83 ЗЗР.
(4) Лицето със сертификат по чл. 83 ЗЗР
при търговията на ПРЗ в обектите по ал. 1
е длъжно да:
1. п редоставя информаци я та съгласно
чл. 92, ал. 2 ЗЗР;
2. продава ПРЗ от професионална категория
на употреба само на лица, които притежават
сертификат по чл. 83 ЗЗР;
3. води дневник на доставени в обектите
ПРЗ от професионална категория на употреба, който съдържа търговско наименование,
партиден номер, брой и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на доставка;
4. води дневник на продадените по ал. 2, т. 1
ПРЗ от професионална категория на употреба,
който съдържа търговско наименование, брой
и вместимост на опаковките на ПРЗ, дата на
продажба и номер на сертификата по чл. 83
ЗЗР на купувача;
5. води дневник на продадените по ал. 2,
т. 2 ПРЗ от професионална категория на употреба, който съдържа търговско наименование,
брой и вместимост на опаковките на ПРЗ,
дата на продажба и номер на сертификата по
чл. 83 ЗЗР за сумарно закупено количество
над 1 литър/килограм.
(5) Търговците на ПРЗ определят лица,
отговорни за търговията в обектите.
(6) Лицата, които търгуват с ПРЗ, водят и
съхраняват документация на продуктите съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 и дневниците по ал. 4, т. 3, 4 и
5 за срок 5 години от последното вписване.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕОПАКОВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 10. (1) Продуктите за растителна защита
се преопаковат след издаване на удостоверение за преопаковане на ПРЗ от директора на
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ОДБХ и сключване на договор за преопаковане при условията и по реда на глава пета,
раздел VІІІ от ЗЗР.
(2) За всяко преопаковане на ПРЗ договорът
по ал. 1 се сключва с притежателя на разрешението за пускането на пазара и употреба
на ПРЗ или на разрешението за паралелна
търговия на ПРЗ.
(3) Когато притежателят на разрешение
по ал. 2 и притежателят на удостоверение за
преопаковане на ПРЗ са едно и също лице,
договор за преопаковане по чл. 98, т. 1 ЗЗР
не се сключва.
(4) В случая по ал. 3 лицето, което извършва
преопаковане на ПРЗ, писмено уведомява ЦУ
на БАБХ за продукта, който ще преопакова,
материала и вместимостта на опаковката на
продукта и срока на преопаковане.
(5) За всяка промяна, свързана с материала
и вместимостта на опаковката на ПРЗ и срока
на преопаковане, лицето, което преопакова,
и притежателят на разрешението на ПРЗ
писмено уведомяват ЦУ на БАБХ в 7-дневен
срок от настъпването є.
Чл. 11. (1) Обектите за преопаковане на
ПРЗ се изграждат в производствени територии
съгласно наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУТ или в
неурегулирани територии по смисъла на § 5,
т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.
(2) Обектите по ал. 1 трябва да имат отделни производствени линии за преопаковане на
течни и на прахообразни/гранулирани ПРЗ,
като се прилагат мерки за предотвратяване
на смесването на различните ПРЗ при преопаковането им.
(3) В обектите по ал. 1 ПРЗ се съхраняват
съгласно изискванията на глава шеста.
(4) В обектите се поставя на видно място
удостоверението за преопаковане на ПРЗ.
Чл. 12. (1) Лицата със сертификат по чл. 83
ЗЗР, които извършват дейностите в обекта за
преопаковане, са длъжни да:
1. спазват технологичните изисквания за
производство;
2. спазват правилата за здравословни и
безопасни условия на труд;
3. познават предназначението на ПРЗ, кои
то преопаковат;
4. почистват техниката и оборудването, като
не допускат замърсяване на преопакованите
продукти;
5. работят с лични предпазни средства.
(2) Лицата, които са отговорни за дейността в обекта за преопаковане, контролират
изпълнението на задълженията по ал. 1 и
водят ежедневно дневник на:
1. доставените ПРЗ, предназначени за преопаковане, който съдържа търговско наименование, партиден номер, брой и вместимост
на опаковките на ПРЗ;
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2. преопакованите ПРЗ, който съдържа
търговско наименование, дата на преопаковане, партиден номер, брой и вместимост на
опаковките на ПРЗ.
Чл. 13. Лицата, които преопаковат ПРЗ, водят и съхраняват документация на продуктите
съгласно чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 и дневниците по чл. 12, ал. 2 за
срок 5 години от последното вписване.
Чл. 14. За получаване на удостоверение за
преопаковане на ПРЗ по чл. 10, ал. 1 лицата
подават в ОДБХ, на чиято територия се намира обектът за преопаковане, заявление по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на БАБХ, към което се прилагат заверени
копия на:
1. трудов договор и сертификат по чл. 83
ЗЗР на лицата, които извършват дейностите
по преопаковане;
2. документ за ползване на обекта със
съответното му предназначение, отговарящо
на заявената дейност, издаден съгласно ЗУТ;
3. документ за собственост или право на
ползване на обекта за преопаковане на ПРЗ;
4. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската
агенция по безопасност на храните.
Г л а в а

п е т а

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 15. (1) Транспортирането на ПРЗ се
извършва в съответствие с нормативните
изисквания за превоз на опасни товари при
условията и по реда на:
1. Закона за автомобилните превози, Закона
за железопътния транспорт, Наредба № 46 от
2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.) и Наредба № 40
от 2004 г. за условията и реда за извършване
на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ,
бр. 15 от 2004 г.) – за сухопътен транспорт;
2. Кодекса за търговското корабоплаване и
Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на опасни и/или замърсяващи товари по море
и на опасни товари по вътрешни водни пътища
(ДВ, бр. 53 от 2006 г.) – за воден транспорт;
3. Закона за гражданското въздухоплаване
и Наредба № 18 от 1999 г. за безопасен превоз
на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 25 от
1999 г.) – за въздушен транспорт.
(2) Продуктите за растителна защита се
транспортират при спазване на изискванията на производителя по начин, който не
позволява:
1. промяна във физичните и химичните
им характеристики;
2. замърсяване на околната среда;
3. увреждане или нарушаване на целостта
на опаковките и етикетите им;
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4. излагането им на неблагоприятни температурни условия, влага и пряка слънчева
светлина.
(3) Леснозапалимите и горимите ПРЗ се
транспортират и при спазване на изискванията
и нормите за пожарна безопасност.
(4) При транспортиране ПРЗ се придружават
от документи за произход на продуктите и
информационен лист за безопасност на български език в съответствие с чл. 31 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на
Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ,
L 396, 30.12.2006 г.).
Г л а в а

ш е с т а

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ ЗА
РАСТИТ ЕЛНА ЗАЩИТА
Раздел I
Изисквания към складовете за съхранение
на продукти за растителна защита
Чл. 16. Продуктите за растителна защита
се съхраняват във:
1. складове на производители на ПРЗ;
2. складове на селскостопански аптеки и
складове за търговия на ПРЗ;
3. складове на обекти за преопаковане на
ПРЗ;
4. складове за съхранение на ПРЗ при
земеделския стопанин.
Чл. 17. (1) Складовете за съхранение на
ПРЗ отговарят на съответните изисквания по
ЗУТ и изискванията на този раздел.
(2) Не се разрешава обособяването на складове за съхранение на ПРЗ в жилища, детски и
учебни заведения, лечебни заведения, спортни
обекти, обекти за производство и търговия с
храни, сгради с обществено предназначение
и места за настаняване.
(3) Не се разрешава изграждане на складове
за съхранение на ПРЗ в санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, определени съгласно
Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
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водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).
(4) Складовете за съхранение на ПРЗ с
вместимост над 5 тона се изграждат в производствени зони и складови зони.
Чл. 18. (1) Складът за съхранение на ПРЗ
при дейностите производство, търговия или
преопаковане на ПРЗ е с вместимост над
5 тона, минимална площ 50 м 2 , минимална
височина 3 м и има:
1. контролиран и ограничен достъп;
2. санитарен възел с течаща вода;
3. защита от неоторизиран достъп на лица;
4. оборудване и материали за противопожарна защита.
(2) Подът на склада по ал. 1 е със:
1. подови настилки, които са непропускливи
за течности, химически устойчиви и с гладко
покритие, което позволява влажно почистване
и детоксикация;
2. наклон към отвор на събирателна безотточна шахта с цел недопускане на изтичане
на ПРЗ при инцидентен разлив.
(3) Прозорците в помещенията се разполагат по начин, който предотвратява достъп
на пряка слънчева светлина и осигурява естествена вентилация.
(4) В помещения, в които не може да се
осигури естествена вентилация, се изгражда
вентилационна система.
(5) В складовете за съхранение на ПРЗ се
поддържа температура и влажност, които не
позволяват промени в характеристиките на
ПРЗ през целия период на съхранение.
Чл. 19. Складът за съхранение на ПРЗ в
селскостопанските аптеки е отделен от търговската част на обекта и е с вместимост до
5 тона, минимална площ 5 м 2 и минимална
височина 2,2 м и има:
1. контролиран и ограничен достъп;
2. защита от неоторизиран достъп на лица;
3. подови настилк и, непропуск ливи за
течности, химически устойчиви и с гладко
покритие, което позволява лесно почистване;
4. стени, тавани и врати, изградени от
негорими материали.
Чл. 20. (1) Складовете за съхранение на
ПРЗ на земеделските стопани се изграждат
самостоятелно или са специално обособени
места в стопанството им.
(2) В складовете по ал. 1 се съхраняват
ПРЗ, предназначени само за употреба в стопанството на земеделския стопанин.
(3) Складовете по ал. 1 трябва да са:
1. обезопасени и с контролиран достъп;
2. сухи и прохладни;
3. без достъп на пряка слънчева светлина;
4. с обособено място за временно съхранение на празните опаковки от ПРЗ.
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Чл. 21. На видно място в складовете за
съхранение на ПРЗ по чл. 18 и 19 се поставят:
1. списък с имената на лицата с разрешен
достъп до ПРЗ (отговорник на склада и обслужващия персонал);
2. указания за безопасна работа с ПРЗ;
3. указания за детоксикация на ПРЗ при
инцидент и/или авариен разлив.
Раздел II
Съхранение на продуктите за растителна
защита
Чл. 22. Лицата, които съхраняват ПРЗ:
1. осигуряват физическата им защита с
цел предотвратяване на нерегламентирано
използване на ПРЗ;
2. организират и експлоатират складовете
по начин, който изключва замърсяването на
въздуха, водите и почвите;
3. оборудват складовете с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;
4. разработват планове за действие при
пожари и аварии;
5. обозначават с указателни знаци взривоопасните и пожароопасните места;
6. утвърждават указания за почистване и
детоксикация на помещенията и оборудването.
Чл. 23. (1) В складовете по чл. 16, т. 2 – 4
се съхраняват ПРЗ, които имат разрешение
за пускане на пазара и употреба, издадено от
изпълнителния директор на БАБХ.
(2) В складовете за търговия на ПРЗ и в
селскостопанските аптеки се съхраняват ПРЗ,
предназначени за продажба.
(3) Продуктите за растителна защита се
съх ран яват само в оригина лни опаковк и
или преопаковани по съответния ред, като
се спазват правилата за съхранение, посочени в етикета и в информационния лист за
безопасност.
Чл. 24. (1) В склада на селскостопанските
аптеки се съхраняват ПРЗ от втора професионална категория на употреба и/или непрофесионална категория на употреба в опаковки
с вместимост до 1 литър/килограм. Заедно
с ПРЗ могат да се съхраняват и биоциди,
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества, хранителни субстрати,
обеззаразени семена и материали, свързани
с производството на земеделска продукция и
с приложението на ПРЗ.
(2) В складовете за търговия с ПРЗ се съхраняват ПРЗ от първа и втора професионална
категория на употреба и непрофесионална
категория на употреба.
(3) Продукти за растителна защита от първа
професионална категория на употреба и ПРЗ,
предназначени за фумигация, се съхраняват
в метален заключващ се шкаф за съхранение
на ПРЗ.
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Чл. 25. (1) Продуктите за растителна защита се съхраняват върху палети, рафтове
или стелажи, които ги изолират от подовата
настилка.
(2) Продуктите за растителна защита се
подреждат и обозначават с табели по предназначение (фунгициди, инсектициди, хербициди
и др.), като всеки отделен вид се разделя от
останалите с подходящо отстояние, което не
позволява взаимодействие между тях.
(3) Продуктите за растителна защита се
съхраняват съобразно изискванията, посочени
на етикета.
(4) Гранулираните и прахообразните ПРЗ
се подреждат над течните.
(5) Продуктите за растителна защита се
съхраняват на безопасно разстояние от нагревателни уреди, торове и семена.
Чл. 26. (1) При наличие на ПРЗ по смисъла на чл. 51 ЗЗР продуктите се обозначават
с надпис „Негодни“ и временно се съхраняват на отделно обозначено за целта място в
складовете за съхранение на ПРЗ.
(2) Продуктите по ал. 1 подлежат на обезвреждане или унищожаване по Закона за
управление на отпадъците.
Чл. 27. Продуктите за растителна защита
от първа професионална категория на употреба се съхраняват в отделна част на склада,
обособена чрез преградни стени, решетки или
мрежи или в заключващ се метален шкаф в
помещението за съхранение на ПРЗ, която е
с ограничен и контролиран достъп.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авариен разлив“ е събитие, възникнало в резултат на нежелано разсипване или
изтичане на ПРЗ вследствие на нарушаване
целостта на опаковката и представляващо
опасност за здравето и безопасността на хората и околната среда.
2. „Детоксикация“ е разрушение и/или
обезвреждане на различни токсични вещества
чрез химични, физически и/или биологични
методи.
3. „Защита от неоторизиран достъп на
лица“ е комплекс от елементи за охрана на
даден обект (сгради, помещения или съоръжения) – жива охрана, СОТ и т.н.
4. „Инцидент“ е събитие, възникнало при
транспортирането, товарно-разтоварните дейности или съхранението на ПРЗ, в резултат
на което се нанася повреда на имущество,
възниква пожар, разсипване, изтичане на
течност или друго явление, от което е вид
но, че целостта на опаковката на продукта
е нарушена, и представляващо опасност за
здравето на хората и околната среда.
5. „Складове“ са сгради, помещения в сгради
или специално обособени места в помещения
в сграда/сгради.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 47
от Закона за защита на растенията.
§ 3. Складовете за съхранение на ПРЗ при
дейностите производство, търговия или преопаковане на ПРЗ с вместимост над 5 тона
се привеждат в съответствие с изискванията
на чл. 18 в срок 3 години от влизането в сила
на тази наредба.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вергиния Кръстева
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за износ на неразрешен ПРЗ
от
......................................................................................
(наименование на юридическото лице)
със седалище и адрес на управление: ..................
........................................................................................
(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)
.........................................................................................
с ЕИК/БУЛСТАТ: .....................................................,
представлявано от: ...................................................
.......................................................................................
Адрес за кореспонденция: ......................................
........................................................................................
(ако е различен от адреса на управление)
Лице за контакт: ……………………………………………………
……………………………..........................................................,
тел./факс: ......................................., GSM .................
.................................., е-mail ........................................
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че за периода ………….. – ……………….
са изнесени следните неразрешени ПРЗ:
№

Наименова- Активно/и
ние на ПРЗ/ вещество/а
код

Количества
изнесени ПРЗ
(тон/литър)

1.
2.
Управител: ............................
(подпис, печат)

Дата: .................

Приложение № 2
към чл. 4

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за производство на неразрешен ПРЗ
от
.........................................................................................
(наименование на юридическото лице)
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със седалище и адрес на управление: .................
........................................................................................
(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)
.........................................................................................
с ЕИК/БУЛСТАТ: ......................................................,
представлявано от: ...................................................
.......................................................................................
Адрес за кореспонденция: ......................................
........................................................................................
(ако е различен от адреса на управление)
Лице за контакт: ……………………………………………………
……………………………..........................................................,
тел./факс: ......................................., GSM ...................
...................................., е-mail ........................................
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че от ..................../..................... г.
започваме производство на:
продукт за растителна защита: .............................
.......................................................................................,
(наименование или код на продукта)
съдържащ активно/и вещество/а: .........................
.......................................................................................,
предназначен за износ.
Продуктът ще се произвежда: ...............................
........................................................................................
(адрес на базата за производство)
До износа от страната продуктът ще се съхранява
в склад за съхранение на ПРЗ
с адрес: ........................................................................
Управител: ............................
(подпис, печат)

Дата: .................

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 7

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА БАБХ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за въвеждане на ПРЗ, разрешен за паралелна
търговия
от
.......................................................................................
(притежател на разрешението за пускане на пазара
и употреба за паралелна търговия)
със седалище и адрес на управление: ................
.......................................................................................
(гр., общ., обл., ул./бул./ж.к., №, вх., ет., ап.)
.........................................................................................
с ЕИК/БУЛСТАТ: .......................................................,
представлявано от: ....................................................
.........................................................................................
Адрес за кореспонденция: ........................................
........................................................................................,
(ако е различен от адреса на управление)
тел./факс: ......................................., GSM .................
.................................., е-mail ........................................
ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че от ...................../.................... г.
започваме въвеждане на:
продукт за растителна защита: .............................
.......................................................................................,
(наименование на продукта)
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разрешен със Заповед № РД ................./...................,
притежаващ разрешение за пускане на пазара
и употреба:
№ ......................./....................,
партиден № ..........................,
количество: ......................................................... кг/л.
Наименование на продукта в държавата членка
по произход: ………………..................................…………….
Държава членка по произход: ....................................
След въвеждане продуктът ще се съхранява в
склад за съхранение на ПРЗ с Удостоверение
за търговия № ............................/..............................,
адрес: ...........................................................................
Управител: ............................
(подпис, печат)
5795

Дата: .................

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7. „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2016 г.; изм.,
бр. 70 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 34, ал. 5 думите „и не по-късно
от 10 календарни дни от определената крайна
дата на приема“ се заличават.
§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. извършва проверка след подаване на
заявка за окончателно плащане дали проектите
генерират нетни приходи по време на тяхното изпълнение, с изключение на проекти, по
които размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи не надхвърлят левовата
равностойност на 50 000 евро, за проекти
по чл. 4, т. 5 и 7 и за проекти – предмет на
правилата за държавни помощи;“
б) досегашните т. 3 – 5 стават съответно
т. 4 – 6.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 2 или 3“ се
заменят с „ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4“.
§ 3. В чл. 47, ал. 1 думите „чл. 46, ал. 1, т. 1,
2 или 3“ се заменят с „чл. 46, ал. 1, т. 1, 2 или
4“, а накрая се добавя „и чл. 65, параграф 8
от Регламент (ЕС) № 1303/2013“.
§ 4. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 46, ал. 1, т. 1, 2 или
3“ се заменят с „чл. 46, ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4“;
б) в т. 10 думите „чл. 46, ал. 1, т. 3“ се
заменят с „чл. 46, ал. 1, т. 4“;
в) създава се т. 14:
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„14. при проверките по чл. 46, ал. 1, т. 3
се установи, че нетните приходи, генерирани
при изпълнението на проекта за периода от
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ до датата на подаване на
заявката за плащане от източници на приходи,
не са отчетени при определянето на потенциалните нетни приходи от този проект.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Установените по ал. 1, т. 14 нетни приходи се приспадат от окончателно допустимите
общи разходи за проекта при окончателното
плащане, в случай че не са приспаднати от
ползвателя на помощта от заявените за плащане разходи. Когато не всички заявени разходи
са допустими за подпомагане, нетните приходи
се разпределят пропорционално между общите
допустими разходи и недопустимите разходи.“
§ 5. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) В периода по ал. 1 ползвателят на
помощта е длъжен да води аналитична счетоводна отчетност, въз основа на която да
се определи дали проектът генерира нетни
приходи през този период.
(3) Изискването да се води аналитична
счетоводна отчетност, въз основа на която
да се определи дали проектът генерира нетни
приходи по ал. 2, не се прилага за проекти, по
които размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи не надхвърля левовата
равностойност на 50 000 евро, за проекти
по чл. 4, т. 5 и 7 и за проекти – предмет на
правилата за държавни помощи.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 6. Създава се чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) В срок до един месец от изтичането на периода по чл. 53, ал. 1 ползвателят на помощта е длъжен да представи в РА
документите, посочени в приложение № 15.
Изискването не се прилага за проекти, по
които размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля
левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 и за проекти – предмет
на правилата за държавни помощи.
(2) В срок до 30 работни дни от получаване
на документите по ал. 1 РА извършва проверка
дали проектът генерира нетни приходи.
(3) В случай на нередовност или липса на
документи, при възникване на необходимост
от представяне на допълнителни документи,
при непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 1, както и с цел да
се удостовери верността на заявените данни,
РА писмено уведомява ползвателя на помощта
за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително
такива, които не са посочени в приложение
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№ 15. Ползвателят на помощта представя
изисканите му данни и/или документи в срок
до 10 работни дни от уведомяването.
(4) Въз основа на проверката по ал. 2,
когато РА установи, че проектът е генерирал
нетни приходи до изтичането на срока по
чл. 53, ал. 1, изпълнителният директор на
РА издава административен акт за възстановяване на генерираните нетни приходи през
този период.“
§ 7. В чл. 57, ал. 2 думите „чл. 53 или 55“
се заменят с „чл. 53, 54, 55 и/или 56а“.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 7, ал. 3,
т. 1 и 2 в бележката под линия се създава
изречение трето: „За кандидати/ползватели
общини само кметът на общината представя
свидетелство за съдимост съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3, т. 2 и чл. 39, т. 1.“
§ 9. В приложение № 13 към чл. 43, ал. 1
„Документи при кандидатстване за авансово
плащане:“ т. 7 се отменя.
§ 10. В приложение № 14 към чл. 44, ал. 1
в част „Документи при кандидатстване за
междинно/окончателно плащане:“ се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 8 се отменя.
2. Създават се т. 30, 31 и 32:
„30. Декларация по образец за генериране
на нетни приходи по проект (не се представя
за проекти, по които размерът на допустимите
за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърлят левовата равностойност на
50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 и за
проекти – предмет на правилата за държавни
помощи).
31. Справка за паричните потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и
услуги, предоставени с проекта (напр. такси
за използването на инфраструктурата, продажбата или отдаването под наем на земя или
сгради или плащания за услуги) за период от
сключване на договора до датата на подаване
на заявка за плащане, подписана и от главния
счетоводител, а в случаите на общини – и от
кмета на общината (не се представя за проекти, по които размерът на допустимите за
финансово подпомагане разходи за проекта
не надхвърлят левовата равностойност на
50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 и за
проекти – предмет на правилата за държавни
помощи).
32. Справка за всички оперативни разходи
и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване, свързани с финансирания проект за
периода от сключване на договора до датата
на подаване на заявката за плащане, подписана и от главния счетоводител, а в случаите
на общини – и от кмета на общината (не се
представя за проекти, по които размерът
на допустимите за финансово подпомагане
разходи за проекта не надхвърля левовата
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равностойност на 50 000 евро, за проекти
по чл. 4, т. 5 и 7 и за проекти – предмет на
правилата за държавни помощи).“
§ 11. Създава се приложение № 15 към
чл. 56а, ал. 1:
„Приложение № 15
към чл. 56а, ал. 1
1. Декларация по образец за генериране на
нетни приходи по проект.
2. Справка за паричните потоци, заплащани
директно от потребителите за стоки и услуги,
предоставени с проекта (напр. такси за използването на инфраструктурата, продажбата или
отдаването под наем на земя или сгради или
плащания за услуги) за периода от сключване
на договора до изтичането на срока по чл. 53,
ал. 1, подписана и от главния счетоводител, а в
случаите на общини – и от кмета на общината
(не се представя за проекти, по които размерът на
допустимите за финансово подпомагане разходи
за проекта не надхвърля левовата равностойност
на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 и за
проекти – предмет на правилата за държавни
помощи).
3. Справка за всички оперативни разходи и
разходи за подмяна на недълготрайно оборудване,
свързани с финансирания проект за периода от
сключване на договора до изтичането на срока
по чл. 53, ал. 1, подписана и от главния счетоводител, а в случаите на общини – и от кмета
на общината (не се представя за проекти, по
които размерът на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекта не надхвърля
левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 и за проекти – предмет
на правилата за държавни помощи).“

Заключителна разпоредба
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вергиния Кръстева
5794

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за
даване на разрешения за работа на лица,
ненавършили 18 години (обн., ДВ, бр. 64 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 16 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За всяко лице, ненавършило 18 години,
работодателят подава в деловодството на териториалната дирекция „Инспекция по труда“
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или по електронен път при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ
и електронния подпис искане за получаване
на разрешение за постъпване на работа, като
прилага следните документи:
1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;
2. резултатите от оценката на риска, на
който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;
3. осигурените мерки за защита здравето
и безопасност та на лицето, ненавършило
18 години;
4. медицинско заключение по чл. 12, ал. 2;
5. разпределението на работното време за
лица от 15 до 16 години.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При непълнота и при нередовност на
документите по ал. 1 директорът на съответната териториална дирекция „Инспекция по
труда“ или упълномощено от него длъжностно лице в срок 5 дни от датата на подаване
на искането писмено уведомява подателя за
констатирани непълноти и нередовности на
документите, като с уведомлението определя
срок не по-кратък от 5 дни за отстраняването им.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ или упълномощеното от него длъжностно лице се произнася
по искането в 7-дневен срок от подаването му
или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
Министър на труда и социалната политика:
Бисер Петков
Министър на здравеопазването:
Николай Петров
5757

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
НАРЕДБА № 9
от 26 юли 2017 г.

за информацията и документите, с които се
доказва изпълнението на изискванията към
временния и извънредния управител на банка
Предмет
Чл. 1. С тази наредба се определят информацията и документите, с които се доказва
изпълнението на изискванията за назначаване
на временен и извънреден управител на банка
при прилагане на мерки за ранна намеса и
при преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници
(ЗВПКИИП).
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Документи и информация, с които се удостоверява изпълнението на изискванията към
временния и извънредния управител
Чл. 2. (1) Необходимите документи и информация, с които се доказва изпълнението
на изискванията към временния и извънредния управител по чл. 46, ал. 2 и чл. 54, ал. 2
ЗВПКИИП, са:
1. заверен препис от диплома за завършено
висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от
„магистър“;
2. свидетелство за съдимост;
3. декларации, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4 – 6 и т. 8 от Закона
за кредитните институции (ЗКИ);
4. декларация, че лицето не е съпруг или
роднина до трета степен включително по права
или по съребрена линия с член на управителен
или контролен орган на банката, в която се
назначава, и не се намира във фактическо
съжителство с такъв член;
5. автобиография, съдържаща подробно
описание на образованието и квалификацията;
6. трудова книжка, удостоверение от търговския регистър или други документи, удостоверяващи професионален опит на лицето в
банковата дейност или сферата на финансите,
включително заемането на длъжности с ръководни функции, както следва:
а) за лицата с висше юридическо или икономическо образование – документи, удостоверяващи заемане на най-малко 5 години
длъжност с ръководни функции;
б) за лицата без висше юридическо или
икономическо образование – документи, удостоверяващи не по-малко от 10 години професионален опит, от които най-малко 5 години
са заемали длъжност с ръководни функции;
7. копие на документ за придобита специалност, квалификация или правоспособност,
ако има такива;
8. попълнен въпросник за надеждност и
пригодност съгласно приложение № 1;
9. декларации, удостоверяващи, че не са налице отношения, които пораждат основателни
съмнения за безпристрастността на лицето,
което се назначава за временен и извънреден
управител, включително:
а) няма търговски, финансови, делови или
други частни интереси в банката, в която се
назначава, свързани с нея лица или с нейни
длъжници, както и с други дъщерни дружества
на предприятието майка на банката, в която
се назначава, ако е част от банкова група;
б) не заема длъжност с ръководни функции
в банка или в свързани с банка лица;
10. декларация, че лицето е готово своевременно да поеме функциите на временен
или извънреден управител и може да отдели
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достатъчно време за изпълнението на задълженията си в управлението на банката, в
която се назначава.
(2) С документите и информацията по
ал. 1, т. 1 – 4 и т. 8 се доказва изпълнението на изискв анията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и
т. 3 – 9 ЗКИ.
(3) Документите и информацията по ал. 1,
т. 5 – 10 се представят във връзка с преценката на БНБ относно наличието на квалификация, способности и познания на лицето
за изпълнение на възложените му функции
и задачи и отсъствието на съмнения за неговата безпристрастност съгласно чл. 46, ал. 3
и чл. 54, ал. 2 .
Чл. 3. Лице, завършило висше у чебно
заведение в чужбина, представя препис от
диплома за завършено висше образование с
придобитата образователно-квалификационна степен в чуждестранн о висше училище,
признато от компетентния държавен орган
на съответната страна за част от системата є
за светско висше образование, при спазване
на изискванията на чл. 8, ал. 3 от Наредбата
за държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища.
Чл. 4. Управителният съвет на БНБ, под
управителят, ръководещ управление „Банков
надзор“, или оправомощени от тях лица могат
да изискат представяне на удостоверение за
признаване на висше образование, издадено
по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение
в чуждестранни висши училища.
Чл. 5. С лице, което е заявило интерес да
бъде назначавано като временен или извънреден управител, може да бъде проведено
събеседване и/или да се изискат допълнителни
документи (включително препоръки), в случай че документите, които са представени,
не дават пълна представа за наличието на
квалификация, способности и познания или
за неговата надеждност и пригодност.
Чл. 6. (1) Лице, което отговаря на изискванията по чл. 46, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 ЗВПКИИП,
може да заяви по всяко време интерес пред
Българската народна банка да бъде назначавано като временен или извънреден управител и
представя документи и информация по чл. 2,
ал. 1, т. 1 – 3 и т. 5 – 8. Българската народна
банка публикува образец на заявление на
своята интернет страница.
(2) Българската народна банка поддържа
информацията относно лицата по ал. 1 и
може да назначава за временен или извънреден управител едно или повече от тези лица
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и/или едно или повече лица извън тези по
ал. 1. Лицата по изречение първо уведомяват Българската народна банка в случаите,
когато заявеният от тяхна страна интерес е
отпаднал.
(3) При вземането на решение за назначаване на едно лице за временен или извънреден
управител Българската народна банка изиск
ва пълен и актуален набор от документи и
информация, посочени в чл. 2.
(4) Изискването по ал. 3 се прилага и когато
временен управител, назначен при условията
на чл. 46, ал. 1 ЗВПКИИП, както и квестор,
назначен при условията на чл. 106, ал. 1 ЗКИ,
се назначава за извънреден управител в същата
банка, в която до момента e бил назначен за
временен управител или квестор.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Свързано лице“ е понятие по смисъла
на § 1, т. 4, букви „б“ – „и“ от допълнителните
разпоредби на ЗКИ.
2. „Банкова група“ е група по смисъла
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби
на ЗКИ.
3. „Длъжности с ръководни функции“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от
2009 г. за издаване на одобрения за членове на
управителния съвет (съвета на директорите)
и надзорния съвет на кредитна институция
и изисквания във връзка с изпълнение на
техните функции.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Всичк и док у менти на ч у ж д език,
представени по реда на тази наредба, се
придружават с превод на български език,
извършен от оторизирана от Министерството
на външните работи на Република България
агенция за преводи или от консулски или
дипломатически служител в държавата по
произход на док у мента, а представяните
официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Отделни
частни документи от съществено значение
за преценката относно спазването на изискванията на тази наредба могат да бъдат
изискани с нотариална заверка на подписите
на лицата, които са ги издали.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 46, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници и
е приета с Решение № 115 от 26.07.2017 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка.
За управител:
Димитър Костов
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Приложение
към чл. 2, ал. 1, т. 8
ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ
на деж д нос т и п ри г од нос т на времен н и я и
извънредния управител по чл. 2, ал. 1, т. 8 от
Наредба № 9 на БНБ от 2017 г.
1. Лични данни
1.1. Три имена
_________________________
1.2. ЕГН/ЛНЧ
_________________________
1.3. Националност
_________________________
1.4. Дата на раждане
_________________________
(дд/мм/гггг):
1.5. Място на раждане _________________________
1.6. Пол
_________________________
1.7. Постоянен адрес
_________________________
1.8. Настоящ адрес
_________________________
1.9. Телефонен номер
_________________________
1.10. Е-mail
_________________________
1.11. Променяно ли е
името Ви?
Да

Не

(Ако „да“ – попълнете информацията в т. 1.11.1 – 1.11.3.)

1.11.1. Предишно име
1.11.2. Дата на
промяна (дд/мм/гггг)
1.11.3. Причина за
промяната

________________________
________________________
________________________

2. Образование и професионална квалификация
2.1. Образование
Учебно
Придобита образова- Период на
заведение телно-квалификационна обучение
степен и специалност
(от – до)

(При необходимост добавете допълнителни полета.)

2.2. Професионална квалификация
Организация, издала сертификата
за квалификация

Придобита
Период на
квалификация обучение
(от – до)

(При необходимост добавете допълнителни полета.)

2.3. Владеене на чужди езици
Език

Степен на владеене

(При владеене на повече от 2 чужди езика добавете
допълнителни полета.)
* Степен на владеене на чужд език съгласно Общата
Европейска референтна рамка за езиците.
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3. Професионален опит
Месторабота
Заемана длъжност
Период
Адрес
Тел. номер/e-mail на лице за референции
Предишна месторабота
Заемана длъжност
Период
Тел. номер/e-mail за референции
Предишна месторабота
Заемана длъжност
Период
Тел. номер/e-mail за референции
4. Информация за дружествата, в които лицето по т. 1.1 притежава или е притежавало през
последните 5 години квалифицирано дялово
участие в капитала.
4.1. Наименование и ЕИК на дружеството/
дружествата, седалище и адрес на управление:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.2. Процент на участие в капитала, брой
акции/дялове и обща номинална сума в левове:
Дял (%)

Брой акции/
дялове

Обща номинална сума (лв.)

4.3. Дат а на п ри до би ва не на у час т ие т о
(дд/мм/гггг):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.5. Срещу дружеството/дружествата водено
ли е/води ли се към момента принудително
изпълнение?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството;
вида и размера на задължението; причините, поради
които се е стигнало до принудителното изпълнение,
и как е приключило принудителното изпълнение.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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4.6. На дружеството/дружествата били ли са
налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството,
какви са наложените мерки и за какви задължения.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4.7. Дружеството било ли е прекратено поради
несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството,
номер и дата на решението за приключване на
производството по несъстоятелност и заличаване
на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по
несъстоятелност.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)

5. Информация за дружествата, върху които
лицето по т. 1.1 упражнява или е упражнявало
контрол през последните 5 години
5.1. Наименование и ЕИК на дружеството/
дружествата, седалище и адрес на управление:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5.2. Начин на упражняване на контрол върху
дружеството/дружествата:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5.3. Начална дата, от която се упражнява
контрол (дд/мм/гггг):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5.5. Срещу дружеството/дружествата водено
ли е/води ли се към момента принудително
изпълнение?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството;
вида и размера на задължението; причините, поради
които се е стигнало до принудителното изпълнение,
и как е приключило принудителното изпълнение.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5.6. На дружеството/дружествата били ли са
налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способи?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството,
какви са наложените мерки и за какви задължения.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5.7. Дружеството било ли е прекратено поради
несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

Да

Не

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството,
номер и дата на решението за приключване на
производството по несъстоятелност и заличаване
на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по
несъстоятелност.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(за допълнителна информация продължете списъка)

6. Взаимоотношения с компетентни органи
6.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни
мерки за нарушение на законови и подзаконови
нормативни актове, приложими за дейността
на централна банка, банка, предприятия от финансовия сектор, сравними с банка институции
или сравними с банка дружества, на Вас или на
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате
или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано
дялово участие?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заеманата длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите
разпоредби, които са били нарушени, дата и номер
на акта за налагане на наказанието или мярката и
органа, който го е издал.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6.2. Знаете ли за висящо производство за
налагане на административни наказания или
принудителни административни мерки по т. 6.1?
Да Не
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(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на
дружеството; заеманата длъжност, съответно начин
на упражняване на контрол, процент на притежавано
квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби, които са били нарушени, дата на образуване
на производството; органа, който го е образувал.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6.3. Прекратявано ли е по решение на съда
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате
или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано
дялово участие, тъй като дейността на такова
дружество противоречи на закона или то преследва забранени от закона цели ?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството; заеманата длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; номер и
дата на решението, с което е прекратена дейността
на дружеството.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6.4. Били ли сте освобождаван въз основа на
приложена принудителна административна мярка
от длъжност с ръководни функции в централна
банка, банка, предприятие от финансовия сектор,
сравнима с банка институция или сравнимо с
банка дружество?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК
на дружеството, заемана длъжност, основание за
освобождаване от длъжност, дата и номер на акта
за освобождаване от длъжност и органа, който го
е издал.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6.5. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране
от Българската народна банка, от Комисията за
финансов надзор или от съответен компетентен
орган в друга държава, на дружество: 1) в което
сте заемали длъжност с ръководни функции; 2)
спрямо което упражнявате или сте упражнявали
контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза;
компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност,
съответно начин на упражняване на контрол, процент
на притежавано квалифицирано дялово участие, основание за отказа; номер и дата на акта, с който
е отказан лицензът.)
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
6.6. Отнеман ли е лиценз, или образувано
ли е производство за отнемане на лиценз на
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате
или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано
дялово участие?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза;
компетентния орган, отнел лиценза; наименование и
ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; основание
за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с
който е отнет лицензът.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6.7. Отказвано ли е, или заличавано ли е
вписване в регистър на дружество, извършващо
дейност, подлежаща на регистрационен режим
от Българската народна банка, от Комисията за
финансов надзор или от съответен компетентен
орган в друга държава, на Вас като физическо
лице или на дружество: 1) в което сте заемали
длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;
3) в което притежавате или сте притежавали
квалифицирано дялово участие?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил
регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и
ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно
начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6.8. Оценявана ли е Вашата квалификация,
професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна
банка, от Комисията за финансов надзор или от
съответен компетентен орган в друга държава
за заемане на длъжност с ръководни функции
или за придобиване на дялово участие?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете органа, извършил
оценката, основанието за нейното извършване и
резултата от нея.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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6.9. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на
дялово участие от Българската народна банка, от
Комисията за финансов надзор или от съответен
компетентен орган в друга държава?
Да Не

(При отговор „да“ – посочете нарушението, за което е образувано административно-наказателното
производство, както и на какъв етап се намира то.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(При отговор „да“ – посочете органа, постановил
отказа, и основанието за него.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

7.6. Посочете размера на платените от Вас
данъци за облагане на доходите на ФЛ през
последните 2 години:

7. Информация за финансовата дисциплина/
коректност на лицето по т. 1
7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете вида и размера на тези
задължения, както и към кого са тези задължения
(държава, община, банка, трети лица.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

7.2. По какъв начин са погасени задълженията
Ви по т. 7.1?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
7.3. Срещу Вас водено ли е/води ли се към
момента принудително изпълнение?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало
до принудителното изпълнение, и как е приключило
принудителното изпълнение.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

7.4. Налагани ли са Ви административни
наказания за нарушения на данъчното законодателство?
Да

Не

(При отговор „да“ – посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида
на наложеното наказание.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

7.5. Към настоящия момент има ли започнато административно-наказателно производство
срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?
Да Не

Година

Размер (хил. лв.)

8. Отношения с банки
Имате ли финансови задължения към банка
в размер над 5 хил. лева?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете банката, вида и размера
на тези задължения.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

9. Допълнителна информация
9.1. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9.2. Освобождаван ли сте от длъжност с ръководни функции?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете причините за освобождаването.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9.3. Посочете дали сте били изключван от
професионална асоциация или дали са налагани санкции от такава асоциация в Република
България или чужбина:
9.3.1. на вас като физическо лице?
Да Не
(Ако отговорът е „да“, посочете професионална
организация, правно основание за изключването или
налагането на санкция, номер и дата на акта, с
който е разпоредено изключването или е наложена
санкцията.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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9.3.2. на дружество, в което сте заемали
длъжност като член на управителните или контролните органи?
Да Не
(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище
и адрес на управление, заемана длъжност, правно
основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено
изключването или е наложена санкцията.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9.3.3. на дружество, в което имате или сте
имали квалифицирано дялово участие?
Да Не
(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище
и адрес на управление, заемана длъжност, правно
основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено
изключването или е наложена санкцията.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9.4. Знаете ли за образувано срещу Вас висящо наказателно производство за престъпление
от общ характер?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете правна квалификация
на престъплението, дата и място на образуване на
производството.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви
или отказ от заверка) при извършен одит на
дружество: 1) в което сте заемали длъжност с
ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали
квалифицирано дялово участие?
Да Не
(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на
дружеството, заемана длъжност, съответно начин
на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините за
модифицираното одиторско мнение.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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С настоящото декларирам, че:
1. Давам изричното си съгласие за обработване
от БНБ на данните и информацията, съдържащи
се в този въпросник.
2. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са
верни и точни и не ми е известно да съществува
друга информация, представянето на която би
повлияло върху декларираните обстоятелства.
3. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ в 14-дневен
срок от настъпване на обстоятелството.
4. Декларирам, че ми е известна отговорността
за представяне на неверни данни.
Българската народна банка е администратор
на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител. Предоставените
от Вас доброволно лични данни се събират и
обработват за целите на идентификацията Ви и
за целите на Наредба № 9 на БНБ от 2017 г. за
информацията и документите, с които се доказва
изпълнението на изискванията към извънредния
управител. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията, определени
в закон. Разполагате с право на достъп и право
на коригиране на събраните лични данни.
Дата (дд/мм/гггг): _________
5758

Подпис:

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2730
от 6 март 2017 г.

по административно дело № 4123 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на първи февруари две хиляди и
седемнадесета година в състав: председател:
Теодора Николова, членове: Димитър Първанов, Аглика Адамова, при секретар Надя
Дикова и с участието на прокурора Никола
Невенчин изслуша докладваното от съдията
Димитър Първанов по адм. дело № 4123/2016 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образу вано е по жа лба на сдру жение
„Националното сдружение на частните болници“, сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“, сдружение „Българска
болни чна асоциаци я“ и Сдру жението на
общинск ите болници в Българи я против
Наредбата за критериите и реда за избор на
лечебни заведения за болнична помощ, с кои
то Националната здравноосигурителна каса
сключва договори, приета с Постановление
№ 45 на Министерския съвет от 9.03.2016 г.
(ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.). В жалбата се развиват доводи за наличие на правен интерес
от оспорване на наредбата, породен от целите
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на сдруженията. Жалбоподателите считат, че
оспорената наредба е постановена в нарушение на административнопроизводствените
правила. В нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА
министърът на здравеопазването не е изготвил
мотиви, които да съдържат анализ и оценка на
финансовите възможности за бенефициентите
на наредбата, както и „очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива“. Не е изложен и анализ за
съответствието на наредбата с правото на
Европейския съюз. При приемането на наредбата в нарушение на чл. 26, ал. 1 ЗНА не
е спазен принципът на обоснованост. Считат,
че наредбата е приета в нарушение на Закона
за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Молят съда
да отмени обжалваната наредба. Претендират
направените по делото разноски. Жалбоподателите се представляват от адв. Николова и
Савова, Софийска адвокатска колегия.
Ответникът по жалбата – Министерският
съвет, и заинтересованите страни – Националната здравноосигурителна каса и министърът на здравеопазването, считат жалбата
за неоснователна. Не е налице нарушение
на чл. 28, ал. 2 ЗНА. Спазена е процедурата
по издаване на нормативния акт. Не е необходимо да се дават мотиви по отношение на
очаквани финансови резултати, когато такива
няма. Наредбата е напълно съобразена със
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол над
стопанската дейност. По тези и други подробни
съображения молят съда да отхвърли жалбата.
Претендират юрисконсултско възнаграждение.
Представителят на Върховната административна прокуратура излага становище за
неоснователност на искането за отмяна на
оспорената наредба.
Върховният административен съд счита
жалбата за допустима – подадена е от надлежни страни и срещу подзаконов нормативен акт.
Процесуалните предпоставки, при които е
допустимо оспорването на подзаконов нормативен акт, са определени в чл. 185, 186 и 187
АПК. Наредбата е подзаконов нормативен акт,
приет с постановление на Министерския съвет
на Република България, обнародвана в ДВ,
бр. 19 от 11.03.2016 г. Следователно предмет
на оспорване е подзаконов нормативен акт по
смисъла на чл. 185, ал. 1 АПК. Разпоредбата
на чл. 185, ал. 1 АПК допуска оспорване на
подзаконов нормативен акт – изцяло или в
отделна разпоредба, по отношение на неговата законосъобразност. Видно от петитума на
жалбата, с нея се твърди незаконосъобразност
на оспорваната наредба в цялост.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чи-
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ито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати
от него или за които той поражда задължения. Жалбоподателите са юридически лица
с нестопанска цел, създадени въз основа на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, вписани в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел като сдружения, които
осъществяват дейност в обществена полза. С
оглед на това те имат качеството на организация по смисъла на § 1, т. 2 АПК. За тях ще
е налице право на оспорване на процесната
наредба, ако тя засяга или може да засегне
техни права или законни интереси. За да се
прецени това обстоятелство, е необходимо да се
установи какви са целите и какъв е предметът
на дейност на сдруженията, какви с оглед на
това са техните права и законни интереси и
налице ли е исканата от законодателя форма
на тяхното засягане.
Регистрираните цели на сдруженията са
съответно: защита интересите на частните
болници, подобряване на здравното обслужване на гражданите, създаване на условия за
честна конкуренция и развитие на пазара на
медицински услуги; запазване и развитие на
общинските болници, всестранно подпомагане
на общинските болници с цел подобряване
на медицинското обслужване на населението;
защита на индивидуалните и колективните
права на гражданите и организациите в сферата на здравеопазването. Оспорената наредба
има за предмет критериите и реда за избор
на лечебни заведения за болнична помощ, с
които Националната здравноосигурителна
каса сключва договори. Следователно по своя
предмет на правно регулиране оспорената
наредба безспорно рефлектира върху целите
на жалбоподателите и може да засегне законните интереси на сдруженията, установени от
законово регистрираните им цели.
С оглед на изложеното съдът счита, че
жалбата е допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Наредбата е нормативен акт по смисъла
на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните
актове и е издадена от Министерския съвет
на основание чл. 34а от Закона за лечебните
заведения. Съгласно същия в областите, в
които броят на леглата за болнично лечение
надвишава конкретните потребности от брой
легла по видове, определени с Националната
здравна карта, директорите на РЗОК сключват
договори с лечебни заведения за болнична
помощ или техни обединения, избрани по
критерии и по ред, определени с наредба на
Министерския съвет. С Решение № 8 по конституционно дело № 9/2015 г. Конституционният съд на Република България е отхвърлил
искането на 57 народни представители от
43-то Народно събрание за установяване на
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противоконституционност и несъответствие
с международните договори, по които Репуб
лика България е страна, на чл. 34а и 37а от
Закона за лечебните заведения (обн., ДВ,
бр. 62 от 1999 г.; посл. изм., бр. 95 от 2015 г.).
Мнозинството от съдиите са приели с решението си, че с чл. 34а ЗЛЗ не се „делегира“
власт на МС да урежда с подзаконов акт материя, резервирана за законодателна уредба,
поради което разпоредбата на чл. 34а ЗЛЗ не
противоречи на чл. 4, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от
Конституцията.
По фактите:
1. На 21.01.2016 г. (л. 260 от делото) с
протокол – решение № 3 от заседание на
ръководството на Министерството на здравеопазването, е одобрен проект на Наредба
за критериите и реда за избор на лечебни
заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва
договори.
2. На 21.01.2016 г. (л. 262 от делото) на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването били публикувани проектът
на Наредба за критериите и реда за избор на
лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса
сключва договори и доклад на министъра на
здравеопазването.
3. На 24.02.2016 г. (стр. 263) зам.-министърът
на здравеопазването Ваньо Шарков докладва
на министъра, че по така публикувания проект са постъпили становища и предложения,
описани в справка, които са разгледани от
дирекция „Медицински дейности“ и дирекция „Нормативно регулиране и обществени
поръчки“ и са извършени в съответствие с
тях корекции.
4. На 29.02.2016 г. (л. 63) проектът на постановление ведно с доклад на министъра
на здравеопазването, финансова обосновка,
съгласувателна таблица, становища на министерствата и съобщение до средствата за
масово осведомяване е изпратен на Министерския съвет.
5. Проектът за постановление за приемане
на наредбата е приет на заседание на Министерския съвет, проведено на 2.03.2016 г., видно
от протокол № 9 от същата дата (л. 56).
6. Постановление № 45 от 9.03.2016 г. на
Министерския съвет е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 19 от 11.03.2016 г.
По съществото на спора:
Безспорно е с оглед на посоченото по-горе,
че оспорената наредба е валиден нормативен административен акт – издадена е от
компетентен орган в изпълнение на законова
делегация. Член 34а ЗЛЗ оправомощава Министерския съвет да приеме оспорената наредба.
Актът е издаден в исканата форма, обнародван е и по делото не се спори, че при
издаването му от формална страна е спазена
изискуемата процедура.
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Спорът по делото е досежно материалната
законосъобразност на наредбата.
Настоящият съдебен състав приема за
установено по делото от така представените
доказателства, че е налице съществено нарушаване на чл. 77 АПК, както и на чл. 26,
ал. 1 ЗНА при изработването на проекта за
нормативен акт, като не са зачетени принципите на обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Видно от така представените
по делото доказателства е, че не е налице
обсъждане на постъпилите предложения и
становища както от органа – вносител на
проекта – министърът на здравеопазването,
така и от органа, който го е приел – Министерският съвет. Следвало е както с протокол – решение № 3 от 21.01.2016 г. от заседание на ръководството на Министерството на
здравеопазването, е приет първоначалният
проект за наредбата, по същия начин да бъде
обсъден и приет коригираният проект за наредба, след което същата да бъде внесена за
обсъждане в Министерския съвет. Не може
да се приеме за обсъждане съставянето на
обобщаваща справка от дирекция „НРОПЗ“
и „МД“ към Министерството на здраве
опазването, в която са описани съответните
постъпили възражения и становища и кои
се приемат, съответно отхвърлят. Не става
ясно също в кои текстове на проектонаредбата какви точно корекции са направени в
резултат на приетите от справката за основателни възражения. Важно е също така да
се отбележи, че докладът на зам.-министъра
до министъра на здравеопазването е от дата
24.02.2016 г. (л. 263 от делото), а обобщената справка с възраженията и становищата,
която би следвало да е приложена към този
доклад съгласно текста му, е съгласувана и
изготвена на 29.02.2016 г. (л. 298 от делото),
т.е. 5 дни след доклада, което означава, че
няма как министърът или ръководството на
министерството на свое заседание да е обсъдило съответните възражения и становища
съгласно чл. 77 АПК и да е направило само
стоятелна и собствена преценка на тяхната
основателност. Още повече, че и на същата
дата – 29.02.2016 г. (л. 63), преписката е изпратена на Министерския съвет. Важно е също
да се посочи, че представеното становище
на Националната здравноосигурителна каса
(институция, пряко засегната от наредбата) по
проекта за наредбата е с изходящ № 04-04-42
от 4.02.2016 г. (л. 301 от делото), а е съгласувано от всички директори на дирекции от
същата институция на 10.02.2016 г. (л. 305 от
делото). Към административната преписка
(л. 181 – 184) е приложено различно по съдържание становище на НЗОК до министъра на
здравеопазването, чийто единствен подпис за
съгласувал е на директор на дирекция „ПД“
от 2.02.2016 г. Кога и кое становище на тази
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основна за наредбата институция е постъпило
в Министерството на здравеопазването и кое
от двете е взето предвид и обсъдено, не е ясно.
От горното следва да се заключи, че не е
налице обсъждане на възраженията и предложенията от вносителя и приемащия орган
на съответния нормативен акт, а формалното
им обобщаване в таблица и мнение за тяхната основателност от съответни дирекции в
Министерството на здравеопазването, което
противоречи на чл. 77 АПК и принципите на
чл. 26, ал. 1 ЗНА. Процедурата по приемане на
нормативния административен акт е разписана
императивно в закона и неизпълнението є е
съществено нарушение, което представлява
самостоятелно основание за отмяна.
Настоящият съдебен състав приема за установено по делото, че оспореният подзаконов
нормативен акт е издаден и в нарушение на
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Основателно е оплакването
на жалбоподателите, че в мотивите за приемане на постановлението е посочено само,
че няма да доведе до „пряко и/или косвено
въздействие върху държавния бюджет“, без
обаче да се посочва да е извършен анализ
и оценка на финансовите възможности на
бенефициентите на наредбата. Едно от основните изисквания за законосъобразност
на всяко въведено административно регулиране на стопанската дейност е преценката
за разходите, които лицата, извършващи
дейността, трябва да направят, за да спазят
въведените нормативни изисквания. В случая липсата на каквито и да било мотиви
за необходимостта от въведените собствени
способности на структурите от различните
нива на компетентност и за преценката за
финансовата тежест, която тези структури
трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда
да извърши контрол за законосъобразност на
подзаконовия нормативен акт. Не може да се
прецени и въздействието, което въведеното
изискване би имало върху конкуренцията.
Следва да се отчита и фактът, че става въп
рос за предоставяне на медицински услуги.
При тях не само конкуренцията е важна,
но особено значение има достъпността на
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услугата. А въведените изисквания за собствени способности при липса на обосновка
за значението на вида на собствеността за
качеството на услугата не дава възможност
на съда да извърши контрол за този елемент
на законосъобразността на акта.
Видно от изложеното, оспорената наредба
е приета при нарушение на чл. 26, ал. 1 и
чл. 28, ал. 2 ЗНА. Това нарушение води до
невъзможност съдът да извърши контрол за
законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с относими законови разпоредби. Това
налага оспореният подзаконов нормативен
акт да бъде отменен като незаконосъобразен.
С оглед на изхода от спора, направеното
от жалбоподателите искане и на основание
чл. 143, ал. 1 АПК съдът следва да осъди
ответника да заплати на жалбоподателите
направените по делото разноски. Същите,
видно от представените по делото списъци
на разноските от двама от жалбоподателите,
са в размер по 410 лв. за всеки жалбоподател.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:
Отменя Наредбата за критериите и реда
за избор на лечебни заведения за болнична
помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, приета с
Постановление № 45 на Министерския съвет
от 9.03.2016 г. (ДВ, бр. 19 от 11.03.2016 г.).
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на сдружение „Националното сдружение на частните болници“ и
сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ сторените по делото разноски
в размер 410 лв. на всеки от тях.
На основание чл. 194 АПК след влизане
на решението в сила същото да се обнародва
в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок, смятано от датата на съобщението, че е изготвено.
Председател:
Георги Колев
5776
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-566
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване и одобрен доклад на заместникминистъра на земеделието, храните и горите с
изх. № 93-4482 от 18.07.2017 г. нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Халка Бунар“, с. Оризово,
община Братя Даскалови, област Стара Загора,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
системи и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишните
води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 2810,711 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Оризово, с. Партизанин, с. Горно
Белево и с. Черна гора, община Братя Даскалови,
област Стара Загора, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Халка Бунар“, с. Оризово, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Панайот Господинов – директор
на дирекция „Хидромелиорации“.

5774

Министър:
Р. Порожанов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1070-ДФ
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 69, ал. 1, изр. първо
във връзка чл. 12, ал. 2 ЗДКИСДПКИ Комисията
за финансов надзор реши:
Издава разрешение на УД „Райфайзен Асет
Мениджмънт (България)“ – ЕАД, за организиране и управление на договорен фонд „Райфайзен
(България) Активна Защита в лева“.
Издава одобрение на инвестицията на договорен фонд „Райфайзен (България) Активна Защита
в лева“ (захранваща колективна инвестиционна

схема), у правл яван от УД „Райфайзен Асет
Менид жмънт (България)“ – ЕАД, в дялове на
договорен фонд „Райфайзен Евро Клик“ (главна
инвестиционна схема), управляван от „Райфайзен
Капиталанлаге – Гезелшафт М.Б.Х“ – Австрия.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Райфайзен (България) Активна
Защита в лева“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4
ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Райфайзен
(България) Активна Защита в лева“ и документа
с ключовата информация за инвеститорите на
колективната инвестиционна схема на основание
чл. 12, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Райфайзен (България)
Активна Защита в лева“ като емитент в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

5777

Председател:
К. Караиванова

РЕШЕНИЕ № 1071-ИК
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12 от Закона за
пазарите на финансови инструменти във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 5 от Наредба № 7 от 2003 г.
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на Амелия Цветанова Митева
да извършва дейност като инвестиционен консултант, признато със Сертификат за придобито
право за извършване на дейност „Инвестиционен
консултант“ № 013-ИК от 22.04.2002 г., издаден от
Държавната комисия по ценните книжа.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

5778

Председател:
К. Караиванова

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 119
от 26 юли 2017 г.
На основа н ие ч л. 25 ЗБНБ Бъ л гарск ата
народна банка пуска в обращение считано от
25 септември 2017 г. сребърна възпоменателна
монета „Рилски манастир“ от серията „Български
църкви и манастири“ със следното описание:
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Технически параметри:
емисия – 2017 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата:
– отляво – каноничен изобраз на Св. Иван
Рилски и надпис „Св. Иван Рилски“;
– отдясно – номиналната стойност „10 ЛЕВА“,
под нея – емблемата на БНБ с годината „1879“
върху лентата, а по-долу перпендикулярно – годината на емисия „2017“; в полукръг вдясно надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.
На обратната страна на монетата е изобразен
манастирският комплекс на Рилския манастир, а в
полукръг долу – надпис „РИЛСКИ МАНАСТИР“.
Автор на художествения проект е Стефан
Иванов.

5759

Управител:
Д. Радев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 469
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 6, ал. 1 и 3
от Закона за общинската собственост, чл. 2, ал. 3,
4 и 5 от Наредбата за общинската собственост,
чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: урегулиран поземлен имот II-1356 „за паркинг“, кв. 53,
м. Студентски град, София, бул. Д-р Г. М. Димит
ров, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Студентски“.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.

5766

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 534
от 20 юли 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
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1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти:
поземлен имот с идентификатор 32216.2292.294,
представляващ УПИ V-126 „за трафопост“, кв. 7,
м. Гр. Банкя, кв. Изгрев, гр. Банкя, ул. Иванянско
шосе, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Банкя“, с АчОС № 862 от 7.02.2013 г.;
поземлен имот с идентификатор 68134.1003.109,
представляващ УПИ II-497, кв. 62, м. Красно
село – Стрелбище – урб., бл. 32, София, ж.к.
Стрелбище, ул. Роженски проход № 8, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, с АчОС № 1123 от 15.04.2005 г.; поземлен
имот с идентификатор 68134.4360.817 (УПИ VIII17, 668, кв. 12, м. Ж.к. Люлин 7 м.р.), София, ж.к.
Люлин 7 м.р., бул. Джавахарлал Неру, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
с АчОС № 9828 от 29.06.2017 г.; поземлен имот
с идентификатор 68134.4358.454 (УПИ XVIII „за
коо“, кв. 14, м. Ж.к. Люлин 9 м.р.), София, ж.к.
Люлин 9 м.р., ул. Търново, в близост до бл. 915б,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, с АчОС № 9774 от 2.02.2017 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.

5767

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 444
от 24 юли 2017 г.
На основание чл. 4, ал. 4 ЗПСК Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:
Отменя свое Решение № 412 от 16.06.2017 г. (ДВ,
бр. 52 от 2017 г.) за насрочване на публичен търг с
явно наддаване за продажбата на следния обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2121 в
УПИ III-6,7,8,9,10 – за чисто производство, офиси
и КОО, кв. 175, м. НПЗ Военна рампа-запад, ул.
Ал. Михов № 9, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.

5768

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 748
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ и решение по т. 1 от протокол № 04 от
15.06.2017 г. от заседание на ОЕСУТ – гр. Вълчи
дол, Общинският съвет – гр. Вълчи дол, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект: „Кабелна линия средно напрежение (СрН)
от реконструирания СРС от ВЕЛ „Есеница“
20 kV до нов трафопост тип БКТП 1Т 630 kVА,
20/0,4 kV, намиращ се в ПИ с идентификатор
32860.10.110 по КК на с. Искър, община Вълчи
дол, област Варна“, с дължина на трасето 17 м,
преминаващо през имоти, частна собственост на
„Агро ГТ“ – ООД, с идентификатор 32860.17.12 и
ПИ с идентификатор 32860.10.110 и през полски
път, публична общинска собственост, с идентификатор 32860.10.132.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Варна.
Председател:
Г. Тронков
5626

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 444
от 30 юни 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на
хидромелиоративните преносни (довеж дащи
и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръжения
към тях – за водовземане от повърхностен воден обект – река Камчия, с цел напояване в ПИ
048001 и ПИ 046008 по КВС на с. Старо Оряхово
и ПИ 52115.20.5, ПИ 52115.20.40, ПИ 52115.20.41,
ПИ 52115.20.42 и ПИ 52115.20.43 по кадастралната
карта на с. Ново Оряхово.
Председател:
Ж. Жеков
5698
РЕШЕНИЕ № 445
от 30 юни 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 2 и а л. 1, т. 11
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на
хидромелиоративните преносни (довеж дащи
и отвеждащи) проводи (мрежи) и съоръжения
към тях – за водовземане от повърхностен воден обект – река Камчия, с цел напояване в ПИ
046001 и ПИ 046004, ПИ 046006 и ПИ 046007 по
КВС на с. Старо Оряхово.
Председател:
Ж. Жеков
5699

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 417
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат,
одобрява парцеларен план на външен водопро-
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вод от водоем в м. Хаджиосманското, землище
Доспат до гр. Доспат, община Доспат.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
А. Ферев
5700

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-203
от 24 юли 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение № 138
от 26.05.2010 г. на Административния съд – Кюстендил, по а дм. д. № 316/20 09 г. одобрявам
плана на новообразуваните имоти по §4 к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за местности Караджа бунар, Галевица, Могилата и Зад Вакумната фабрика, община
Кюстендил, област Кюстендил, в частта за имоти
№ 41112.86.159, № 41112.86.160 и № 41112.86.164,
както следва:
В регистъра към плана на новообразуваните
имоти като собственици на имоти № 41112.86.159,
№ 41112.86.160 и № 41112.86.164 се вписват наследниците на Тодор Гогев Чавдарски съгласно
Решение № 1-13 от 7.09.1994 г. на ПК – Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
В. Янев
5765

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 102
от 29 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на: подземен електропровод с обща дължина 122,5 м, започващо от
края на регулацията на с. Мокрище, община
Пазарджик, преминава през имот ПИ № 000144
по КВС на землище с. Мокрище, през път IV
к лас – общинска собст веност, означен като
имот с идентификатор 55155.27.118 по КККР
на землище Пазарджик, през път I клас, означен като имот с идентификатор 55155.27.119 по
КККР на землище Пазарджик, и достига имот с
идентификатор 55155.27.3, местност Татар Мезар,
по КККР на землище гр. Пазарджик, община
Пазарджик, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти; подземен
водопровод с обща дължина 68 м, започващ от
съществуващ водопровод ∅ 150, разположен в
ПИ № 000144 – междуселищна пътна мрежа по
КВС на землище с. Мокрище, през път I клас,
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означен като имот с идентификатор 55155.27.119 по
КККР на землище Пазарджик, и достига имот с
идентификатор 55155.27.3, местност Татар Мезар,
по КККР на землище гр. Пазарджик, община
Пазарджик, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
5739

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 374
от 28 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, т. 1,
чл. 106, чл. 126, ал. 4 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ, протокол от проведено обществено обсъждане на
ОУП, екологична оценка към него по чл. 127,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 1 от протокол № 1 от
25.04.2017 г. на Експертния съвет по устройство на
територията при Община Панагюрище, изпълнени
съгласувателни процедури по чл. 127, ал. 2 ЗУТ
за положителни становища и съгласувания на
ОУП Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява общ устройствен план на община
Панагюрище със съответните и неизменни части
от него схеми, правила и нормативи за неговото
прилагане.
Председател:
Хр. Калоянов
5702

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 575
от 6 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП и ПР за трасе
и сервитут за външно електрозахранване 20 kV на
УПИ ІІ-1547, кв. 114, по плана на гр. Батановци,
община Перник.
Трасето и сервитутът на ел. кабел 20 kV засягат
имоти – публична и частна общинска собственост,
в землището на гр. Батановци, община Перник.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Перник пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Савов
5769

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-3
от 19 юли 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за линеен обект: „Комуникационно-транспортна
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връзка за частно училище в УПИ ІІ-20.78, 20.77,
20.76 Обществено обслужване – частно училище,
местност Ветрогона, землище на с. Марково,
община „Родопи“, преминаваща през териториите на две общини: Пловдив и „Родопи“, област
Пловдив, с трасе, нанесено с червена непрекъсната линия на чертежите, и възложител „Аве
Принт“ – ЕООД, Пловдив.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є
чрез областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Здр. Димитров
5618

ОБЩИНА ТУТРАКАН
РЕШЕНИЕ № 400
от 31 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за под
обект: „Отводнителни, укрепителни и дренажни
ребра“ към обект: „Изготвяне на идеен проект
за градска пречиствателна станция за отпадъчни
води (ГПСОВ), гр. Тутракан, и работни проекти
за линейната инфраструктура“, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия с възложител Община Тутракан.
Председател:
Д. Николов
5738
43. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.07.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 590 641
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 739 134
Инвестиции в ценни книжа
25 080 350
Всичко активи:
46 410 125
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
14 583 782
Задължения към банки
13 985 698
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 454 531
Задължения към други депозанти
1 688 491
Депозит на управление „Банково“
5 697 623
Всичко пасиви:
46 410 125
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.07.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 657
Вземания от правителството
на Република България
0
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38

ДЪРЖАВЕН

Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 979 385
Дълготрайни материални и
нематериални активи
133 735
Други активи
8 526
Депозит в управление „Емисионно“ 5 697 623
Всичко активи:
7 855 926
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 305 378
Други пасиви
176 026
Всичко задължения
3 481 404
Основен капитал
20 000
Резерви
4 386 208
Неразпределена печалба
-31 686
Всичко собствен капитал:
4 374 522
Всичко пасиви:
7 855 926
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
5797
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-33 от 25.07.2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: „Основен ремонт на път
II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград
в участъка от км 30+439 до км 56+861.68“, в рамките на териториалния обхват на транспортната
територия, държавна собственост. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
5786
22. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за
строеж № РС-32 от 25.07.2017 г. на А генци я
„Пътна инфраструктура“ за обект: „Рехабилитация на път III-663 Чирпан – Симеоновград
от км 15+220 до км 28+913,25 и от км 31+742
до км 33+364,30“, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, държавна
собственост. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5787
24. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-31 от 24.07.2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: „Рехабилитация на път
III-663 Чирпан – Симеоновград от км 0+000
до км 15+220“, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, държавна
собственост. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5788
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9. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Видин, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане изх. № С170005-091-0000249 от
14.06.2017 г., издадено от публичен изпълнител
в ТД на НАП – Велико Търново, офис Видин,
възлага на „Агро Груп – Видин“ – ЕООД, ЕИК
по БУЛСТАТ 202115035, адрес: Видин, ул. Дондуков № 19, представлявано от Пламен Димитров Димитров, следния недвижим имот: нива
с площ 98 211 кв. м и идентификатор 10971.162.1
по кадастралната карта на гр. Видин, намиращ
се в м. Кърлизите, Южна промишлена зона,
представляваща парцел 1 от масив 162 по плана на гр. Видин; имотът е представлявал гора
в земеделски земи, като намиращите се в него
тополови насаждения са изсечени, има рушащи
се сгради и останки от тях; категорията на земята
е четвърта, неполивна, за сумата 42 250 лв. На
основание чл. 246, ал. 8, изр. първо от ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
5690
5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“,
Свищов, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти – обучение, финансирано
от държавата, за учебната 2017/ 2018 г. в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на МС и
Решение № 10 от 10 юли 2017 г. на Академичния
съвет. Кандидатите подават следните документи:
1. заявление; 2. автобиография; 3. диплома за
висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие;
4. документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурси. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в КСК център, тел: 0631/66-381.

Докторски програми

Обучение,
финансирано
от държавата
редов задоч
на
на

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обращение,
кредит и застраховка (Финанси)

3

4

Финанси, парично обращение,
кредит и застраховка (Застраховане и социално дело)

2

2

Статистика и демография

1

1

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)

2

2

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Анализ)

1

0

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Контрол)

1

1

Приложение на изчислителната
техника в икономиката

1

1

Световно стопанство и МИО

1

1
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Обучение,
финансирано
от държавата

Докторски програми

редов задоч
на
на
Планиране

1

1

Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Публична администрация)

1

2

Икономика и управление (Индустрия)

1

1

Икономика и управление (Търговия)

1

0

Икономика и управление (Туризъм)

2

2

Икономика и управление (Аграрна икономика)

1

1

Социално управление

2

2

Маркетинг

2

1

Общо:
24
23
5715
58. – Софийският университет „Св. К лимент Охридски“ обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие
с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет (приложение № 1) и за приемане на
редовни и задочни докторанти платена форма
на обучение (приложение № 2). От 1.09.2017 г.
до 31.10.2017 г. кандидатите подават следните
документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „ма-

ВЕСТНИК
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гистър“ и приложението към нея; завършилите
при степенна структура на обучение представят
копия на дипломите за завършени образователноквалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 3.1. в случай че
издаването на дипломата за висше образование
е предстоящо, кандидатът подава академична
справка – оригинал (или нотариално заверено
копие), в която да са отразени средният успех от
семестриалните изпити с хорариума на часовете
по отделните дисциплини и успехът от държавните
изпити; 3.2. за кандидати, завършили Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
3.3. лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, признато по
законодателството на съответната държава, могат
да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет; 4.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за
първи изпит по специалност и 50 лева по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св.
Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило)
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент
Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр:
СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковия документ е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът,
към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във
всеки клон на банка по избор. Всички документи
се представят, приложени в папка. Документи се
приемат в каб. 214, Ректорат – Северно крило,
тел: 8462185, 9308445.

Приложение № 1
Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017 – 2018 г., утвърдени
с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет
(брой)

№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Факултет по математика и информатика
1

4.5.

Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2
3
4

4.5.
4.5.
4.5.

Математика
Математика
Математика

Алгебра, топология и приложения
Геометрия
Математически анализ

1
1
1

5

4.5.

Математика

Диференциални уравнения (Частни диференциални уравнения)

1

6

4.5.

Математика

Изчислителна математика

2
1
1

7

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение на
математиката (Математическо моделиране)

8

4.5.

Математика

Математическо моделиране и приложение на
математиката (Мехатроника и роботика)

1

1

С Т Р.

40

№

Шифър

ДЪРЖАВЕН

Професионално
направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 64
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

9

4.5.

Математика

Теория на вероятностите и математическа
статистика

10

4.5.

Математика

Изследване на операциите

11

4.6.

Информатика и компюКомпютърни науки (Мрежово програмиране)
търни науки

1

1

12

4.6.

Информатика и компюКомпютърни науки (Софтуерни архитектури)
търни науки

1

1

13

4.6.

Информатика и компюКомпютърни науки (Операционни системи)
търни науки

1

14

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Анализ и обработка на
търни науки
данни)

1

15

4.6.

Информатика и компюКомпютърни науки (Разпределени системи)
търни науки

1

16

4.6.

Информатика и компю- Компютърни науки (Алгоритми и изчислителна
търни науки
сложност)

1

1

17

4.6.

Информатика и компюКомпютърни науки (Компютърни мрежи)
търни науки

1

1

18

4.6.

Информатика и компю- Информационни технологии (Приложение на
търни науки
информационните технологии)

2

19

4.6.

Информатика и компю- Информационни технологии (Био- и медицин
търни науки
ска информатика)

1

20

4.6.

Информатика и компюСофтуерни технологии (Софтуерно инженерство)
търни науки

3

2

21

4.6.

Информатика и компюСофтуерни технологии (Откриване на знания)
търни науки

2

1

22

4.6.

Информатика и компюСофтуерни технологии (Управление на знанията)
търни науки

1

23

4.6.

Информатика и компюСофтуерни технологии (Софтуерни екосистеми)
търни науки

1

1

24

4.6.

Информатика и компюИнформационни системи (Бази от данни)
търни науки

2

2

25

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Системи, основани
търни науки
на знания)

2

2

26

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Паралелни и разтърни науки
пределени системи)

1

1

27

4.6.

Информатика и компю- Информационни системи (Вградени и автотърни науки
номни системи)

1

1

28

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по математика и
ето по...
информатика

1

1

36

19

Общо

1

1

1

1

Физически факултет
29

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика

4
1

30

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика (с обучение на
английски език)

31

4.1.

Физически науки

Метеорология

1

32

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство

1

33

4.1.

Физически науки

Физика на океана, атмосферата и оклоземното
пространство (с обучение на английски език)

2

34

4.1.

Физически науки

Физика на атомите и молекулите

2

1
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35

4.1.

Физически науки

Физика на атомите и молекулите (с обучение
на английски език)

1

36

4.1.

Физически науки

Теоретична и математична физика

2

37

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

2

38

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника (с обучение на английски език)

1

39

4.1.

Физически науки

Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна
оптика и квантова електроника)

2

40

4.1.

Физически науки

Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя

41

4.1.

Физически науки

Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя

2

42

4.1.

Физически науки

Ядрена физика

4

43

4.1.

Физически науки

Физика на елементарните частици и високите
енергии

4

44

4.1.

Физически науки

Биофизика

2

45

4.1.

Физически науки

Биофизика (с обучение на английски език)

1

46

1.3.

Педа г ог и к а на о бу че 
Методика на обучението по физика
нието по…

Общо

1

1

1

33

4

Факултет по химия и фармация
47

4.2.

Химически науки

Аналитична химия

1

48

4.2.

Химически науки

Теоретична химия

1

49

4.2.

Химически науки

Теоретична химия (Биоорганична химия)

1

50

4.2.

Химически науки

Органична химия

5

51

4.2.

Химически науки

Неорганична химия

1

52

4.2.

Химически науки

Физикохимия

1

53

4.2.

Химически науки

Физикохимия (Макрокинетика)

2

54

4.2.

Химически науки

Химия на високомолекулните съединения

1

55

4.2.

Химически науки

Химия на твърдото тяло

Общо

1

1
14

Биологически факултет
56

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на безгръбначните животни)

1

57

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на гръбначните животни)

1

58

4.3.

Биологически науки

Ентомология

1

59

4.3.

Биологически науки

Микробиология

2

60

4.3.

Биологически науки

Генетика (Бактериална генетика и молекулно
клониране)

1

61

4.3.

Биологически науки

Генетика (Биоинформатика)

1

62

4.3.

Биологически науки

Физиология на животните и човека (Физиология
на възбудимите клетки)

1

63

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология (Клетъчна поляризация
и сигнализация)

1

64

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология (Молекулярна имунология)

1

65

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология

1
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66

4.3.

Биологически науки

Ботаника (Висши растения)

1
1

67

4.3.

Биологически науки

Хидробиология (Естествени и изкуствени вод
ни тела)

68

4.3.

Биологически науки

(Хидробиология – Биологично водопречистване)

1

69

4.3.

Биологически науки

Физиология на растенията

1

70

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите

2

71

5.11. Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

72

1.3.

Педагогика на обучениМетодика на обучението по биология
ето по…

Общо

1
19

Геолого-географски факултет
73

4.4.

Науки за земята

Картография (Тематично географско картографиране – Географски информационни системи)

2

74

4.4.

Науки за земята

Картография (Тематично географско картографиране – Дистанционни изследвания)

1

75

4.4.

Науки за земята

География на страните (Регионална и политическа география)

2

76

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Регионално развитие на индустриализацията)

1

77

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Пространствено и регионално развитие)

1

78

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Териториална организация на стопанството в България)

1

79

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Географския фактор в развитието на Българската
православна църква)

1

80

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Историческа география: теоретични основи, направления, перспективи)

1

81

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Географски анализ на топонимията и ономастиката на
Босилеградско)

1

82

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Ролята
на телекомуникациите за развитието на руралните райони)

1

83

4.4.

Науки за земята

География на населението и селищата (Миграции и етнокултурни процеси)

1

84

4.4.

Науки за земята

География на населението и селищата (Етнически и езикови малцинства, и религиозни
общности в България)

1

85

4.4.

Науки за земята

География на рекреацията и туризма

1

86

4.4.

Науки за земята

Регионална геология

1

87

4.4.

Науки за земята

Геотектоника

1

88

4.4.

Науки за земята

Петрология

1

89

4.4.

Науки за земята

Геология и проучване на полезните изкопаеми

1

90

4.4.

Науки за земята

Климатология

2

91

4.4.

Науки за земята

Геоморфология и палеогеография

1
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92

4.4.

Науки за земята

Хидрология на сушата и водните ресурси

2

93

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

2

94

4.4.

Науки за земята

Биогеография и география на почвите

1

95

3.7.

Администрация и управ
Регионално развитие (Околна среда)
ление

2

96

3.7.

Администрация и управ
Регионално развитие
ление

5

1

31

5

Общо

1

Стопански факултет
97

3.7.

Администрация и управ
Стопанско управление
ление

6

2

98

3.8.

Икономика

Политическа икономия

4

2

99

3.8.

Икономика

Аналитични изследвания върху данни (Data
Science)

3

3

100

3.8.

Икономика

Статистика и демография

2

2

101

3.8.

Икономика

Приложение на изчислителната техника в
икономиката

3

1

102

3.8.

Икономика

Икономика и управление по отрасли

4

Общо

22

10

Богословски факултет
103

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Стария Завет)

1

1

104

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено Писание на Новия Завет)

1

1

105

2.4.

Религия и теология

Теология (Обща история на Църквата)

1

106

2.4.

Религия и теология

Теология (История на християнството)

1

107

2.4.

Религия и теология

Теология (История на Българската православна
църква)

2

1

108

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнско поклонничество)

1

1

109

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнска апологетика)

1

1

110

2.4.

Религия и теология

Теология (Догматическо богословие)

2

111

2.4.

Религия и теология

Теология (Патрология)

1

112

2.4.

Религия и теология

Теология (История на религиите)

1

113

2.4.

Религия и теология

Теология (Нехристиянски религиозни учения)

1

114

2.4.

Религия и теология

Теология (История на монотеистичните религии)

1

115

2.4.

Религия и теология

Теология (Църковно право)

1

116

2.4.

Религия и теология

Теология (Религиозна педагогика)

117

2.4.

Религия и теология

Теология (Нравствено богословие)

118

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнско изкуство)

119

2.4.

Религия и теология

Теология (Литургика)

Общо

1
1

1
1
1

1

17

9

Философски факултет
120

2.3.

Философия

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

2

121

2.3.

Философия

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

1
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122

2.3.

Философия

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

1

123

2.3.

Философия

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

1

124

2.3.

Философия

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

1

125

2.3.

Философия

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

1

126

2.3.

Философия

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

1

127

2.3.

Философия

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

1

1

128

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философска антропология –
Философско-биологични идеи за произхода на
човека)

129

2.3.

Философия

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

1

130

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

7
2

131

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

132

2.3.

Философия

Реторика (Ораторско изкуство и реторически
идеи на Древния Изток )

1

133

2.3.

Философия

Реторика (Реторика в преговорния процес)

1

134

2.3.

Философия

Реторика (Джендър реторика)

1

135

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

2

136

2.3.

Философия

Онтология

1

137

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

138

2.3.

Философия

Философия на науката

1

139

2.3.

Философия

Философия на историята

1

140

2.3.

Философия

Етика

1

141

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

142

2.3.

Философия

Логика

1

143

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

144

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

145

2.3.

Философия

Естетика

1

146

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

147

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

148

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото
време – XVII – XVIII век)

1

149

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

2

150

2.3.

Философия

История на философията (Руска философия)

1

151

3.1.

Социология, антрополоСоциология (Обща социология)
гия и науки за културата

1

152

3.1.

Социология, антрополоСоциология (Политическа социология)
гия и науки за културата

1

1

1
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153

3.1.

Социология, антрополоСоциология (Социология на неравенствата)
гия и науки за културата

1

154

3.1.

Социология, антрополоСоциология (История на социологията)
гия и науки за културата

1

155

3.1.

Културология (История на европейската култуСоциология, антрополора – ХІХ – ХХ век. Музика, литература, култугия и науки за културата
ра – взаимни влияния и естетически идеологии)

1

156

3.1.

Социология, антрополоКултурология (Теория на религиите)
гия и науки за културата

1

157

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културна антропология. Градът
гия и науки за културата като култура)

1

158

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културна антропология. Новата
гия и науки за културата празничност в България)

1

159

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Културна антропология. Попугия и науки за културата лярна култура, медии, политика)

1

160

3.1.

Социология, антрополо- Културология (Опазване и управление на кулгия и науки за културата турното наследство на ХХ век)

1

161

3.1.

Социология, антрополо- Културология ( Актуализации на миналото в нагия и науки за културата стоящето: културна памет, културно наследство)

1

162

3.1.

Социология, антрополоКултурология (История на жените и половете)
гия и науки за културата

1

163

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на български език)

1

164

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на английски език)

1

165

3.2.

Психология

Психология на развитието в детска и юношеска
възраст

1

166

3.2.

Психология

Обща психология (Психологическо измерване
и оценяване – Психодиагностика)

1

167

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

168

3.2.

Психология

Когнитивна психология

1

169

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

170

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Право на ЕС)

1

171

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Медийна политика и право
на ЕС)

2

172

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Икономически изследвания
на ЕС)

1

173

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС)

1

174

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на
ЕС – европейска идентичност)

1

1

175

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания
на ЕС)

1

1

176

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

2

177

3.3.

Политически науки

Политология (Съвременна българска политика)

2

178

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

179

3.3.

Политически науки

Публична администрация

2

180

3.5.

Обществени комуникаКнигознание, библиотекознание, библиография
ции и информационни
(Краеведски ресурси)
науки

1

1

2
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181

3.5.

Обществени комуникации и информационни Информационно-търсещи системи
науки

1

182

3.5.

Обществени комуникаТеория на научната информация (Информа
ции и информационни
ционно осигуряване)
науки

1

183

3.5.

Обществени комуникаТеория на научната информация (Електронни
ции и информационни
образователни ресурси)
науки

Общо

1
79

Исторически факултет
184

2.2.

История и археология

Стара история
Средновековна обща история (Кипър под властта
на франкските династии /1191 – 1473/: Културни,
социални и етнически проблеми)
Средновековна обща история (Политика и
култура в Средновековна Европа. Запад-Изток
/9 – 15 в./)
Средновековна обща история (Средновековна
балканска история – Византийски и османотурски извори за ранната история на османската
държава)

185

2.2.

История и археология

186

2.2.

История и археология

187

2.2.

История и археология

188

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова балканска история – Централна Европа и Балканите,
ХVІІ – ХVІІІ в.)

1

189

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
балканска история – Социална история на
Балканите след Берлинския конгрес /1878 г./)

1

190

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска история – Международни отношения)

1

1

1
1
1

1

191

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
балканска история – Политическа и социална
история на Югославска Македония след Втората
световна война)

192

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова история)

2

193

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (История на
Русия)

2

194

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
история)

2

195

2.2.

История и археология

История на България (История на средновековна България)

2

196

2.2.

История и археология

История на България (История на българските
земи ХV – ХVІІ в.)

1

197

2.2.

История и археология

История на България (История на Българското
възраждане)

1

198

2.2.

История и археология

История на България (Нова българска история
/1878 – 1944 г./)

2

199

2.2.

История и археология

История на България (Съвременна българска
история)

2

200

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеография
(Историография)

1

8
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201

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеография
(Историческо образование)

1

1

202

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеография
(Архивистика)

1

1

203

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Неолит)

1

204

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Неолит и Енеолит)

1

205

2.2.

История и археология

Археология (Праистория: Бронзова епоха)

1

206

2.2.

История и археология

Археология (Тракийска археология)

1

207

2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Гърция)

1

208

2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Рим)

1

209

2.2.

История и археология

Археология (Археология на късната античност)

1
1

210

2.2.

История и археология

Археология (Средновековна българска археология)

211

2.2.

История и археология

Археология (Методи в археологията)

1

212

2.2.

История и археология

Археология (Архитектурна археология)

1

213

2.2.

История и археология

Археология (Тракология)

1

214

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Жестово поведение в българската
гия и науки за културата култура)

2

215

3.1.

Социология, антрополоЕтнология (Етнология на прехода)
гия и науки за културата

1

216

3.1.

Социология, антрополоЕтнология (Етнология на социализма)
гия и науки за културата

1

217

3.1.

Социология, антрополоЕтнология (Етнология на града)
гия и науки за културата

1

218

3.1.

Социология, антрополоЕтнология (Етномузеология)
гия и науки за културата

1

219

3.1.

Социология, антрополо- Етнология (Етнопсихология на образователното
гия и науки за културата взаимодействие)

1

Общо

43
Факултет по класически и нови филологии

220

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Американска литература 19 век) – с обучение на английски език

1

221

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска
литература – Средновековие) – с обучение на
английски език

1

222

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Ренесанс) – с обучение на английски език

1

1

1

223

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска
литерат у ра – Романтизъм) – с обу чение на
английски език

224

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Викторианска
литература) – с обучение на английски език

2
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225

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература, ХХ – ХХІ в.)

1

226

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература, ХХ – ХХІ в.)

1

227

2.1.

Филология

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

1

228

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура)

2

229

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Японска литература
и култура)

230

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Нова немскоезична
литература)

1

231

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Нова румънска
литература)

1

232

2.1.

Филология

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

1

233

2.1.

Филология

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

1

234

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Японски език)

235

2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Персийско езикознание)

1

236

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Класически
езици)

1

237

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Немски език)

1

238

2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Френски език)

1

239

2.1.

Филология

Германски езици (Синтаксис на съвременния
немски език)

1

240

2.1.

Филология

Германски езици (Съвременен шведски език)

1

241

2.1.

Филология

Романски езици (Социолингвистика – Френски
език)

1

242

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Общо и английско езикознание – Английски език)

1

243

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езико
знание)

1

Общо

1

1

23
Факултет по славянски филологии

244

2.1.

Филология

Български език (Фонетика)

1

245

2.1.

Филология

Български език (Диалектология)

1

246

2.1.

Филология

Български език (Морфология)

1

247

2.1.

Филология

Български език (Синтаксис)

1

2
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248

2.1.

Филология

Български език (Синтаксис и прагматика)

1
1

249

2.1.

Филология

Български език (История на българския книжовен език)

250

2.1.

Филология

Български език (Психолингвистика)

1

251

2.1.

Филология

Български език (Старобългарски език)

1

252

2.1.

Филология

Български език (История на българския език)

1

253

2.1.

Филология

Български език (Приложна лингвистика)

1
1

254

2.1.

Филология

Славянски езици (История на руския книжовен език)

255

2.1.

Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

256

2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

257

2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

258

2.1.

Филология

Славянски езици (Украински език)

1

259

2.1.

Филология

Славянски езици (Словашки език)

1

260

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Сцената, екранът
и словото)

1

261

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури)

1

262

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на чешката литература)

1

263

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на словашката литература)

1

264

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на полската литература)

1

265

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на сръбската литература)

1

266

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

1

267

2.1.

Филология

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

1

268

2.1.

Филология

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

2

269

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание

1
1

270

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Балканско
езикознание)

271

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско езикознание)

1

272

2.1.

Филология

Българска литература (Старобългарска литература)

1

273

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
на 19 век)

1
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274

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
на 20 век: власт и литература)

1

275

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след Освобождението до Втората световна война)

1

276

2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след Втората световна война)

1

277

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

278

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХІХ век)

1

279

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

1

280

2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература – ХХІ век)

1

281

2.1.

Филология

Теория и история на литературата (Теория на
литературата)

2

282

1.3.

Педагогика на обучениМетодика на обучението по български език
ето по…

1

1

283

1.3.

Педагогика на обучениМетодика на обучението по литература
ето по...

2

2

43

3

Общо
Факултет по журналистика и масова комуникация
284

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Аудиовизуална продукция)
науки

1

285

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Бизнес комуникация)
науки

1

286

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Връзки с обществеността)
науки

3

287

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Вътрешнополитическа журнации и информационни
листика)
науки

1

288

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Графичен дизайн)
науки

2

289

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Електронни медии)
науки

2

290

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Ефективни комуникации в
ции и информационни
онлайн средата)
науки

1

291

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Изграждане на имидж)
науки

1

292

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Интернет култура)
науки

1

293

3.5.

Обществени комуникаЖу рналистика (Компют ърноопосредствана
ции и информационни
комуникация)
науки

1

294

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Маркетинг на медийно съдърции и информационни
жание)
науки

1
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295

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Комуникационни техники и
ции и информационни
умения)
науки

1

296

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Управление на репутационни
ции и информационни
кризи)
науки

1

297

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Култура и медии)
науки

1

298

3.5.

Обществени комуникаЖу рналистика (Медиен дискурс – жанрови
ции и информационни
модели)
науки

1

299

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Медиен език и стил)
науки

1

300

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Медиен маркетинг)
науки

1

301

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Медиен разказ)
науки

1

302

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Медийна икономика)
науки

1

303

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Медийна музика)
науки

1

304

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Медийни и комуникационни
ции и информационни
изследвания)
науки

1

305

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Международна журналистика)
науки

1

306

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Научни медии и комуникации)
науки

1

307

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Невербална комуникация)
науки

1

308

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Онлайн журналистика)
науки

1

309

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Пресжурналистика)
науки

1

310

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Прескомуникация – медиен
ции и информационни
анализ и медиакритика)
науки

1

311

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Радио и телевизия)
науки

2

312

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Радиоформати)
науки

1
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313

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Редактиране)
науки

1

314

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Социология на публичната
ции и информационни
комуникация)
науки

1

315

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Спортна журналистика)
науки

1

316

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Съвременна българска журции и информационни
налистика)
науки

1

317

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Телевизионна журналистика)
науки

2

318

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Теория на журналистиката и
ции и информационни
медиите)
науки

1

319

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Теория на четенето)
науки

1

320

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Убеждаваща комуникация)
науки

1

321

3.5.

Обществени комуникаЖурналистика (Управление на медийно съции и информационни
държание)
науки

1

322

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Фотожурналистика)
науки

1

323

3.5.

Обществени комуникации и информационни Журналистика (Чуждестранна журналистика)
науки

1

Общо

46
Юридически факултет

324

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически
и правни учения (Обща теория на правото)

325

3.6.

Право

Правна информатика

1

326

3.6.

Право

Информационно право

1

327

3.6.

Право

Гражданско и семейно право

1

328

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Търговско право)

1

329

3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Изобретателско,
авторско и патентно право)

1

330

3.6.

Право

Международно частно право

2

1

331

3.6.

Право

Право на Европейския съюз

2

2

332

3.6.

Право

Международно публично право

1

1

2

2

1

1

333

3.6.

Право

Административно право и административен
процес

334

3.6.

Право

Финансово право

2

2

335

3.6.

Право

Наказателен процес (Наказателнопроцесуално
право)

1

1
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336

3.6.

Право

Наказателен процес (Наказателноизпълнително
право)

1

337

3.6.

Право

Наказателно право (Криминология)

1

338

3.3.

Политически науки

Международни отношения

Общо

1

1
18

12

Факултет по педагогика
339

1.1.

Теория и управление на
Образователен мениджмънт
образованието

340

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение)

2

341

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

342

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Анимация
и образование)

2

343

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Модели
на образование за възрастни)

1

344

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория
на възпитанието)

1

1

345

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Превантивна педагогика)

1

1

346

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Методика
на възпитателната дейност)

347

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Семейна
педагогика)

1

348

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия)

1

349

1.2.

Педагогика

История на педагогиката и българското образование

1

350

3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Социална работа по проект)

1

351

3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Методи на социална работа)

Общо

1

1

1
11

6

Факултет по начална и предучилищна педагогика
352

1.2.

Педагогика

Социална педагогика

1
1

353

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория
на възпитанието)

354

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

355

1.2.

Педагогика

Сравнително образование

2

356

1.2.

Педагогика

Гражданско образование

1

357

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика

2

358

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика

2

359

1.2.

Педагогика

Логопедия

1

Специална педагогика (Слухово-речева рехабилитация)

1

360

1.2.

Педагогика

361

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по изобразително
ето по…
изкуство

2

362

1.3.

Методика на обучението в детската градина
Педагогика на обучении началното училище по български език и
ето по...
литература (в началните класове)

1

1
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363

1.3.

Методика на обучението в детската градина и
Педагогика на обучени- началното училище по родинознание и прироето по...
дознание (Околен свят, човекът и природата
и човекът и обществото в началните класове)

1

364

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението в детската градина и
ето по...
началното училище по домашен бит и техника

1

365

1.3.

Педагогика на обучениМетодика на обучението по музика
ето по...

2

2

Общо

19

3

Общо

454

83

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, платено обучение,
в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2017 – 2018 г.
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Геолого-географски факултет
1

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

1

2

4.4.

Науки за земята

Биогеография и география на почвите

1

3

4.4.

Науки за земята

Картог рафи я (Геог рафск и информационни
системи)

2

4

4.4.

Науки за земята

Картография (Дистанционни изследвания)

1

Биологически факултет
4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология)

1

6

4.3.

Биологически науки

Хидробиология (Ихтиология)

1

7

5.11. Биотехнологии

Биотехнология на пречиствателните процеси

1

5

Богословски факултет
8

2.4.

Религия и теология

Теология (Патрология – Древнохристиянска
книжнина)

1

9

2.4.

Религия и теология

Теология (Християнско поклонничество)

1

10

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено писание на Стария завет)

1

11

2.4.

Религия и теология

Теология (Свещено писание на Новия завет)

1

12

2.4.

Религия и теология

Теология (Библейска археология)

13

2.4.

Религия и теология

Теология (Църковно право)

1
1

1

Факултет по класически и нови филологии
14

2.1.

Филология

Семитско-хамитски езици (Арабско езико
знание)

1

1

15

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Арабско обществознание)

1

1

16

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Арабско литературознание)

1

1
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17

2.1.

Филология

Литерат у ра на народите от Европа, Азия,
Африка, Америка, Австралия (Постмодерна
американска литература)

1

18

1.3.

Педагогика на обучени- Педагогика на обучението по (Методика на
ето по…
обучението по английски език)

1

19

2.1.

Филология

Литература на народите от Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Китайска лингвистика и култура, фразеология)

1

20

2.1.

Филология

Литература на нарадите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Японска литература
и култура)

1

21

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Испанска литература от ХVІІІ век до наши дни)

1

Факултет по славянски филологии
22

2.1.

Филология

Руска литература (Руски фолклор и етнология)

1

23

2.1.

Филология

Руска литература (Стара руска литература)

1

24

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХIII век)

1

25

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на XIX век)

1

26

2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

1

27

2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература – ХХI век)

1

28

2.1.

Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

29

2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

30

2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

31

2.1.

Филология

Славянски езици (Словашки език)

1

32

2.1.

Филология

Славянски езици (Украински език)

1

33

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Съвременно полско
и западноевропейско литературознание)

1

34

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

1

35

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

1

36

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения) – с
обучение на английски език

1

37

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

1

38

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология) – с
обучение на английски език

1

39

3.3.

Политически науки

Публична администрация (с обучение на английски език)

5

2

Философски факултет
2

Юридически факултет
40

3.6.

Право

Административно право и административен
процес

1

1

41

3.6.

Право

Финансово право

1

1

42

3.6.

Право

Конституционно право на Р. България

2
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43

3.3.

Политически науки

Международни отношения

44

3.6.

Право

Международно частно право

45

3.6.

Право

Право на Европейския съюз

1

46

3.6.

Право

Международно публично право

1

47

3.6.

Право

Наказателнопроцесуално право

1
1

1

1

1

Факултет по начална и предучилищна педагогика
48

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика (с обучение на английски език)

10

49

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика (с обучение на английски
език)

2

50

1.2.

Педагогика

Специална педагогика (с обучение на английски език)

10

51

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по музика (с обучение
ето по….
на английски език)

5

52

1.3.

Педагогика на обучени- Методика на обучението по изобразително
ето по….
изкуство (с обучение на английски език)

2

Общо
5761
86. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за следните
академични длъжности: професори: в област на
висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Методика на обучението по математика в богата
на технологии среда) – един; в област на висшето образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика (обобщени мрежи и
размита логика)“ – един; доценти: в област на
висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Педагогика на девиантното поведение и методи на социалната работа) – един; в област на
висшето образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) – един; в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност
„Икономика и управление (отчетност, оценка и
управление на инвестициите)“ – един; в област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.9.
Туризъм – един; главни асистенти: в област на
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна
специалност „Българска филология“ – един; в
област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Етика“ – един; в
област на висшето образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология, научна специалност „Стара история
(включително Праистория)“ – един; в област на

75

5

24

висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика (количествени методи и моделиране)“ – един; в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки (технология за пречистване на
флуиди) – един, всички със срок за подаване на
документите 2 месеца; главен асистент в област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, научна специалност
02.05.16. „Уреди, преобразуватели и методи за
измерване на електрични и магнитни величини
(електрически измервания)“ – един, със срок на
подаване на документите 3 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, Бургас, к/с Славейков, бул. Проф.
Я. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715-725.
5760
212. – Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за прием
на докторанти в редовна форма на обучение по
докторските програми „Финанси, застраховане и
осигуряване“ – петима, и „Счетоводство, контрол
и анализ“ – петима, всички със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи във ВУЗФ, София, ул. Гусла № 1, тел. 02
4015 819, 02 4015 824.
5723
146. – Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: професор по
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Теория на управленското решение) – един; доцент по професионално направле-
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ние 3.8. Икономика (Маркетинг) – един; доцент
по професионално направление 3.8. Икономика
(Финанси, парично обращение, кредит и застраховане) – един; доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелски менид жмънт) – един;
главен асистент по професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) – един, всички със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Пловдив, ул. Задруга № 18, тел.
032/67 23 62.
5695
5. – Институтът за етнология и фолклорис
тика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности:
доценти в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност „Етнография“ за нуждите
на секция „Етнология на социализма и пост
социализма“ – двама; главен асистент в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
„Музеология“ за нуждите на научната група в
Националния етнографски музей – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Московска
6А, тел. 988-42-09.
5696
833. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН –
София, обявява конкурс за професор в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, научна специалност „Приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни области на науката
(in silico изследване на биоактивни молекули и
моделиране на биологични процеси)“, за нуждите
на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към
ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в канцеларията на института, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 105.
5737
151. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанска академия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор по професионално направление
5.1. Машинно инженерство, научна специалност
„Механизация и електрификация на растениевъдството“ за нуждите на отдел „Енергетика, машиноизползване и експлоатация на земеделската
техника“; доцент по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Хидромелиоративно строителство“
за нуждите на отдел „Хидромелиорации и поливен режим на земеделските култури“; доцент по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Почвознание“ за нуждите
на отдел „Генезис, география и класификация
на почвите“; главен асистент по професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел
„Генезис, география и класификация на почвите“;
главен асистент по професионално направление
6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации“ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)
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за нуждите на отдел „Ерозия на почвата“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя № 7.
5689
429. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински ин
ститут (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висшето
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ за нуждите на
НДНИВМИ, Национален център по безопасност
на храните – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурса се подават в деловодството
на НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков № 15. За
справки – тел. 02 952 12 77 и на страницата на
института: www.vetinst-bg.com.
5602
66. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Дерматология и венерология“ за нуждите на Клиниката по вътрешни
болести – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в София, бул. Тотлебен
№ 21, тел. 91 54 400.
5697
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация за откриване на задънена улица от о.т.
527в до о.т. 528 и алея между кв. 50 и кв. 13,
при о.т. 532 за откриване на алея между кв. 45а
и кв. 13, м. Кв. Бояна; изменение на план за
регулация и застрояване на кв. 45а и кв. 50 за
създаване на нови УПИ ХLІІІ-2746, кв. 45а, и УПИ
ХVІІІ-2746, кв. 50, м. Кв. Бояна, и изменение на
УПИ ХХVІІІ-885, кв. 45а, м. Кв. Бояна, район
„Витоша“. Проектът е изложен в район „Витоша“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Витоша“.
5523
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация на кръстовище бул. Андрей
Сахаров, бул. Андрей Ляпчев и ул. Бъднина,
прилежащо на: квартал 5а, м. Людмила Живкова (бул. Ал. Малинов), квартал 5г, м. Младост
1А, квартал 23 и квартал 2В на м. Младост 3.
Проектът е изложен в район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Младост“.
5701
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358. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на разпределителен
газопровод и газопроводни отклонения до имоти в
землището на с. Изгрев, преминаващо и засягащо
имоти с № 0.42 (за др. вид застрояване – кметство на с. Изгрев), № 0.53 (пасище – общинска
собственост), № 0.89 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост),
№ 0.91 (за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост), № 0.114 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост), № 0.116 (за селскостопански, горски,
ведомствен път – общинска собственост), № 1.25
(за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), № 1.37 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост),
№ 2.15 (за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост) в землището на
с. Изгрев, община Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
5703
4. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка
с чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 145, ал. 1, т. 2 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е одобрен работен проект и е издадено Разрешение
за строеж № РС-41 от 14.07.2017 г. за обект на
техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1,
т. 2 ЗУТ с обхват повече от една община на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление София, бул. Цар
Борис ІІІ № 201, ЕИК 175201304, представлявано
от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор,
за обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бохот“
с подмяна на стълбове и проводници“ в обхвата
на сервитута по § 26 от ПЗР на Закона за енергетиката, отразен на картата на възстановената
собственост на землища с. Първомайци, община
Горна Оряховица, и с. Самоводене, с. Хотница,
с. Русаля, община Велико Търново, разположен
в имоти в тези землища, подробно описани в
регистри. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Велико Търново.
5555
23. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждането на нова канализация за битовоотпадъчни води от хотел „Резиденс Света гора“
в ПИ 10447.136.15 до съществуваща шахта в ПИ
10447.512.51, гр. Велико Търново, община Велико Търново. Проектът се намира в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
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проекта до кмета на община Велико Търново в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5619
24. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за: парцеларен план (ПП) за външно ел.
захранване на ПИ № 46532.16.2, местност Ръта,
землище на с. Малки чифлик, община Велико
Търново, с цел промяна предназначението на
земята. Проектът се намира и може да бъде разгледан 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
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5706
25. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на външно
електрозахранване на ПИ № 017016, м. Вадата, землище на с. Големаните, община Велико Търново,
преминаващо през ПИ № 001338 – водно течение,
ПИ № 001357 – път ІV клас, ПИ № 040008 – полски път, и ПИ № 042004 – местен път. Проектът
се намира в Кметство Килифарево, стая 11. 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.
5771
162. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е изготвен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) – за удължаване на трасе
на противопожарен водопровод в ПИ 019074,
019073, 019072, 019065, 019064, 019063 и 019062
в землището на гр. Вълчедръм, собственост на
„Златия Агро“ – ЕООД, гр. Вълчедръм. Проектът
на ПУП – ПРЗ е изложен в стая № 12 на общинската администрация и може да бъде разгледан
от заинтересованите собственици. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Вълчедръм в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5772
163. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) – за удължаване на трасе за подземен
ел. провод за захранване на обекти в ПИ 019074,
019073, 019072 и 019065 в землището на гр. Вълчедръм, собственост на „Златия Агро“ – ЕООД,
гр. Вълчедръм. Проектът на ПУП – ПРЗ е изложен в стая № 12 на общинската администрация
и може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Вълчедръм в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5773
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93. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Подземен водопровод от
магистрален водопровод ПС „Батово 2“ през ПИ
№ 66946.0.40, № 66946.0.66 с НТП „полски път“
в землището на с. Славеево, ПИ № 67917.30.48
с НТП „др. посевна площ“, ПИ № 67917.0.49,
№ 67917.0.53, № 67917.0.52, № 67917.0.35 с НТП
„полски пътища“, ПИ № 67917.0.40 с НТП „прокар“, ПИ № 67917.0.11, № 67917.0.30 с НТП „пасище, мера“, № 67917.2.101, № 67917.2.12 с НТП
„ниви“ в землището на с. Соколник, улици в
регулацията на с. Соколник и ПИ № 69300.0.169,
№ 69300.0.145, № 69300.0.144 с НТП „полски пътища“ в землището на с. Стожер до водоем в
ПИ № 69300.0.173 с НТП „залесена територия“
в землището на с. Стожер, община Добричка“.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5742
99. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Подземна кабелна линия
НН от ТП „Соколник“ през ПИ № 67917.0.11
с НТП „пасище, мера“ до УПИ № ХІІІ, кв. 7
по плана на с. Соколник, община Добричка“.
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5743
2. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии) за
„Изграждане на депо за съхранение на скални
блокове от врачански варовик“. Инвестиционното предложение е разположено на територията на следните поземлени имоти: № 015017,
№ 016174, № 016175, № 016176, № 016178, № 016179,
№ 016180, № 016098, № 016099, № 016206, № 016208
и № 016214, с начин на трайно ползване „ливади“, намиращи се в местност Тихова глава, и
№ 016227 и № 016228 с начин на трайно ползване
„ливади“, намиращи се в местност Бубарника в
землището на с. Горна Кремена, община Мездра.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 105. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проектите и да изкажат
предложения или възражения по тях.
5443
3. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(план за застрояване за имоти извън границите
на урбанизираните територии) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в границите на
концесионната площ на находище „Плочата“ в
землището на с. Горна Кремена, община Мездра.
Проектите са на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 105. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проектите и да изкажат
предложения или възражения по тях.
5444
4. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(план за застрояване за имоти извън границите на
урбанизираните територии) – план за застрояване
(ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
материали – варовици“ от находище „Ирма“,
намиращо се в землищата на с. Кален и с. Горна
Кремена. Проектите са на разположение в сградата
на Община Мездра, стая 105. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с проектите и да изкажат
предложения или възражения по тях.
5445
13. – Община Момчилград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на В и К захранване на част
от поземлените имоти в масив 501, предвидени
за нискоетажно жилищно строителство, по плана
на новообразуваните имоти на м. Мамулица в
землището на Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали. Проектът е изложен в стая
№ 23, ет. 3 в сградата на общинската администрация – Момчилград. 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.
5447
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Проектиране и стабилизиране на горски
автомобилен път (ГАП) в териториалния обхват
на дейност на ТП на ЮИДП – ДГС „Мъглиж“,
подобект: „Изграждане на горски автомобилен път
(ГАП) „Иванкова пътека – Калоянка“ в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС – Мъглиж, в
землищата на с. Дъбово, с. Сливито и с. Борущица, община Мъглиж. Проектът за ПУП – парцеларен план, е изработен във връзка с изграждане
на четвъртостепенен горски автомобилен път с
ведомствено предназначение, който не свързва
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населени места в района. Трасето преминава през
ПИ с № 000913, 000914, 000916, 000917, 000918,
000934, 000966 в землището на с. Борущица, през
ПИ с № 000015, 000415, 000427 в землището на
с. Дъбово и през ПИ с № 000484 в землището на
с. Сливито, община Мъглиж, с начин на трайно
ползване – дървопроизводителна гора; вид територия – горска територия; собственост – държавна
частна – ДГС „Мъглиж“. Проектът за горски път
е изработен с технически параметри на горски
автомобилен път IV степен съгласно изискванията на чл. 18 – 22 на Наредба № 5 от 2014 г. за
строителство в горските територии без промяна
на предназначението им. Конструкция на настилката: трошенокаменна настилка с оптимална
дебелина 30 см. Водостоци: оптимален брой с
необходимото напречно сечение. Отводнителна
канавка: оптимални размери. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „УТ“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
5627
3. – Община гр. Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проекти за
ПУП – ПП (парцеларни планове) за техническа
инфраструктура – водопровод, ел. провод и пътна
връзка до ПИ 52009.37.1 (нива) в землището на
гр. Нови пазар, община Нови пазар, собственост
на „Кимпекс 2001“ – ЕООД, София. ПУП – ПП
за водопровод и ел. провод до ПИ № 52009.37.1 е
допуснат за изработване с Решение № 662-52 от
26.06.2015 г. на Общинския съвет – гр. Нови пазар. ПУП – ПП за пътна връзка до ПИ 52009.37.1
е допуснат с Решение № 179-15 от 16.09.2016 г. на
Общинския съвет – гр. Нови пазар. Трасето на
водопровода преминава през поземлени имоти,
както следва: ПИ № 52009.31.278 – път, държавна
собственост, ПИ № 52009.37.281, ПИ № 52009.39.5,
ПИ № 52009.41.263, ПИ № 52009.114.246 и ПИ
№ 52009.114.268 – полски пътища, публична общинска собственост. Трасето на електропровода
преминава през поземлени имоти, както следва:
ПИ № 52009.31.278 – път, държавна собственост,
П И № 520 09.37.2 81 – полск и п ът, п у бл и ч на
общинска собственост, ПИ № 52009.39.5 – полски път, публична общинска собственост, ПИ
№ 52009.39.445 – терени на градско и крайградско
движение, частна общинска собственост, и ПИ
№ 52009.41.263 – полски път, публична общинска
собственост. Трасето на ПУП – ПП на пътна
връзка преминава през поземлени имоти, както
следва: ПИ № 52009.37.281, полски път, публична общинска собственост, и ПИ № 52009.37.261,
път ІV клас, публична общинска собственост.
Проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) за
техническата инфраструктура – пътна връзка,
водопровод и ел. провод за ПИ № 52009.37.1
в землището на гр. Нови пазар, е изложен в
сградата на общинската администрация на Община Нови пазар, стая № 402, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните лица в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да направят
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писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Нови пазар.
5569
2. – Община гр. Нови пазар, област Шумен,
отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПР (план за регулация)
на кв. 44 и 44а по плана на гр. Нови пазар,
съгл асно който: в кв. 44 по плана на гр. Нови
пазар УПИ І – „Обществен център“, се разделя
на два самостоятелни УПИ с проектни номера,
както следва: УПИ І – „Обществен център“, и
УПИ ІІ – „За ООД“; УПИ I – „Озеленяване“,
УПИ II и ІІІ, отредени за „Нискоетажно жил.
строителство“ в кв. 44а, и УПИ II, III и IV,
отредени за „Нискоетажно жил. строителство“
в кв. 44, се обединяват в един УПИ с проектен
номер II „Парк“, като отпада част от уличната
регулация от ОК 864 до ОК 866в; новообразуваните проектни УПИ се обединяват в един
квартал с проектен номер 44, а квартал 44а се
заличава; проектира се тупик с проектни ОК
866г – ОК 866д – ОК 866е. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация на
Община Нови пазар, стая 402, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните лица в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Нови пазар.
5570
31. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
водопровод, захранващ ПИ 035064 (УПИ ІІ – складове за ст роителни материали), в местност
Азмъка по КВС на землище с. Ивайло, община
Пазарджик. Трасето на водопровода с обща дължина 240 м започва от съществуващ водопровод,
разположен в имот – общинска собственост: ПИ
000024 – полски път, преминава през него, пресича
ПИ 035063 – ведомствен път (частна собственост),
и достига до имотната граница на ПИ 035064,
който ще бъде захранен съгласно изчертаното
със синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината,
ет. V, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
5740
30. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ 035064 (УПИ
II – складове за строителни материали), в местност Азмъка по КВС на землище с. Ивайло,
община Пазарджик. Трасето на електропровода
с обща дължина 392 м започва от съществуващ
стълб, разположен в имот – общинска собственост
ПИ 000023 – напоителен канал, преминава през
ПИ 000024 – полски път, в посока запад, след
което сменя посоката си на север и продължава
по полския път. След около 390 м от началото
си проектното трасе чупи на изток, пресича ПИ
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035063 – ведомствен път (частна собственост),
и достига до имотната граница на ПИ 035064,
който ще бъде захранен съгласно изчертаното с
червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
5741
479. – Община Пловдив, район „Южен“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация) за част
от кв. 42, 42а, 58 и 59 по плана на кв. Коматево,
гр. Пловдив. Проектът е изложен за запознаване
в районна администрация „Южен“ на Община Пловдив, ул. Македония № 73а, ет. 2, стая
№ 25 – заседателна зала. 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 чрез район „Южен“.
5704
29. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т съобщава,
че е изработен проект за подробен уст ройствен план – П У П – парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори № 47086.22.97,
№ 47086.24.97 (полски пътища) и № 47086.23.43
(местен път) – собственост на община „Марица“,
в землището на с. Маноле във връзка с проектиране и изграждане на обект: Реконструкция
на довеждащи улица и път до „Археологически
комплекс Малтепе“, землище с. Маноле, община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация „Марица“,
област Пловдив.
5449
3. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за транспортен достъп – пътна връзка за обект: „Търговска
база за зеленчукови семена в УПИ I-030074 – търговска база за зеленчукови семена, съответстващ
на поземлен имот с ИД 30.103, м. Динките, по
КК на с. Марково, община „Родопи“, област
Пловдив, по път III-862, „Пловдив – Първенец“
км 2+236 – дясно, през част от поземлен имот с
ИД 30.101 – полски път, общинска собственост,
м. Динките, по КК на с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5705

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

16. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
изменение на общия устройствен план на гр. Самоков и крайградска територия и ПУП – ИПРЗ
(изменение на застроителния и регулационния
план) на УПИ І – „За комплексно жилищно и
обществено обслужване“, в кв. 206а по плана на
гр. Самоков, като се образуват два нови квартала
206а и 206д. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Самоков.
5461
1. – Община гр. Твърдица, област Сливен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на община Твърдица, землище
на гр. Твърдица, област Сливен, за обект: „Газоснабдяване на община Твърдица“, подобект:
„Разпределителен газопровод извън границите на
урбанизираната територия на община Твърдица,
землище гр. Твърдица“, преминаващ през имоти
по КВС на гр. Твърдица, община Твърдица, област
Сливен. Проектът е на разположение всеки работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на Община
Твърдица, област Сливен, пл. Свобода № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Твърдица,
област Сливен.
5744
1. – Община гр. Трън, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПП и ПЗ: 1. парцеларен план за обект
на техническата инфраструктура: Път за достъп
от урбанизираната територия на с. Главановци
до ПИ № 180013, м. Тулбак, землище с. Главановци, община Трън, по имот № 000130 и част
от ПИ № 000100, 000131, 150001, 160001, 160002,
170020 – общинска собственост; 2. план за застрояване на ПИ № 180013 за изграждане на обект:
Ваканционен комплекс (еднофамилни жилищни
сгради) в местността Тулбак, землище на с. Главановци, община Трън. Проектът е на разположение в стая № 18 на общината и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения и
искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
5770
4. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
изменение на план-схема за техническата инфраструктура за газоснабдяване към действащия
ПУП в регулационните граници на гр. Търговище.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 14
на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
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тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5620
425. – Община Якоруда на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ обявява, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план и план-схема за трасе
за обект „Оптична кабелна линия за пренос
на електронни съобщения на територията на
община Якоруда“, преминаващ през землището на с. Бел Камен, с. Конарско и с. Бунцево,
с възложител – „Телекабел“ – АД, Пазарджик.
Проектът е изложен в отдел „ТСУ“ при Община
Якоруда и всички заинтересовани могат да го
прегледат и да направят писмени възражения в
законоустановения срок.
5556
428. – Община Якоруда на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ обявява, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план и план-схема за трасе
за обект „Оптична кабелна линия за пренос
на електронни съобщения на територията на
община Якоруда“, преминаващ през землищата на с. Бел Камен, с. Конарско и с. Бунцево,
с възложител – „Телекабел“ – АД, Пазарджик.
Проектът е изложен в отдел „ТСУ“ при Община
Якоруда и всички заинтересовани могат да го
прегледат и да направят писмени възражения в
законоустановения срок.
5621

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор при Варненската окръжна
прокуратура против Наредбата за управление на
общинските пътища, приета от Общинския съвет – гр. Девня, с Решение № 342 от 26.06.2006 г.,
изменена с решения № 495 от 3.05.2007 г., № 482
от 22.06.2010 г. и № 557 от 28.02.2011 г. на същия
орган, във връзка с който е образувано адм. д.
№ 1390/2017 г. на Административния съд – Варна,
VІІ състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.09.2017 г.
5717
Административният съд – Велико Търново,
на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест, подаден от Светлана Иванова – прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, против чл. 9, т. 7 и чл. 23б, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за разполагане на външна
реклама, фирмени надписи и информационно
указателни табели, обяви и други на територията
на община Горна Оряховица, приета с Решение
№ 185 по протокол № 13 от проведено заседание
на 25.07.1996 г. на Общински съвет – гр. Горна Оряховица, за което е образувано адм. д.
№ 518/2017 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 15.09.2017 г. от 9,30 ч.
5780
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Добрич, чрез протест на Наредба № 8 за
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определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Добричка, приета с Решение № 182 от 28.04.2016 г.
на Добричкия общински съвет, в частта на чл. 32,
т. 2, 3 и 4 от наредбата, с което се иска отмяна
на посочените разпоредби поради противоречие с чл. 7 и 8 от Закона за местните данъци
и такси. По оспорването е образувано адм. д.
№ 401/2017 г. по описа на Административния
съд – Добрич. Делото е насрочено за 26.09.2017 г.
от 13,15 ч.
5691
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 23,
ал. 4, чл. 24, т. 1 и 4, чл. 26, ал. 2, чл. 28, ал. 2,
чл. 29, т. 1 и 3, чл. 30, ал. 1, т. 2, 4 и 5 и ал. 2, т. 4,
чл. 31, ал. 2, раздел ІV „Прокарване и ремонт на
подземни и надземни проводи и съоръжения в
обхвата на пътя“ от чл. 33 до чл. 37, 69, 70 и 71 от
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Угърчин, по който е образувано адм. д.
№ 217/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 4.10.2017 г. от 11 ч.
5463
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 17,
ал. 1, т. 8, чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 35 от Наредбата за рекламната дейност и реда и условията
за разполагане на съоръжения за рекламноинформационни елементи на територията на
община Летница, по който е образувано адм. д.
№ 218/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 4.10.2017 г. от 11 ч.
5464
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик – Живко Пенев, против чл. 1, ал. 2 и
3 от Наредбата за управлението на общинската пътна мрежа и улиците на територията на
община Ракитово. По протеста е образувано
адм. д. № 515, по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
5539
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор Стефан Янев при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против чл. 1, ал. 2,
чл. 18, ал. 1, чл. 21, чл. 23, ал. 2, чл. 25, ал. 2,
чл. 26, чл. 27, ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 2, чл. 30, 31, 32
и 33 от Наредбата за управление на общинските
пътища на територията на община Сърница, приета с Решение № 81 от 30.06.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Сърница. По протеста е образувано
адм. д. № 512 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
5540
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 1, ал. 2,
чл. 20, ал. 1, чл. 22, ал. 4, чл. 23, чл. 27, ал. 2,
чл. 28, чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 2, чл. 32, 33,
34, 35, чл. 60, ал. 1, чл. 61 и 62 от Наредбата за
управление на общинските пътища, приета с
Решение № 323 от 31.08.2005 г. по протокол № 22
от 31.08.2005 г. на Общинския съвет – гр. Долна
Митрополия, по който е образувано адм. д.
№ 559/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
5541
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 1,
ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 22, ал. 4, чл. 23, чл. 27,
ал. 2, чл. 28, чл. 29, ал. 1 и 2, чл. 30, ал. 2, чл. 32,
33, 34, чл. 62, ал. 1, чл. 63 и 64 от Наредбата за
управление на общинските пътища на Общинския
съвет – гр. Плевен, приета с Решение № 1039 от
24.04.2014 г. с протокол № 42 от 24.04.2014 г., с
искане за отмяна, по който е образувано адм. д.
№ 557 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Плевен.
5542
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1943 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 27, ал. 1, т. 2
от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Калояново, приета с Решение
№ 116, взето с протокол № 14 от 15.04.2005 г. на
Общинския съвет – с. Калояново.
5716
Административният съд – Сливен, на осно
вание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Сливен, на разпоредбите на: индекс К9
от т. 3.2. Индивидуални критерии към чл. 3 от
приложение 1, раздел 1, глава първа, раздел ІІ в
частта „Родител, работещ в района на детската
ясла, точки 5 т.“; индекс К9 от т. 3.2. Индивидуални критерии за избраните детски градини към
чл. 3 от приложение 1, раздел 2, глава първа,
раздел ІІ в частта „Родител, работещ в района
на детската градина, точки 5 т.“; и индекс К9
от т. 3.2. Индивидуални критерии за избраните
ПГ към училищата, към чл. 3 от приложение 1,
раздел 3, глава първа, раздел ІІ в частта „Родител, работещ в района на училището, точки 5 т.“
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските
детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията
на община Сливен, приета с Решение № 485 от
16.12.2016 г., изм. с Решение № 530 от 26.01.2017 г.,
изм. и доп. с Решение № 643 от 27.04.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Сливен, по което оспорване е образувано адм. д. № 216/2017 г. по описа
на Административния съд – Сливен, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
4.10.2017 г. от 14 ч.
5781
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 234/2017 г. по жалба на сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“
с адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов № 67, срещу
разпоредбите на чл. 53, т. 7 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златоград, приета
с Решение № Г-221 от 23.02.2005 г. на ОбС – Златоград, с последните изменения и допълнения,
приети с Решение № Ж-320 от 29.09.2016 г. Делото
е насрочено за 26.09.2017 г. от 14,10 ч.
5434
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 228/2017 г. по жалба на сдружение с не
стопанска цел „Български правозащитен алианс“
с адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов № 67, срещу
разпоредбите на чл. 19, ал. 3 и чл. 57, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Неделино, приета с Решение № 210 по
протокол № 22 от 19.12.2012 г. на ОбС – гр. Неделино, с последните изменения и допълнения,
приети с Решение № 357 от 28.12.2016 г. Делото
е насрочено за 26.09.2017 г. от 14 ч.
5435
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 238/2017 г. по жалба на сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“, Пловдив, срещу чл. 48 в частта: „или
определени от него с изрична писмена заповед
длъжностни лица“ от Наредбата за обществения
ред на територията на община Доспат, приета
с Решение № 251 от 27.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, последни изменения и допълнения с Решение № 391 от 26.05.2017 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 26.09.2017 г.
от 14,40 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
5543
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 239/2017 г. по жалба на сдружение с
нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, Пловдив, срещу разпоредбата на чл. 91 от
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,
пожарната безопасност и защита на населението,
поддържане на чистотата, опазване на околната
среда и защита на имуществото на територията
на община Баните, област Смолян, приета с
Решение № 97 по протокол № 10 от 30.06.2008 г.
на Общинския съвет – с. Баните, последни изменения и допълнения с Решение № 151, протокол
№ 16 от 23.12.2016 г. Съдът уведомява, че делото
е насрочено за 26.09.2017 г. от 14,50 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
5544

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 237/2017 г. по жалба на сдружение
с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“, Пловдив, срещу нормите, както следва:
чл. 65, ал. 1, т. 7 и чл. 78, ал. 1, т. 7 от Наредба
№ 5 за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Баните, област
Смолян, приета с Решение № 78 от 3.08.2012 г.
на Общинския съвет – с. Баните, с последни
изменения и допълнения с Решение № 151 от
22.03.2013 г. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 26.09.2017 г. от 14,30 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
5545
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 242/2017 г. по жалба на сдружение с
нестопанска цел „Български правозащитен алианс“, Пловдив, срещу разпоредбите на чл. 35,
ал. 1 в частта: „и ППС е паркирано на забранени
места, описани в чл. 26 от настоящата наредба“,
от Наредбата за организацията и безопасността
на движението на територията на община Девин,
приета с Решение № 29 от 26.03.2009 г. на Общинския съвет – гр. Девин, с последни изменения
и допълнения с Решение № 43 от 28.03.2016 г.,
насрочено за 26.09.2017 г. от 13,45 ч.
5607
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 236/2017 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на
чл. 47, букви „б“ и „в“ от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните данъци и
такси и цени на услуги в община Смолян, приета
с Решение № 29 от 18.12.2015 г. по протокол № 5
от 18.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Смолян,
което е насрочено за 26.09.2017 г. – 14,20 ч.
5762
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 АПК е образувал адм. д. № 235/2017 г.
по протест от зам. окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу разпоредбата на чл. 42, букви „б“ и „в“ от Наредба за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги в община Чепеларе, приета с Решение № 625 от 29.04.2010 г. с последно
изменение и допълнение с Решение № 362 от
1.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
което е насрочено на 27.09.2017 г. от 13,40 ч., като
заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
5763
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Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че е постъпила жалба от Николай Иванов Петков, с която
се оспорва Решение № 447 от 23.06.2016 г. на
Столичния общински съвет (СОС), с което е
одобрено изменението на ПУП – ПР и ПЗ на
м. ІІ индустр иална зона – Военна рампа – София, кв. 22, УПИ І – ТЕЦ „Надежда“, и УПИ
„ДСО Петрол“, като: са създадени нови УПИ І –
ТЕЦ „Надежда“, и УПИ ХV-1456 – за инсталация за комбинирано производство на енергия
с оползотворяване на RDF отпадък от кв. 22
(нов); заличаване на УПИ – за ДСО „Петрол“;
създаване на нов кв. 22а и нов УПИ І-1457 – за
жилищни сгради, общежития на персонала и
тп от кв. 22а (нов); нови задънени улици по
о.т. 100-101 и по о.т.102-103; и план-схеми; само
в частта, засягаща поземлен имот с идентификатор 68134.511.1457 в нов кв. 22а, по която е
образувано адм. д. № 7701/2016 г. по описа на
Административния съд – София-град, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 5.10.2017 г. от 14 ч. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5547
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от сдружение „Съюз на търговците
на дребно на хранителни стоки в България,
осъществяващи дейността си от преместваеми
и мобилни обекти“, с която се оспорва чл. 36а
от Наредбата за реда и условията за извършване
на търговска дейност на територията на Столичната община, приет с § 8 от ПЗР на Наредбата
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните
елементи и за рекламната дейност на Столичната
община, приета с Решение № 717 по протокол
№ 71 от 6.11.2014 г., в сила от 1.03.2015 г., изм. с
Решение № 495 по протокол № 86 от 23.07.2015 г.,
по което е образувано адм. дело № 5967/2017 г.
по описа на Административния съд – Софияград, ХХІ тричленен състав.
5439
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. д. № 684/2017 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
11.11.2017 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 27, т. 2, 4 и 5 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ихтиман.
5436
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