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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
приет с Постановление № 5 на Министерския
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г.
и бр. 11 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 9а и 9б:
„9а. организира и ръководи дейностите по
съгласуване на оценките на въздействието
на нормативните актове, които се изготвят в
министерството;
9б. предлага на министъра военнослужещите от специализираната и общата администрация на министерството за назначаване и
освобождаване от длъжност, повишаване и
понижаване във военно звание, налагане на
дисциплинарни наказания, прекратяване на
договорите за военна служба и освобождаването от военна служба.“

2. В ал. 2, т. 5 думата „подготовката“ се
заменя с „координирането на дейностите по
подготовката“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думите „стратегически планове“ се добавя „концепции“ и се поставя
запетая, а думите „оперативни планове за
действия на въоръжените сили“ се заменят с
„планове за операции на въоръжените сили“;
б) в т. 4 след думите „военни формирования“ се добавя „от въоръжените сили“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. ръководи привеждането на въоръжените
сили или на част от тях в по-висока степен
на бойна готовност;“
г) в т. 8 думите „и носи отговорност за“
се заличават;
д) в т. 10 думите „носи отговорност за“ се
заменят с „организира“;
е) точка 12 се изменя така:
„12. предлага на министъра за утвърждаване
уставите на въоръжените сили, концепциите и
доктрините на въоръжените сили за провеждане на операции и стандарти за подготовка
и за използване на войски и сили;“
ж) в т. 16 думите „предварително съгласувани с постоянния секретар на отбраната
и“ се заличават;
з) в т. 19 думите „и видовете въоръжени
сили“ се заменят с „видовете въоръжени сили
и бригада „Специални сили“ и пред тях се
поставя запетая;
и) създава се т. 19а:
„19а. предлага на министъра военнослужещите от Щаба на отбраната за назначаване
и освобождаване от длъжност, повишаване
и понижаване във военно звание, налагане
на дисциплинарни наказания, когато не са в
неговите правомощия, прекратяване на договорите за военна служба и освобождаването
от военна служба;“
к) създават се т. 22 – 25:
„22. планира и ръководи чрез постоянните
представители на Република България в НАТО
и Европейския съюз дейността на Военния
представител на началника на отбраната във
Военния комитет на НАТО и във Военния
комитет на Европейския съюз;
23. планира и ръководи дейността на Националния военен представител в Съюзното
командване по операциите (СКО) и на Националния военен представител в Съюзното
командване по трансформацията (СКТ);
24. контролира подготовката, войсковия
ред и дисциплината във въоръжените сили;
25. ръководи изготвянето на плановете
на въоръжените сили за противодействие на
тероризма въз основа на Националния план
за противодействие на тероризма.“
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2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „Българската армия“ се
заменят с „въоръжените сили“;
б) създава се т. 6:
„6. организирането и координирането на
дейностите за осигуряване на поддръжката от
Република България като страна домакин и
изготвянето на проект на Каталог на Репуб
лика България за планираните възможности
по поддръжка от страната домакин.“
§ 3. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и функциите му
по отношение на въоръжените сили“.
2. В т. 2 думите „в Българската армия“
се заличават.
3. В т. 4 думите „в Българската армия“ се
заменят с „от тях“.
4. В т. 6 след думата „директиви“ се добавя
„концепции и доктрини“ и се поставя запетая.
5. В т. 8 думите „на структурите от Българската армия“ се заличават.
6. Точка 12 се изменя така:
„12. участват в разработването на планове
и програми за въоръжаване и превъоръжаване
на въоръжените сили с изключение на способностите, свързани със специфични методи
и средства за добиване на информация на
Служба „Военна полиция“ и Служба „Военна
информация“;“.
7. В т. 13 думите „Българската армия“ се
заменят с „въоръжените сили“.
8. Точки 14 и 15 се отменят.
§ 4. В чл. 9, т. 1 думите „Военновъздушните
сили и Военноморските сили“ се заменят с
„Военновъздушните сили, Военноморските
сили и Бригада „Специални сили“.
§ 5. В чл. 16, ал. 1 т. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 21, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Числото „4“ се заменя с „3“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 7. Член 24 се отменя.
§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думата „извършва“ се заменя с
„управлява“.
2. В т. 10 накрая се добавя „в управление
на министерството“.
§ 9. В чл. 26, ал. 1 числото „6“ се заменя
със „7“.
§ 10. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се т. 4а:
„4а. приема недвижими имоти с отпаднала
необходимост за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, включително имоти и движими
вещи с общо предназначение, придобити от
министерството при закриване на структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и при ликвидация на търговски дружества, в
които министърът на отбраната е упражнявал
правата на собственост на държавата;“.
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2. В т. 8 накрая се поставя запетая и се
добавя „и за застраховане и охрана на недвижими имоти в управление на министерството“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. организира и осъществява дейностите
по международните и националните търгове
за строителство, свързаните с него услуги и
свързаните със средствата за административни
разходи по Програмата на НАТО за инвестиции
в сигурността (NSIP) услуги в съответствие с
акта на министъра на отбраната по чл. 318,
ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;“.
4. В т. 10 след думите „строителни услуги“
се поставя запетая и се добавя „за застраховане и за охрана на недвижими имоти в
управление на министерството“, а думите
„както и за охрана на недвижими имоти в
управление на министерството“ и запетаята
пред тях се заличават.
5. В т. 11 накрая се добавя „в съответствие
с акта на министъра на отбраната по чл. 318,
ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“.
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „националната и колективната“ се заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. извършва периодични прегледи на стратегическите документи, свързани с политиката
за сигурност и отбрана;“.
3. В т. 3 накрая се добавя „на въоръжените
сили“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. изготвя Указания на министъра на отбраната по отбранителна политика;“.
5. Създават се т. 4а – 4в:
„4а. изготвя проект на Годишен доклад за
състоянието на отбраната и въоръжените сили
в изпълнение на чл. 23 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
4б. изготвя шестмесечен доклад за дейността на Министерството на отбраната и периодични доклади за резултатите от дейността
на министерството;
4в. участва в изготвянето на Доклада за
състоянието на националната сигурност в
изпълнение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за
функциониране и управление на системата за
защита на националната сигурност;“.
6. В т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „като участва в изготвянето на Указания
по програмиране и на Указания за планиране
използването на въоръжените сили“.
7. Точка 7 се изменя така:
„7. подпомага министъра за изпълняването на правомощията му по участието на
Република България в Общата политика за
сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския
съюз, в Европейската агенция по отбрана,
както и при осъществяване на общата координация за изпълнение на ангажиментите на
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Министерството на отбраната по подготовката
и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС от страна на Република България
през 2018 г.;“.
8. Създава се т. 7а:
„7а. изготвя анализи, изказвания, презентации, опорни точки, становища и позиции
относно отбранителната политика;“.
9. В т. 8 абревиатурата „(МСУН)“ се заменя
с „и ОПСО (МСУНО)“.
10. Точка 9 се изменя така:
„9. подпомага дейността на министъра при
осъществяване на ръководството, планирането
на работата и осигуряването на представителите на министерството в постоянните
представителства на Република България
към НАТО, Европейския съюз, ОССЕ и други
международни организации;“.
11. В т. 10 накрая се добавя „и участва
в комисията по подбора на кандидатите за
заемането им“.
12. Създават се т. 12а – 12в:
„12а. методически ръководи и координира
изпълнението на задачите, залегнали в плановете за двустранно, многостранно и регионално
сътрудничество в областта на отбраната;
12б. осъществява чрез Служба „Военна
информация“ координацията на дейностите
и задачите на Службата на военния аташе по
въпросите на двустранното, многостранното
и регионалното сътрудничество в областта
на отбраната;
12в. предоставя на Службата на военния
аташе материали относно двустранното, многостранното и регионалното сътрудничество
в областта на отбраната;“.
13. Точки 14, 15 и 16 се изменят така:
„14. подпомага министъра в рамките на
правомощията му по формиране и провеждане
на политиката по изпълнение на международните споразумения в областта на контрола
на въоръженията и мерките за укрепване на
доверието и сигурността;
15. подпомага министъра в рамките на
правомощията му по формирането и провеждането на политиката по участието на страната
в международни договори и споразумения в
областта на хуманитарното разоръжаване и
неразпространението на оръжия за масово
унищожаване;
16. подпомага министъра в рамките на
правомощията му по изпълнението на задълженията, произтичащи от националната
нормативна уредба и членството на Република
България в международни споразумения и
инициативи в областта на експортния контрол върху търговията с оръжие и с изделия
и технологии с двойна употреба.“
§ 12. В чл. 29, т. 18 след думата „поддържането“ се добавя „на план за привеждане
в готовност за работа във военно време и“.
§ 13. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. Дирекция „Правно-нормативна
дейност в отбраната“:
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1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на
министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на
отбраната;
2. участва в работни групи и изготвя законопроекти и други нормативни актове на
министъра, Министерския съвет или Народното събрание, които регламентират обществени отношения в областта на отбраната и
въоръжените сили;
3. изготвя становища и съгласува по законосъобразност проектите на административни
актове на министъра, заместник-министрите,
постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната;
4. участва в анализа на резултатите от
прилагането на нормативните и административните актове в областта на отбраната и
въоръжените сили и свързаната с тях съдебна
практика и прави предложения за законосъобразното им прилагане и/или за тяхното
изменяне и допълване;
5. изготвя или съгласува по законосъобразност всички становища на министерството
по проекти на нормативни и ненормативни
актове, международни договори и споразумения, изготвени от други държавни органи;
6. осигурява в правно отношение изпълнението на политиката по управление на човешките
ресурси във въоръжените сили и съгласува
по законосъобразност актовете за приемане,
изпълнение и освобождаване от военна служба
на военнослужещите по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
които са в правомощията на министъра на
отбраната и на началника на отбраната;
7. съгласува по законосъобразност актовете
и процедурите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с
държавните служители и с лицата по трудови
правоотношения в министерството;
8. изготвя становища по конституционни
дела, по които заинтересована страна е министърът;
9. организира и осъществява процесуалното
представителство пред съдилищата и другите
юрисдикции по дела, по които страна са министерството или министърът, заместник-министрите, постоянният секретар на отбраната,
началникът на отбраната или упълномощени
от министъра на отбраната длъжностни лица
от министерството;
10. п ред п риема необход и м и т е п ра вн и
действия по събиране на вземанията на министерството;
11. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки с възложител министърът или упълномощени от него
длъжностни лица от министерството, като:
а) съгласува и/или дава становища по документациите по процедури за възлагане на
обществени поръчки;
б) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
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в съответствие с нормативните изисквания
и приложимите правила за обществените
поръчки на европейското и националното
законодателство;
в) съгласува и/или дава становища относно
законосъобразността на проектите на договори
за възлагане на обществените поръчки;
г) участва в разработването, изменянето
и допълването на вътрешните правила за
възлагане на обществени поръчки в министерството;
12. осигурява правна експертиза при осъществяване на дейностите по предоставяне
на концесии;
13. осигурява в правно отношение дейностите по управление и разпореж дане с
недвижимите имоти и движимите вещи в
управление на Министерството на отбраната;
14. съгласува и/или изготвя становища по
законосъобразност на проектите на актове на
министъра на отбраната, свързани с разпореждането с жилищния фонд на Министерството
на отбраната;
15. изготвя правни становища и/или оказва
правна помощ при изготвяне на проекти на
актове, свързани с дейностите по управление и
разпореждане с оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия, продукти,
свързани с отбраната, и изделия и технологии
с двойна употреба по чл. 60д, ал. 1, т. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
16. подпомага законосъобразното изпълнение на правомощията на министъра на
отбраната в качеството му на едноличен собственик на капитала в търговските дружества
с държавно участие;
17. подпомага в правно отношение министъра на отбраната при осъществяване на
международно сътрудничество в областта на
отбраната и при изпълнение на задачите му
по прилагане на международните договори,
свързани с отбраната и въоръжените сили на
Република България, както и във връзка с
членството на страната в НАТО, Европейския
съюз, ООН и други международни публични
организации и инициативи в областта на
отбраната и сигурността;
18. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на международни договори
на Република България и технически споразумения с други държави и международни организации в областта на отбраната и
въоръжените сили;
19. осигурява правна експертиза във връзка
с изпращането, командироването и използването на български въоръжени сили и отделни
военнослужещи извън територията на страната
и преминаването през и пребиваването на
територията на Република България на чужди
и/или на съюзнически въоръжени сили;
20. подпомага в правно отношение подготовката и провеждането на учения и тренировки с участие на чужди и съюзнически
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въоръжени сили и участието на български
военнослужещи и военни формирования в
международни операции и мисии извън територията на страната;
21. подпомага методически юрисконсултите в структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия.“
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Управление на
човешките ресурси“ се заменят с „Управление
на човешките ресурси в отбраната“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра при формиране
на политиките по управление на човешки
ресурси за нуждите на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и
Българската армия;“.
3. В т. 2 след думата „кариерно“ се добавя
„и кадрово“.
4. Създава се т. 2а:
„2а. подпомага министъра при организирането и контрола на дейностите по атестирането
за военнослужещите в министерството и на
военнослужещите, назначени на длъжности
извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, дългосрочно командировани
извън територията на страната в задгранично
представителство на Република България,
както и в състава на многонационални формирования на територията на страната;“.
5. Създава се т. 6а:
„6а. подпомага министъра при организирането и контрола на дейностите по провеждане
на подготовката на българските граждани за
защита на отечеството;“.
6. Точки 8 и 9 се изменят така:
„8. организира и координира дейностите
по подбора, назначаването и отзоваването на
военнослужещите и цивилните служители от
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия на
длъжности в международни организации или
в други международни инициативи извън и на
територията на страната, както и в задгранично представителство на Република България;
9. координира и контролира дейностите
по поддържането на електронния регистър
по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
за структурата и личния състав на министерството, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия с изключение на Служба „Военна информация“, както и координира дейностите
по развитието на Автоматизираната система
за управление на човешките ресурси;“.
7. Създават се т. 9а и 9б:
„9а. организира, координира и контролира
дейностите по воденето на отчета на личния
състав в структурите на пряко подчинение на
министъра и Българската армия;
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9б. поддържа в актуално състояние информационния ресурс за личния състав на
министерството в електронния регистър по
чл. 328, ал. 1, т. 1 ЗОВСРБ и води отчета на
личния състав на министерството;“.
8. В т. 10 след думите „водене на отчет“ се
поставя запетая и се добавя „сдаване“.
9. Точка 12 се изменя така:
„12. координира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната
власт и на местното самоуправление и местната администрация с Централното военно
окръжие и военните окръжия по въпросите
на резерва на въоръжените сили;“.
§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра при формирането
и провеждането на политиката в областта на
отбранителната аквизиция и управлението на
жизнения цикъл на отбранителните продукти;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. организира, координира и подпомага
изпълнението на дейностите, свързани с доставката на отбранителни продукти и услуги по
програми на САЩ за подпомагане в областта
на сигурността;“.
3. В т. 11 след думите „уредба в областта
на“ се добавя „управлението на жизнения
цикъл на отбранителните продукти“ и се
поставя запетая.
4. Създава се т. 14а:
„14а. планира, координира и осъществява
дейностите по сътрудничеството със съюзните
организации в областта на въоръженията;“.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. изготвя становища по документите,
свързани с осъществяването на проекти от
портфолиото от инвестиционни проекти на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия;“.
2. В т. 5 думата „взаимодействието“ се
заменя с „взаимодействие и координация“.
3. Точки 7 – 10 се изменят така:
„7. поддържа Регистър на включените в
портфолиото инвестиционни проекти на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия, в т.ч. досиетата на инвестиционните
проекти и на осъществените такива, както и
цялата информация за проектното управление
в министерството;
8. събира, съхранява, обобщава и анализира информация за хода на проектите от
портфолиото от инвестиционни проекти на
министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и изготвя периодични справки,
отчети и доклади за тяхното изпълнение за
ръководството на министерството, Борда за
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управление на портфолио от проекти, съвещателните органи към министъра, други
длъжностни лица и структури;
9. идентифицира възможности за използване механизмите на Европейските структурни и инвестиционни фондове и координира
дейностите при кандидатстване с проектни
предложения по програми на Европейския
съюз от страна на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия;
10. организира и подпомага в административно-техническо отношение дейността на
Борда за управление на портфолио от проекти,
създаден с акт на министъра на отбраната.“
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. подпомага министъра при осъществяването на политиката, свързана с наградната
система, организира и координира дейности
те по награж даване на военнослужещите
и цивилните служители в министерството,
структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, както и мерките
за мотивация за служба на личния състав;“.
2. Точки 16 и 17 се изменят така:
„16. подпомага министъра при осъществяване на политиката и по изпълнението
на правомощията му по Закона за военните
паметници и извършва дейности по проучване, регистриране, опазване, възстановяване,
изграждане и поддържане на военните паметници в страната и в чужбина;
17. подпомага министъра при осъществяване на политиката по военно-патриотичното
възпитание.“
§ 18. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Щабът на отбраната подпомага
министъра, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянни я секретар на
отбраната и заместник-началниците на отбраната при осъществяване на техните функции.
(2) Щабът на отбраната е организиран в
пет дирекции.“
§ 19. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Дирекция „Операции и подготовка“:
1. определя потребностите и организира
формирането и функционирането на системата
за командване и управление на въоръжените
сили;
2. изготвя директиви, устави, концепции,
доктрини, списък с основни задачи и стандарти за подготовка и използване на войските
и силите;
3. подпомага началника на отбраната при
осъществяване на контрола по:
а) провеждане на операциите;
б) използване на въздушното и морското
пространство;
в) подготовката и оперативните способности
на въоръжените сили;
г) бойната и мобилизационната готовност,
мобилизационната подготовка и провеждане
на мобилизацията;
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д) носене на оперативното и бойното дежурство (дежурството);
е) сертифицирането на щабовете и военните
формирования;
ж) войсковата служба и дисциплината във
въоръжените сили;
4. участва в предварителното планиране и
в планирането на действията на въоръжените
сили в отговор на кризи от военен характер;
5. участва в планирането и организирането
на бойната и мобилизационната готовност,
носенето на оперативното дежурство (дежурството), мобилизационната подготовка,
привеждането в по-високи степени на бойна
готовност, провеждането на мобилизацията
и попълването на загубите на въоръжените
сили на Република България;
6. изготвя документите относно планирането и организацията на защитата на силите,
информационните и психологическите операции, гражданско-военното сътрудничество,
съвместното определяне и въздействие върху
целите и изготвянето на правилата за използване на сила от въоръжените сили;
7. определя изискванията и необходимите
способности и подпомага осъществяването на
ръководството по изпълнението на дейности
те в областта на ядрената, химическата и
биологическата защита и военноинженерното
осигуряване;
8. подпомага началника на отбраната при
определяне на изискванията и способностите
на силите за неутрализиране на невзривени
боеприпаси, планира и координира дейностите
по инженерна поддръжка и противодействие
на импровизирани взривни устройства;
9. осъществява междуведомствена координация по разпределение, управление и използване на въздушното и морското пространство,
както и дейностите по разрешаване преминаването през и пребиваването на територията
на Република България на военнослужещи,
кораби и въздухоплавателни средства на съюзнически и чужди въоръжени сили;
10. организира планирането на охраната
на въздушното пространство, определянето
на изискванията към противовъздушната и
противоракетната отбрана и използването на
морските пространства на Република България
за военни цели;
11. организира планирането, осъществяването на междуведомствената координация и
участието и отчита дейността на въоръжените
сили по оказване на помощ на населението,
овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, охраната на стратегически
обекти и на обекти и системи от критичната
инфраструктура, охраната на държавната граница и противодействие на тероризма;
12. подпомага началника на отбраната в
ръководството на подготовката на въоръжените сили и осъществява планирането и
отчитането є;
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13. подпомага началника на отбраната при
планирането, организирането и ръководството
при провеждането на национални, съюзни,
регионални и двустранни учения;
14. подпомага началника на отбраната при
определяне на изискванията, на необходимите
способности и координиране на дейностите по
моделиране и симулации във въоръжените сили;
15. планира и организира процеса на сертифициране на щабове и военни формирования
от въоръжените сили;
16. подпомага министъра при осъществяване на дейностите по опазване и възстановяване
на околната среда в районите на дислокация
на военните формирования и в местата на
провеждане на операции, учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната;
17. планира и ръководи процеса на извличане на поуки от практиката и въвеждането
им във въоръжените сили;
18. изготвя изисквания към подготовката
за обучението на слушатели, курсанти и кадети във Военна академия „Г. С. Раковски“
и висшите военни училища и координира
съгласуването на квалификационните характеристики и учебните планове;
19. под държа координаци ята, взаимодействието и обмена на информация със
сходните структури в НАТО и Европейския
съюз, както и с националните министерства,
ведомства, държавни агенции и служби;
20. организира планирането и координирането на развитието на способностите на
специалните сили и използването им.“
§ 20. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Дирекция „Логистика“:
1. подпомага министъра при формиране
на политиката по логистичното осигуряване
на въоръжените сили;
2. планира логистичното осигуряване на
въоръжените сили в рамките на процесите
на предварителното планиране и планирането
в отговор на кризи на стратегическо ниво;
3. организира поддържането, внедряването
и развитието на национална автоматизирана информационна система за управление
на логистиката в областта на логистичното
осигуряване на въоръжените сили;
4. организира и координира дейностите по
многонационалната логистика и хармонизиране на националната нормативна уредба в
областта на логистиката на въоръжените сили
с тази на НАТО и Европейския съюз;
5. подпомага министъра при формиране
на политика за оказване на поддръжка от
страната домакин (ПСД);
6. планира на стратегическо ниво дейностите по оказване на ПСД в рамките на
процесите на предварителното планиране и
планирането в отговор на кризи;
7. организира и координира процеса по
определяне на националните способности по
ПСД на Република България;
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8. развива способности за изпълнението
на изискванията за стратегически транспорт
за развръщане/ротация/изтегляне на националните сили и тяхната поддръжка в хода
на операции;
9. координира дейностите по заявяване,
доставка и разпределение на материалните
ресурси и услуги за осигуряване на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
10. организира определянето на военновременните потребности от военна и гражданска
продукция и услуги за въоръжените сили;
11. отчита и анализира състоянието на
осигуреността на въоръжените сили с въоръжение, техника и други материални ресурси;
12. организира и координира процесите по
въвеждането във и извеждането от експлоатация на отбранителни продукти от въоръжените сили с изключение на способностите,
свързани със специфични методи и средства за
добиване на информация на Служба „Военна
полиция“ и Служба „Военна информация“ и
на комуникационни, информационни, навигационни и сензорни системи;
13. координира и контролира експлоатацията
на въоръжението, техниката и материалните
ресурси и участва в процеса по модернизирането им;
14. организира освобождаването на въоръжените сили от излишни отбранителни про
дукти и движими вещи с общо предназначение;
15. подпомага министъра на отбраната при
провеждането на здравната политика, планира
и координира дейностите по военномедицинското осигуряване;
16. координира дейностите по бракуване/
утилизация и/или унищожаване на оръжия,
боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ);
17. подпомага началника на отбраната при
анализиране на наличната инфраструктура във
войсковите райони на Българската армия и
потребностите от изграждане на нова;
18. планира, организира и контролира
метрологичното осигуряване;
19. координира противопожарната дейност
във въоръжените сили;
20. организира дейностите по планиране
на изпитванията на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (БВВПИ)
в Българската армия и СППМО;
21. организира дейностите по заявяване
и отчитане на лимита за разход на ракети,
бойни и халосни припаси за подготовка на
въоръжените сили;
22. организира оценката и преоценката на
излишните за министерството и за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България ОБВВПИ;
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23. организира дейностите по разпореждане
с излишните ОБВВПИ за министерството и
за юридическите лица по чл. 60д, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.“
§ 21. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Дирекция „Стратегическо планиране“:
1. разработва военностратегическите аспек
ти на основните национални и ведомствени
документи, свързани с отбраната на страната;
2. организира разработването, периодичния
преглед и актуализирането на Националната
отбранителна стратегия и Доктрината на
въоръжените сили на Република България;
3. организира функционирането на системата за разработване и актуализиране на
национални концептуални и доктринални
документи в областта на отбраната и въоръжените сили и хармонизирането им със
съюзните публикации на НАТО;
4. изготвя анализи, оценки и препоръки
за формирането на национа лни позиции
по военните измерения на стратегически
документи на НАТО и Европейския съюз,
стратегическите допускания и плановете за
тяхното прилагане;
5. изготвя военни оценки и препоръки за
формиране на национални позиции по приноса на въоръжените сили в системата за
бърз военен отговор на Европейския съюз,
военните структури на Европейския съюз за
планиране и управление на мисии и операции
на Европейския съюз на стратегическо ниво,
структурирането и използването на военни
сили и средства в цивилните и военните мисии
на Европейския съюз на стратегическо ниво,
командната структура на НАТО и структурата
на силите на НАТО;
6. подпомага началника на отбраната при
планирането и ръководството на дейността
на военния представител на началника на
отбраната във Военния комитет на НАТО и
във Военния комитет на Европейския съюз
и на Националните военни представители в
СКО и СКТ;
7. разработва военнотехническите аспекти
и осигурява изпълнението на задълженията и
правата на Република България по практичес
кото осъществяване на дейността по контрола
на въоръженията и мерките за укрепване на
доверието и сигурността в Европа, участва в
работата на международни форуми по тези
въпроси и обучава експерти от Българската
армия за работа в областта на контрола на
въоръженията;
8. подпомага министъра и началника на
отбраната при ръководството на дейностите
по трансформацията на въоръжените сили на
Република България и координирането им с
НАТО и Европейския съюз;
9. участва в процеса на определяне на
мисиите и задачите на въоръжените сили;
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10. подпомага началника на отбраната при
определяне на необходимите отбранителни
способности, тяхното планиране, изграждане
и поддържане;
11. организира и координира участието на
Република България в процеса на планиране
на отбраната на НАТО и развитието на военните способности на Европейския съюз и
синхронизирането на националното планиране
на отбраната с тях;
12. организира и координира участието на
Република България в процесите по планиране,
изпълнение и отчет на целите за способности
на НАТО;
13. организира и осигурява дейността на
Съвместната работна група за координиране
участието на Република България в Инициативата за интелигентна отбрана на НАТО и
за обединяване и споделяне на способности
на Европейския съюз;
14. подпомага началника на отбраната, като
организира и осигурява дейността на Съвета
по отбранителни способности;
15. изготвя анализи, оценки, позиции и
препоръки по военностратегически аспекти на
съюзни военнополитически и стратегически
документи по участието на въоръжените сили
в мисии и операции на НАТО, Европейския
съюз и ООН;
16. подготвя военнотехнически експертизи
относно участието в съюзни, коалиционни и
други операции и в международни военни
формирования;
17. организира и координира дейностите по
предварителното планиране и планирането
в отговор на криза от военнополитически
характер на стратегическо ниво и синхронизирането им с тези в НАТО;
18. подпомага началника на отбраната при
участието му в работата на военните органи
на НАТО, Европейския съюз и в различните
формати на съюзно и регионално военно сътрудничество и изготвя военни оценки, анализи и препоръки по участието на Българската
армия в програмите и инициативите на НАТО,
Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз и в регионалното военно
сътрудничество;
19. организира и ръководи разработването и поддържането на Плана за развитие на
въоръжените сили;
20. организира и координира процеса на
управление на ресурсите за отбрана при подготовката и използването на въоръжените сили;
21. провежда операционни анализи за осигуряване процесите на управление в областта на
отбраната и аналитична поддръжка на процеса
за определяне и планиране на способностите;
22. организира и координира процесите
по управление на риска при придобиване на
отбранителни способности.“
§ 22. В чл. 38 се създава т. 17:
„17. организира и контролира спазването
на вътрешните правила и организацията на
войсковата служба в режимните военни формирования и обекти от въоръжените сили.“
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§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Дирекция
„Съвместни съоръжения и координационни
дейности“ се заменят с „Дирекция „Координационни дейности“.
2. Точка 5 се отменя.
3. В т. 6 след думата „съоръжения“ се
поставят точка и запетая и текстът докрая
се заличава.
§ 24. В чл. 47, ал. 1, т. 6 след думата „предлага“ се добавя „на определен от министъра на
отбраната заместник-министър на отбраната,
постоянния секретар на отбраната или на
началника на отбраната по компетентност“.
§ 25. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по
ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези
случаи извън времето на задължителното
присъствие служителите могат да отработват
дневното работно време през определени дни
в следващия работен ден или в друг ден от
същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградите на министерството или по друг
подходящ начин. Конкретната организация
на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на
министъра.
(4) За определени административни звена
и/или длъжности в акта по ал. 3 министърът
може да определи различно от посоченото в
ал. 2 работно време.“
§ 26. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 13, ал. 2
Обща численост на персонала в административните звена на Министерството на отбраната –
831 щатни бройки
Политически кабинет
10
постоянен секретар на отбраната
1
началник на отбраната
1
заместник-началници на отбраната
2
главен сержант на Българската армия
1
Инспекторат
26
дирекция „Сигурност на информацията“
46
дирекция „Вътрешен одит“
14
звено „Финансов контрол и материални
проверки“
8
звено „Протокол“
11
Обща администрация
129
в т.ч.:
дирекция „Административно и информационно обслужване“
74
дирекция „Връзки с обществеността“
10
дирекция „Финанси“
45
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Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Инфраструктура на
отбраната“
дирекция „Отбранителна политика“
дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“
дирекция „Правно-нормативна дейност
в отбраната“
дирекция „Управление на човешките
ресурси в отбраната“
дирекция „Отбранителна аквизиция“
дирекция „Проектно управление“
дирекция „Социална политика“
Щаб на отбраната
в т.ч.:
дирекция „Операции и подготовка“
дирекция „Логистика“
дирекция „Стратегическо планиране“
дирекция „Комуникационни и информационни системи“
дирекция „Координационни дейности“

374
93
47
48
33
52
70
11
20
208
61
43
46
38
20“.

§ 27. Навсякъде в правилника д у мите
„продукти, свързани с отбраната“ се заменят
с „отбранителни продукти“.
Заключителна разпоредба
§ 28. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6379

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени
недвижими имоти, приета с Постановление
№ 95 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 37 от 2007 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, т. 2 думите „получаване на
депозитарна разписка за регистриране на
полученото от тях обезщетение в ЖКЗ“ се
заменят с „регистриране на ЖКЗ в Централния депозитар“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се поставя тире и се добавя
„в оригинал“;
б) точки 4 и 5 се отменят;
в) в т. 6 думите „декларация, удостоверяваща“ се заменят с „декларация и документи,
удостоверяващи“.
2. В ал. 3 думите „30-дневен“ се заменят
с „10-дневен“ и се създава изречение второ:
„В тези случаи срокът за проверяване и разглеждане по направеното искане съответно
се продължава.“
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§ 3. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подадените искания се проверяват
и разглеждат в срок един месец по реда на
постъпването им от комисия, определена
със заповед на министъра на финансите. В
комисията се включват и представители на
Централния депозитар.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „посочената от
тях“ се заменят с „посочена тяхна“ и се създава
изречение второ: „Когато искането се подава
едновременно от две или повече лица, всяко
от тях посочва своя банкова сметка.“
§ 5. Приложението към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 4, ал. 1
Вх. № ............
........................
(дата)

ДО МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ

И С К А Н Е
за изплащане на номиналната стойност на ..... бр.
ЖКЗ, издадени по реда на чл. 5, ал. 3 ЗОСОИ,
регистрирани в Централния депозитар, съгласно
................................................................... . от .... г.
(депозитарна разписка или удостоверение)
Първа част
ДАННИ ЗА ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ/ЛИЦА
1. ........................................................................ ,
(име, презиме, фамилия)
(л.к./паспорт) ..................................... № .............. ,
издаден/а на ............................. от ...................... ,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................. ,
гр./с. ........................................................................
(постоянен адрес)
..................................................................................
(телeфон, е-mail)
с адрес за кореспонденция: .................................
2. ....................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
(л.к./паспорт) ..................................... № .............. ,
издаден/а на ............................. от ........................ ,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................. ,
гр./с. ........................................................................
(постоянен адрес)
..................................................................................
(телeфон, е-mail)
с адрес за кореспонденция: .................................
..................................................................................
(родствена връзка с лицето по т. 1)
Забележка. При необходимост се прилага списък
на лицата, от които се подава искането.
Втора част
1. Основания за изплащане на номиналната
стойност на ЖКЗ ..................................................
..................................................................................
(посочват се разпоредбите на чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ
и на чл. 2 от Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3
ЗВСОНИ)
2. Опис на документите, които задължително
се прилагат към искането:
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2.1. Официално заверен препис на Решение
№ .... на .............. съд от ....... г., постановено по
гр. дело № .......... по описа на ....... съд за ..... г.
(прилага се съдебното решение по чл. 7 ЗВСОНИ,
с което жилището е възстановено на бившите собственици)
2.2. Официално заверен препис на Решение/
Заповед № ............. от ....... г. на ..........................
за признаване право на обезщетяване с ЖКЗ.
2.3. Официално заверен препис на Решение/
Заповед № ............. от ........ г. на ........................ ,
с което е определен размерът на обезщетението
с ЖКЗ.
2.4. Удостоверение № ................. от .......... г.,
издадено от Централния депозитар, съдържащо
данни за актуалната наличност по партидата
на заявителя, нейния произход, наличието или
липсата на обезпечение, както и за блокирането є в полза на Министерството на финансите – оригинал.
2.5. Декларация и документи, удостоверяващи
отказа на държавата и общините за удовлетворяване на искането за закупуване на жилище
от държавния или общинския жилищен фонд в
срока по чл. 7, ал. 3 ЗВСОНИ.
2.6. Други документи ......................................
..................................................................................
Трета част
Банкова сметка на правоимащото лице, по която
да се преведе номиналната стойност на ЖКЗ:
Банков идентификационен код (ВIС)..................
Клиентски № .........................................................
Име ..........................................................................
Сметка IBAN ........................................................ ,
валута BGN ............................................................
Собственоръчно поставени подписи:
1. .........................................................................
(име, презиме и фамилия)
(подпис)
2. ........................................................................
(име, презиме и фамилия)
(подпис)
гр. (с.) .........................
дата ..............................“

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г. в размер 2 480 457 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

възпитание и спорт на общинските детски
градини и училища и на държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 2 251 948 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 228 509 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – София, 3318 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 225 191 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 51, ал. 2
от Закона за публичните финанси и чл. 1 и
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт, които се осигуряват от държавния
бюджет и от бюджетите на общините (обн.,
ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2006 г. и бр. 13 и 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за осигуряване от бюджетите на общините на
минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
през 2017 г.
Община

Област

Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Елена
Златарица

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново

Средства
(в лв.)
4 141
4 152
27 505
13 123
6 045
1 330
17 510
7 373
14 585
5 814
4 086
1 307
3 552
2 790
10 793
86 098
2 859
9 971
759
6 729
8 865
1 589
10 593
3 479
5 091
3 946
2 842
2 609
5 847
3 559
1 104
112 932
1 182
3 324
2 527
7 264
4 703
7 899
3 369
25 957

Велико Търново

11 896

Велико Търново
Велико Търново

2 959
1 408
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Община

Област

Лясковец
Павликени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Балчик
Генерал
Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
Бобов дол
Бобошево
Дупница

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново

Средства
(в лв.)
2 909
6 285
3 799

Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич

8 587
4 153
692
2 013
362
1 027
18 053
249
1 971
863
190
620
1 650
418
1 814
9 055
26 277
7 524
2 105
5 799
1 818
3 043
1 736
1 183
14 963
2 094
9 570
2 288
5 726
3 529

Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил

28 274
5 040
4 665
1 445
4 614
1 183
2 374
2 241
5 630
5 816
4 075
24 826
2 607
1 587
310
14 043

БРОЙ 71
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Община

Област

Кочериново

Кюстендил

Средства
(в лв.)
926

Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги
Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча
Сърница
Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън
Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Искър

Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана

15 496
648
440
1 631
143
741
1 428
15 435
7 453
7 078
8 627
1 939
3 035
5 045
2 137
1 283
2 732
2 970
418

Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен

8 780
1 364
17 547
303
950
1 469
2 111
2 155
14 083
1 152
36 348
6 432
5 902
5 501
6 899
1 342
1 816
1 448
395
92
27 138
4 556
976
2 048
2 793
4 497

Плевен
Плевен

3 581
1 754

ВЕСТНИК
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Област

Средства
(в лв.)
4 590
1 791
42 364

Левски
Никопол
Плевен

Плевен
Плевен
Плевен

Пордим
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
„Марица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен
Сопот
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе

Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе
Русе

618
462
872
241
110
154
002
670
497
7 942
1 668
118 400
7 621
8 377
5 968
4 885
5 519
1 877
2 812
1 659
3 021
2 866
8 063
4 804
2 813
16 917
1 905
1 382
887
3 371
3 217
2 488
1 093
45 713

Сливо поле
Ценово
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

Русе
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Сливен

2 286
876
551
2 796
9 542
2 514
12 643
1 398
4 309
5 587
12 331
45 081
5 936

1
8
4
19
2
2
16
2
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Област

Средства
(в лв.)
757
607
3 366
2 666

Баните
Борино
Девин
Доспат

Смолян
Смолян
Смолян
Смолян

Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Столична
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Братя
Даскалови

Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора

3
3
1
3
12
2
375

Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище

Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище

1
3
23
3
2

2
10
1
1
1
1
6
4
2
6
4
4
2
3
12
3
2

1

4
5
53
7
1
6
1
8
18

236
288
580
475
748
020
947
340
462
643
348
755
980
104
801
911
169
861
721
165
669
364
398
677
174
820
789
235
592
927
840
962
227
872
166
323
648
437
065
809
318
163
661
155
136
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Област

Димитровград Хасково
Ивайловград
Хасково
Любимец
Хасково
Маджарово
Хасково
Минерални
Хасково
бани
Свиленград
Хасково
Симеоновград Хасково
Стамболово
Хасково
Тополовград
Хасково
Харманли
Хасково
Хасково
Хасково
Велики
Шумен
Преслав
Венец
Шумен
Върбица
Шумен
Каолиново
Шумен
Каспичан
Шумен
Никола
Шумен
Козлево
Нови пазар
Шумен
Смядово
Шумен
Хитрино
Шумен
Шумен
Шумен
Болярово
Ямбол
Елхово
Ямбол
Стралджа
Ямбол
„Тунджа“
Ямбол
Ямбол
Ямбол
ОБЩО:

Средства
(в лв.)
14 283
1 765
3 204
512
1 362
7
3
1
2
7
32
2

571
048
752
937
546
306
957

1
3
3
2
2

748
254
945
199
600

6
1
1
31
1
4
4
4
27
2 251

628
678
054
096
053
551
410
448
577
948

6400

РЕШЕНИЕ № 480
ОТ 28 АВГУСТ 2017 Г.

за даване на съгласие изображението на герба
на Република България да бъде включено в
марката на „Държавен вестник“
На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за герб
на Република България във връзка с чл. 11,
ал. 3 от Закона за марките и географските
означения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Дава съгласие изображението на герба
на Република България да бъде включено в
марката на „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

6401
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ТЕХНИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

между министъра на отбраната на Кралство
Бе л г и я, Депар та мен т а по на ц иона л нат а
отбрана на К ана да, Минис терс твото на
отбраната на Кралство Дания, министъра
на о т бра нат а на Френск ат а реп у бл и к а ,
Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската
република, Министерството на отбраната
на Република Латвия, Министерството на
отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кра лство
Норвегия, Министерството на отбраната на
Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството
на Кралство Швеция, Министерството на
националната отбрана на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно Центъра за координация
на придвижването „Европа“
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 13 юли 2017 г. – ДВ, бр. 60
от 2017 г. В сила за Република България от
1 януари 2017 г.)
УВОД
Министърът на отбраната на Кралство
Белгия,
Департаментът по национална отбрана
на Канада,
Министерството на отбраната на Кралство Дания,
Министърът на отбраната на Френската
република
Федералното министерство на отбраната
на Федерална република Германия,
Министерството на отбраната на Унгария,
Министерството на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Репуб
лика Латвия,
Министерството на отбраната на Кралство
Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство Норвегия,
Министерството на отбраната на Репуб
лика Словения,
Министърът на отбраната на Кралство
Испания,
Правителството на Кралство Швеция,

ВЕСТНИК
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Министерството на националната отбрана
на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия,
Наричани по-нататък Участниците,
Като имат предвид Северноатлантическия
договор (НАТО), подписан във Вашингтон
на 4 април 1949 г.;
Като имат предвид Споразумението между
страните по Северноатлантическ и я договор относно статута на техните въоръжени
сили (NATO SOFA), съставен в Лондон на
19 юни 1951 г., и Споразумението меж ду
страните – членки на Северноатлантическия
договор, и другите държави, участващи в
програмата Партньорство за мир, относно
стату та на техните въоръжени сили (PfP
SOFA), съставен в Брюксел на 19 юни 1995 г.;
Като имат предвид Договора за Европейския съюз, съставен в Маастрихт на 7 февруари 1992 г., както е изменен и допълнен;
Като имат предвид Техническото споразумение за взаимна поддръжка чрез обмен
на услуги в областта на дейност на военновъздушните сили (ATARES TA), влязло в
сила на 31 май 2006 г.;
Като се имат предвид всякакви други
двустранни или многостранни споразумения, вече сключени между Участниците по
отношение на обмена на транспортни услуги
в областите на въздушния и наземния транспорт и за презареждане с гориво във въздуха;
В отговор на недостига на способности,
заявен в контекста на Инициативата за възможности за отбрана на НАТО от 1999 г.,
поетите на срещата на НАТО в Прага през
2002 г. ангажименти за придобиване на способности и Европейската Приоритетна цел;
Призна ва й к и необход и мо с т та о т ра з работване на иновативни, продуктивни и
по-ефективни подходи за преодоляване на
недостига на способности;
Решен и да заси л я т спос обнос т и т е на
Участниците, по-специално в областта на
въздушния транспорт, в областите на презареждане с гориво във въздуха и наземния
транспорт; и
В желанието си за по-нататъшно надграждане на постиженията на бившия Европейски
център за въздушен транспорт и Координационния център по морски транспорт;
Решиха да приложат следните договорености:
Раздел 1
Определения
За целите на настоящото Техническо споразумение (TС) (Technical Arrangement – TA)
изразите, изброени по-долу, са определени,
както следва:
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E AC ( E u r o p e a n A i r l i f t
Centre – EAC) TA
ЕАСС (European Airlift Coordination Cell – EACC) ТА –

Техническо споразумение във връзка с Европейския център за въздушен
транспорт (EЦВП), влязло в сила на 27 април 2005 г.
Техническо споразумение във връзка с Европейската клетка за координация на въздушния транспорт (ЕККВТ), подписано в Айндховен на
28 февруари 2002 г.
Ex Committee – Decision
Решение на Изпълнителния комитет.
Решение, взето извън официална среща на Центъра за координация на
придвижването „Европа“ (МССЕ), Управителния борд (Steering Board – SB)
(УБ) или Работната група (Working Board – WB) (РГ), при което:
(I) е направено предложение от председателя на този УБ или РГ;
(II) била е извършена кореспонденция в писмен вид (включително електронна поща); и
(III) предложението е получило отговор от всички участници (без процедура
на мълчаливо съгласие).
Host nation –
Държавата, където се намира постоянният персонал на Центъра за коорСтрана домакин (СД)
динация на придвижването „Европа“.
МССЕ ТА
Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“, включително всички негови приложения.
Open Session
Заседание или част от заседание, на което присъстват Участниците, и за разОткрита сесия
лика от закритото заседание, и представител от страна, която не е Участник.
Участник
Нация, която:
(I) е подписала настоящото TС; и
(II) допринася за бюджета МССЕ и може да бъде представена в МССЕ с
персонал.
SCC MOU
Меморандум за разбирателство относно Центъра за координация на морския транспорт (Sealift-Co-ordination Centre – SCC), който влиза в сила на
24 октомври 2003 г.
Surface Transport – Транс- Транспорт по повърхността включва използването на морски, сухопътен,
порт по повърхността
железопътен и вътрешнотериториален воден транспорт.
Third Party –
Трета страна е нация или организация, различна от ЕС или НАТО, която:
Трета страна
(I) е ангажирана с МССЕ за единична услуга или единична операция;
(II) осигурява финансиране на МССЕ, съизмеримо с поддръжката, предо
ставена от МССЕ; и
(III) е подписала една или повече договореност(и) с един или повече
Участник(ци) за покриване на предоставена или поискана услуга.

Раздел 2
Списък на съкращенията
Военновъздушна база (ВВБ)
Презареждане с гориво във въздуха (ПГВ)
Въздушен транспорт
Въздушен транспорт, Презареждане с гориво
във въздуха и друга размяна на услуги
Председател
Директор на МССЕ (ДМССЕ)
Европейски център за въздушен транспорт
Европейска клетка за кординация на въздушния транспорт
Страна домакин (СД)
Вътрешнотериториален транспорт (ВТП)
Меморандум за разбирателство (МР)
Център за координация на придвижването
„Европа“ (МССЕ)
Мирновременен щат (МВЩ)
Център за координация на морския транспорт
Старши национален представител (СНП)
Стандартни оперативни процедури (СОП)
Управителен борд (УБ)
Транспорт по повърхността
Техническо споразумение (TС)
Правила за работа
Данък добавена стойност (ДДС)
Доброволен национален принос (ДНП)
Работна група (РГ)

AB (Air Base)
AAR (Air-to-Air Refuelling)
AT (Air Transport)
ATARES(Air Transport, Air-to-Air Refuelling and Other
Exchange of Services)
CM (Chairman)
DMCCE (Director Movement Coordination Centre Europe)
EAC (European Airlift Centre)
European Airlift Coordination Cell – EACC
HN (Host Nation)
IST (Inland Surface Transport)
MOU (Memorandum of Understanding)
MCCE (Movement Coordination Centre Europe)
PE (Peacetime Establishment)
SCC (Sealift Co-ordination Centre)
SNR (Senior National Representative)
SOPs (Standard Operating Procedures)
SB (Steering Board)
ST (Surface Transport)
TA (Technical Arrangement)
TORs (Terms of Reference)
VAT (Value Added Tax)
VNC (Voluntary National Contribution)
WB (Working Board)
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Раздел 3
Участие
3.1. Всяка нация, която е или член на ЕС,
или на НАТО, отговаря на изискванията за
участие, предмет на ограниченията, посочени
в параграф 7.2, изречение 2.
3.2. Държави извън тези организации трябва
да се преценяват за всеки отделен случай.
Раздел 4
Цел и задачи
4.1. Целта на това Техническо споразумение
е да се установи Центърът за координация
на придвижването „Европа“ (МССЕ) и да се
определи рамката за основните административни и финансови разпоредби, необходими
за експлоатацията и поддръжката на МССЕ.
4.2. Целта на Центъра за координация на
придвижването „Европа“ е да координира
използването на възможностите за въздушен транспорт, транспорт по повърхността
и способностите за презареждане с гориво
във въздуха между Участниците и по този
начин да се подобри цялостната ефективност
и ефикасност. Основен акцент на центъра ще
бъде поставен върху стратегическите придвижвания, но без да се изключват оперативни
и тактически придвижвания.
4.3. Центърът за координация на придвижването „Европа“ събира данни за дейността на
Участниците, както и данни за изискванията.
Тази информация се предоставя на доброволен принцип. Въз основа на събраните данни
и при искане на Участник МССЕ предлага
съвети за това, как способностите могат да
бъдат използвани по-ефективно. Функциите,
извършвани от МССЕ, са да осигурят възможности за подобрения в областта на планирането и изпълнението на придвижванията
на участниците и дейностите за ПГВ. Това
включва предоставянето на консултации за
общото използване на способностите за търговски чартъри, за да се избегне ненужната
конкуренция за едни и същи ресурси.
4.4. Координацията, спомената в това ТС,
се отнася както за военни, така и за наети от
търговската мрежа активи за неоперативни
и оперативни цели, включително и пълната
гама от военни операции, както и искания
за поддръжка на учения, Операции по поддържане на мира, помощ при спасителни
действия при бедствия и спешни граждански
кризи. ТС е предназначено да се използва за
комбинирани и съвместни действия.
Раздел 5
Поддръжка за ЕС или НАТО
При спазване на разпоредбите на този документ директорът на Центъра за координация
на придвижването „Европа“ е упълномощен
да предоставя поддръжка на ЕС или НАТО
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без одобрението на Участниците в МССЕ,
като информира Участниците. Директорът
на МССЕ се консултира с Участниците преди
всяко развръщане на персонала на МССЕ. В
такъв случай личният състав на даден Участник няма да бъде развърнат без одобрението
на съответния Участник.
Раздел 6
Прилагане на това ТС
Това Техническо споразумение се прилага
в съответствие с националните и международните правила и процедури, съществуващите
споразумения и договорености между Участниците. Освен това в случай на спор имат
предимство националното и международното
право. В случай на такива спорове Участниците се уведомяват взаимно в писмена форма.
Раздел 7
Организация
7.1. Центърът за координация на придвижването „Европа“ се състои от група участващи
страни и сам по себе си не е юридическо лице.
7.2. УБ на Центъра за координация на
придвижването „Европа“ е най-високото ниво
на вземане на решения на МССЕ. Този борд
взема решения по въпросите за участие на
МССЕ (т.е. приоритизиране и контрол на растежа, за да не се превишава капацитетът на
МССЕ, плюс всички решения по всеки отделен
случай). Този УБ е свободен да реши дали да
се срещне физически, или да се организират
съответните решения на ИК. Не съществува
редовен график за срещи; въпреки това по
принцип те са на годишна база. Участниците
могат да заявяват желание за среща на УБ,
ако сметнат това за необходимо.
7.3. УБ на Центъра за координация на
придвижването „Европа“ се състои от представители на всеки от участниците. Председателят на УБ е представител на Участника,
домакин на заседанието на УБ, и това лице
е председател до следващото заседание на
УБ. Решенията, включително решенията на
ИК, се вземат от УБ с единодушие. Всеки
Участник разполага с един глас по време на
сесиите на УБ на МССЕ. Присъствието на
външни участници е ограничено до откритите
заседания на събранието на УБ.
7.4. Рутинни дейности, свързани с Центъра
за координация на придвижването „Европа“,
се решават и контролират от РГ на МССЕ.
Тази РГ се състои от представители на всеки
от Участниците. Участниците са свободни
да привличат допълнителни експерти за
срещи толкова дълго, колкото е номиниран
ръководителят на делегацията. РГ заседава
най-малко веднъж на всеки 6 месеца, за да
може да изпълнява ефективно своите отговорности. Председателят на РГ е представител
на Участник и се назначава с решение на РГ.
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Решенията, включително решенията на ИК, се
вземат с единодушие от РГ. Всеки Участник
има право на един глас по време на сесиите
на РГ. Присъствието на външни лица е ограничено до отворените сесии на заседанията
на РГ. РГ взема решения относно наемането
на персонал (МВЩ) и номинацията на председател на РГ, за номинирането на директора
и всякакви изменения на Правилата за работа
на МССЕ.
7.5. Персоналът на Центъра за координация на придвижването „Европа“ се състои
от военни и/или циви лни сл у ж и тели от
Участниците. Структурата и попълването с
личен състав на МССЕ се определя от РГ на
МССЕ и са подробно описани в приложение
към Правилата за работа на МССЕ.
7.6. Директорът на Центъра за координация
на придвижването „Европа“ се назначава от
УБ на МССЕ. ДМССЕ управлява и ръководи персонала на МССЕ в съответствие с
определените Правила за работа и насоките
на политиката, определени от УБ на МССЕ.
7.7. При особени обстоятелства и за да
работи по задачи на Центъра за координация
на придвижването „Европа“, ДМССЕ или
Участникът могат да предложат да се добави
персонал към МССЕ. Така предоставеният
от Участника персонал се разглежда като
доброволен национален принос (ДНП). Това
предложение се решава от РГ на МССЕ. Ако
се вземе решение, продължителността и естеството на задачата(ите), които трябва да се
извършват от допълнителния персонал, ще
бъдат подробно описани. Командироването на
персонал по ДНП няма да се отрази на МВЩ
на ЕКВЦ. Участниците в ДНП се ползват с
всички категории подкрепа, както са изброени
в приложение А. Персоналът, предоставен от
Участник въз основа на ДНП, е предмет на
всички разпоредби на настоящото ТС и приложенията към него и се счита за персонал
на МССЕ. Получените бюджетни последствия
се разглеждат, както се изисква.
Раздел 8
Местоположение
Освен ако не е решено друго от Участниците, Центърът за координация на придвижването „Европа“ се намира във Военновъздушната
база (ВВБ) на Кралските военновъздушни сили
на Нидерландия в Айндховен, Нидерландия.
Раздел 9
Командване
9.1. Пълното командване и цялата дисциплинарна власт над личния състав, назначен
в Центъра за координация на придвижването
„Европа“, е във владение на съответните им
национални органи. Въпреки това в тяхната
функция като персонал на МССЕ той е подчинен на ДМССЕ .
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9.2. Всеки Участник назначава Старши
национален представител (СНП) в рамките
на персонала на Центъра за координация на
придвижването „Европа“, който отговаря за
правилното прилагане на дисциплинарните
правомощия по отношение на собствения
им личен състав. Във ВВБ Айндховен СНП
поддържат връзка с командира на ВВБ Айнд
ховен, който има цялостна отговорност за
добрата дисциплина.
Раздел 10
Категории поддръжка
Категориите на поддръжка и отговорността за нейното предоставяне са определени в
приложение A. „Поддръжка“, предоставена
от или от името на министъра на отбраната
на страната домакин (СД) в съответствие с
настоящото ТС, е в съответствие със стандартите на СД, освен ако не е решено друго.
Раздел 11
Общи принципи на сигурността
11.1. ДМССЕ отговаря за всички мерки за
сигурност в рамките на зоната, предоставена
на МССЕ от СД, включително прилагането на съответните правила за обработка и
съхранение на класифицирани документи и
материали.
11.2. Личният състав, командирован в
Центъра за координация на придвижването
„Европа“, трябва да има необходимото ниво
на достъп до класифицирана информация,
преди да встъпи в длъжност. СНП поддържат
и обменят подробности за нивото на достъп
на персонала на МССЕ, който представляват.
Раздел 12
Сигурност на класифицираната информация
и материали
12.1. Цялата класифицирана информация
или материали, обменени или създадени във
връзка с настоящото Техническо споразумение,
се използва, предава, съхранява или обработва
и опазва в съответствие с правилата и процедурите, приложими за националната сигурност
на Участниците, за да се осигури степен на
защита не по-ниска от описаната във:
a. Документ на Н АТО „Сигу рността в
ра м к и т е на Орга н иза ц и я та на С еверно атлантическ и я договор“, C-M (2002)49 от
17 юни 2002 г. и последващите допълнения
или изменения; или
б. Решение на Съвета на ЕС от 19 март
2001 г. за приемане на разпоредбите на Съвета
относно сигурността (2001/264/ЕО) и последващите допълнения или изменения.
12.2. Всичк и док у менти, изготвени от
Центъра за координация на придвижването
„Европа“ по това ТС, са съвместна собственост на Участниците. Всички тези документи
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се маркират със съответното ниво на класификация.
12.3. Участник по отношение на който и
да е от неговите собствени, класифицирани
национални документи може да разреши на
персонала на Центъра за координация на
придвижването „Европа“ да разглежда тези
документи в съответствие с неговите национални разпоредби.
12.4. Центърът за координация на при
движването „Европа“ отговаря за грижите
и спазването на сигурността на класифицираната информация и материали, свързани
с оперативното участие на личен състав от
трета страна.
Раздел 13
Сигурност на личния състав/физическа сигурност
Командирът на ВВБ Айндховен отговаря за
физическа сигурност и за разследване на инциденти, свързани със сигурността на личния
състав на МССЕ във ВВБ Айндховен. Всички
подобни инциденти се докладват на съответния
СНП. Правилата и процедурите за сигурност,
прилагани от Командира на ВВБ Айндховен,
важат за целия личен състав на Центъра за
координация на придвижването „Европа“ и
техните гости по всяко време, докато са в
AБ Айндховен. Всички служители трябва да
бъдат информирани в началото на тяхното
назначение относно тези мерки за сигурност.
Раздел 14
Стат у т и юрисдик ци я на д персона ла на
Центъра за координация на придвижването
„Европа“
Статутът и юрисдикцията над личния състав
на МССЕ се уреждат от Споразумението за
статута на военните сили (ССВС) на НАТО и
Споразумението за статута на военните сили
по Програма Партньорство за мир (ПзМ),
доколкото те са приложими.
Раздел 15
Искове и отговорност
Исковете се разглеждат в съответствие
с член VIII от ССВС на НАТО. Исковете,
които не са обхванати от ССВС на НАТО,
се разглеждат от заинтересованите Участници за всеки конкретен случай поотделно в
съответствие с приложимото национално и
международно право.
Раздел 16
Взаимоотношения с трети страни
16.1. С цел повишаване на оперативната
ефективност и намаляване на разходите за
Участниците ДМССЕ може да приема молби
и да координира потенциалното разпределение
на свободния капацитет за некомерсиални
трети страни в съответствие с Правилата за
работа на Центъра за координация на при
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движването „Европа“. Ако такова искане не е
обхванато от Правилата за работа на МССЕ,
ДМССЕ търси одобрение от РГ на МССЕ, за
да се осигури поддръжка на третата страна.
Такова решение може да бъде решение на ИК.
Честотата и обемът на услугите на МССЕ от
трети страни се наблюдават от ДМССЕ и се
докладват на РГ на МССЕ.
16.2. Когато Центърът за координация на
придвижването „Европа“ предоставя услуги на
трета страна, на РГ на МССЕ, може да приеме
назначаване на личен състав от трета страна.
Статутът на личния състав от третата страна
се решава между страната домакин и третата
страна. Оперативното участие на този личен
състав от третата страна в рамките на МССЕ
се определя от ДМССЕ и третата страна.
16.3. Освен ако не са отменени с решение
на РГ на Центъра за координация на придвижването „Европа“, всички допълнителни
разходи и увеличаване на персонала, свързани
с поддръжка, предоставена на трета страна,
се поемат от третата страна. Разпределението
на разходите, които се заплащат от третата
страна, е в съответствие с приложение Б.
Раздел 17
Права и отговорности на директора на Центъра за координация на придвижването „Европа“
17.1. За оперативни цели на ДМССЕ е
разрешено в рамките на разпоредбите на
Правилата за работа на МССЕ да участва в
дейности, които допринасят за постигане на
целите, посочени в раздел 4, без допълнително
отнасяне до Участниците в МССЕ.
17.2. ДМССЕ присъства на заседанията на
УБ на МССЕ и РГ като негласуващ участник.
17.3. ДМССЕ отговаря за прилагането на
директивите и решенията, издадени от УБ на
МССЕ и РГ на МССЕ. ДМССЕ отговаря и за
упражняване на ръководството по отношение
на административните (недисциплинарни)
въпроси.
17.4. ДМССЕ отговаря за изготвянето и
поддържането на стандартни оперативни
процедури (СОП).
Раздел 18
Настаняване
Всички Участници отговарят за осигуряването на настаняване на собствения им личен
състав, командирован в Центъра за координация на придвижването „Европа“.
Раздел 19
Условия за хранене
СД предоставя на личния състав на Центъра
за координация на придвижването „Европа“ и
на зависимите лица същите Права на членство
в съответните клубове и столови на същата
основа както на своя собствен личен състав
и зависими лица.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Раздел 20
Съоръжения за отдих
Личният състав на МССЕ и зависимите
лица имат право да използват всички спортни
и социални заведения на ВВБ Айндховен в
съответствие със същите правила и такси,
приложими към личния състав и зависимите
лица на СД.
Раздел 21
Финансови разпоредби
21.1. Центърът за координация на при
движването „Европа“ има многонационален
годишен бюджет, по-нататък наричан Бюджетът на МССЕ, финансиран от годишните
плащания от страна на Участниците и колокираните организации, както и приходи от
трети страни, които се изчисляват в евро.
Д МССЕ изг о т вя бюд же т но п ред ложен ие
за одобрение от Участниците чрез РГ на
МССЕ, както е описано в приложение Б. В
бюджетното предложение се вземат предвид
административните разходи на МССЕ в съответствие с приложение A, включително всички разходи за ДНП (доброволен национален
принос) и всички разходи, отнасящи се до
поддръжка на трета страна, се прехвърлят
на тази трета страна.
21.2. Всеки Участник предоставя финансиране в евро за своя дял от бюджета на
МССЕ в съответствие с неговите национални
разпоредби. Когато това ТС се отнася до „основата на споделяне на разходите“, таксите,
които се налагат на МССЕ, се разпределят
в съответствие с приложение Б.
21.3. ДМССЕ отговаря за подготовката на
проекта за бюджет на Центъра за координация
на придвижването „Европа“ и след одобрение
от страна на РГ на МССЕ ДМССЕ отговаря
за ежедневното управление на разходите в
размера на отпуснатите средства в бюджета
на МССЕ.
21.4. Подробните финансови процедури са
изложени в приложение Б.
Раздел 22
Съвместна инвентаризация и доклади за
състоянието, остатъчната стойност
22.1. При настаняването представителите
на Участниците изготвят съвместен доклад
за и н вен тариза ц и я и с ъс т оя н ие на та зи
част от ВВБ А йндховен, заета от МССЕ
(недвижими имоти и движими вещи, ако е
приложимо). Друг доклад за състоянието се
изготвя, когато това ТС прекрати дейността
си или когато владението се прекрати поради
някаква друга причина. Сравнението между
тези два доклада се прави, за да се определи
всяка промяна в стойността на използваните
активи на МССЕ.
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22.2. Докладът за инвентаризация и състояние се изготвя в рамките на 30 дни от
п риема не т о/сда ва не т о. Вс ек и док ла д за
инвентаризация и състояние, изготвен в съответствие с ESCC/EAC TAs и SCC MOU, е
еднакво валиден съгласно това ТС.
22.3. Оборудването, финансирано от бюджета на Центъра за координация на при
движването „Европа“, което вече не е потребно за МССЕ, може да бъде продадено
от СД след съответното одобрение от РГ на
МССЕ. Всички постъпления от продажби
се внасят по бюджетната сметка на МССЕ
във ВВБ Айндховен и съответно намаляват
вноските на Участниците.
22.4. Всеки спор, отнасящ се до промяна
в стойността, се урежда от РГ на Центъра
за координация на придвижването „Европа“.
Раздел 23
Финансов надзор и одит
23.1. ДМССЕ отговаря за разходната дейност, извършена от Центъра за координация
на придвижването „Европа“ в съответствие
с Бюджета на МССЕ и както е одобрен от
РГ на МССЕ. Одитът на мултинационалните
сметки се извършва от съответните одитни
институции на СД. Докладите от тези одити се предоставят на Участниците. Повече
подробности са изложени в приложение Б.
23.2. Националните одитни институции
на Участниците могат да поискат цялата
информация и да проучат всички файлове,
които считат за необходими за извършването на одит на националните вноски и за
информиране на съответните им национални
институции. Тези искания се придвижват
от ДМССЕ.
23.3. Участниците и представителите на
техните националните одитни институции
могат да получат цялата информация, както
и да прегледат всички документи, които те
считат за необходими, за да одитират националните вноски или за информиране на
техните правителствени или парламентарни
органи.
Раздел 24
Договори
24.1. По искане на ДМССЕ СД сключва
редица договори за целите на Центъра за
координация на придвижването „Европа“, за
видовете възстановима поддръжка, посочена
в приложение A, в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове.
24.2. Всяко възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) върху покупки на
стоки или услуги от името на Центъра за
координация на придвижването „Европа“ се
кредитира по бюджетната сметка на МССЕ
във ВВБ Айндховен и съответно намалява
вноските на участниците.
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24.3. В случай на съдебно производство в
резултат на договорите, както са посочени
в този раздел, СД поема отговорността за
процесуалното представителство. СД ще се
консултира с участниците за тези производства, ако е необходимо.
24.4. Всички задължения, произтичащи от
нарушения на договорите, както са споменати в този раздел, се поемат от Участниците,
които са въвлечени.
Раздел 25
Разходи за персонал
Участниците носят отговорност за всички
плащания, надбавки, услуги, помощи, обезщетения, възстановяване на суми, както и
други данни за личния състав на държавата
им в съответствие с националните закони и
подзаконови актове.
Раздел 26
Пътуване
26.1. Всички разходи за служебни пътувания на персонала на Центъра за координация
на придвижването „Европа“, отнасящи се до
дейности на МССЕ, включително автомобилният, морският, железопътният и въздушният
транспорт, но с изк лючение на дневните
разходи, се покриват от бюджета на МССЕ.
26.2. ДМССЕ предоставя на Участниците
годишен разчет за броя на дните, необходими
за годишно пътуване в командировки, за да се
улесни националното планиране на бюджета.
26.3. Участниците отговарят за собствените
си пътувания и разходи, свързани с каквито
и да е национални задължения, включително
пътуване до и от помещенията за настаняване.
Раздел 27
Спорове
Всяка разлика в тълкуването или прилагането на това ТС се решава единствено чрез
преговори между участниците.
Раздел 28
Промяна
Това ТС може да бъде променено по всяко
време, в писмена форма, с единодушното
съгласие на участниците. Промените влизат
в сила от датата на последния подпис на
Участниците.
Раздел 29
Приемане на бъдещи участници
29.1. В съответствие с раздел 3 бъдещи
Участници могат да се присъединят към
Центъра за координация на придвижването
„Европа“ след писмена покана от У Б на
МССЕ. Решението на УБ на МССЕ да направи
такава покана се взема единодушно и може
да бъде решение на ИК. Поканеният приема
разпоредбите на настоящото ТС от датата на
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подписване на Нота за участие, която ще е
приложение към настоящото ТС. Нотата за
участие (на базата на приложение В) включва
следното:
a. Позоваване на писмото-покана;
б. Изявление, че поканеният ще бъде Участник в съответствие с писмото на поканата;
в. Изявление, че поканеният приема всички
разпоредби на ТС; и
г. Място, дата и подпис на приемане от
страна на поканения.
29.2. Оригиналните ноти за участие се
завеждат от ДМССЕ, който предоставя заверени копия на всеки Участник.
Раздел 30
Влизане в сила и прекратяване
30.1. Това ТС влиза в сила за всичк и
участници на 1 юли 2007 г. То остава в сила,
освен ако всички участници не са дали своето
писмено съгласие за неговото прекратяване.
Всички разходи, свързани с дейността на
Центъра за координация на придвижването
„Европа“, се споделят поравно от участниците
в съответствие с процедурите, описани в приложение Б. Всяко уреждане на неизпълнени
задължения или вземания или сред бившите
участници от ЕАС/ЕАСС/SCC, или между
бивши участници и EАС/SCC са предмет на
отделни преговори между участниците.
30.2. Участникът може да се оттегли от
настоящото ТС, като най-малко 6 месеца
преди това писмено уведомява останалите
участници. В случай на такъв отказ финансови
вноски, направени въз основа на участие в
Центърa за координация на придвижването
„Европа“, не се възстановяват. Оттеглящият
се Участник се стреми да уреди нерешените
финансови въпроси преди изтичането на
участието му. Финансови въпроси, които не
са разрешени дотогава, се уреждат в отделни
преговори.
30.3. В случай че това ТС е прекратено или
Участник направи официално уведомление
за неговото оттегляне от ТС, разпоредбите
на настоящото Техническо споразумение, а
именно разпоредбите на раздел 6 (Прилагане
на това ТС), раздел 12 (Сигурност на класифицираната информация и материали), раздел 15
(Искове и отговорност), раздел 21 (Финансови
разпоредби), раздел 23 (Финансов надзор и
одит) и раздел 27 (Спорове) продължават да
се прилагат, докато не бъдат решени всички
спорни въпроси.
Подписано на английски и френски език,
като всек и език има еднак ва ва лидност.
Оригиналите на това ТС, всички допълнителни промени и всички бележки за участие
се завеждат при ДМССЕ, който предоставя
заверени с оригинала копия на всеки Участник. Функциите на депозитар на това ТС се
изпълняват от ДМССЕ.
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Приложение А
Категории на поддръжка, предоставяна на
Центъра за координация на придвижването
„Европа“
1. Безплатна помощ, предоставяна от СД:
a. и зползване на инфраструктурата на
МССЕ/офиссграда(и);
б. охрана;
в. издаване на необходимите лични карти,
пропуски и пропуски на зависимите
лица;
г. м едицински грижи, предоставени във
ВВБ Айндховен;
д. с томатологична помощ, предоставена
във ВВБ Айндховен;
е. и нспек ц ии и п ред пазн и мерк и за
здравето и безопасността;
ж. р азузнаване и обезвреждане на взривни вещества;
з. противопожарна защита;
и. комуникационни такси във военните
мрежи;
й. ф ормуляри на СД и военни публикации; и
к. бюджетно счетоводство и одитиране.
2. Помощ, предоставена от СД и възстановена от Бюджета на МССЕ на базата на
споделените разходи в съответствие с приложение Б:
a. Настаняване:
(1) в сякакви промени (да се включат
ремонти и капиталови инвестиции)
и поддръжката на съществуващата
инфраструктура/офиссграда(и) на
МССЕ;
(2) к омунални услуги, включително
електричество, газ, вода и канализация; и
(3) почистване на офиса, включително
прозорци, контрол на вредителите
и санитарни кофи.
б. Оборудване/услуги:
(1) складове за настаняване;
(2) п редос та вя не и под д р ъж к а на
оборудване по сигурността;
(3) п редос та вя не и под д р ъж к а на
копирни съоръжения;
(4) офистехника;
(5) р еп р ог р аф с к и и ф о т ог р аф с к и
услуги;
(6) п редос та вя не и под д ръж ка на
телефонни и факс апарати;
(7) п редоставяне и поддръжка на компютърна техника, включително
софтуер;
(8) п редоставяне на подкрепа за поддържане и развитие на мрежата
на МССЕ (уебсървъри, сървъри за
обмен на данни); и
(9) п оддръжка и по-нататъшно развитие на софтуерен инструмент(и)
на МССЕ.
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в. Мат ериа л н и и а д м и н ис т рат и вн и
разходи:
(1) о фисконсумативи, включително
хартия, лазерни тонери и касети
за печатащи устройства;
(2) с ъобщителни разходи за гражда нск и сис т ем и, вк л юч и т ел но
пощенски такси за МССЕ поща
и използването на интернет;
(3) к урсове за обучение, включително специализирани компютърни
курсове и др., курсове на НАТО
и други симпозиуми за целите
на МССЕ;
(4) преводачески услуги;
(5) списания;
(6) в ръзки с обществеността/информация; и
(7) разни.
г. Служебни пътни разходи:
(1) разходи за служебни автомобили; и
(2) п ът н и ра зход и, с изк л ючен ие
на разходи (дневни), във връзка
с изпълнение на задължения в
МССЕ.
3. Поддръжка, предоставена от Участниците в съответствие с техните национални
закони и разпоредби без възстановяване на
сумите от бюджета на МССЕ:
a. заплати и надбавки;
б. битови помещения за настаняване;
в. разходи (дневни);
г. о бучение преди назначаване на работа, включително курсове на НАТО;
д. н а ц и о н а л н и м е р к и з а о б у ч е н и е
(курсове за обучение в кариерата/
редовно обучение);
е. управление на персонала;
ж. в сички медицински и стоматологични
грижи, които не са предоставени от
ВВБ Айндховен;
з. в сички пътни разходи, които не се
поемат от многонационалния бюджет;
и. п ощенски такси за национални дейности; и
й. к омуникационни такси върху национални дейности.
Приложение Б
Финансови процедури на Центъра за координация на придвижването „Европа“
1. Финансовите процедури на МССЕ се
определят и изпълняват в съответствие с
този документ.
Приходи
НАЦИОНАЛНИ ВНОСКИ
2. За целите на изчисляването на индивидуалната им национална вноска към Бюджета
на МССЕ всички Участници се считат за
равни и допринасят с еднакъв дял.
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ПРИХОДИ ОТ КОЛОКИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ
3. В случай чe колокирането на организации1 с МССЕ доведе до допълнителни разходи (например комунални услуги и т.н.), те
се таксуват от ВВБ Айндховен към МССЕ,
МССЕ възстановява тези разходи от съответните организации на базата на съответните
нива на персонала. Всички други разходи се
уточняват отделно между организациите.
ПРИХОДИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
4. Когато услугите на МССЕ се използват
от трета страна, третата страна възстановява
разходите на МССЕ, съизмерими с предоставената от МССЕ поддръжка. Изчисляването
на възстановяванията от третата страна се
основава на допълнителните разходи, определени от ДМССЕ.
Изготвяне на бюджета
5. Финансовата година на МССЕ започва
на 1 януари и завършва на 31 декември.
6. Всички бюджетни документи, включително отчети и оценки, са разбити по основни
позиции и артикули. Графикът за Бюджета
на МССЕ е, както следва:
a. До края на месец юли всяка година
ДМССЕ подготвя следните документи,
които той предава на РГ на МССЕ:
(1) п ълен финансов отчет за цялата
предходна година;
(2) п оследната прогноза и текущите
разходи за текущата година;
(3) п редложен бюджет за следващата
година (което включва изчисляване на вноските на участниците); и
(4) ф инансов план за следващите 4
години.
б. Н а есенната среща на РГ на МССЕ
тези документи се разглеждат щателно,
при необходимост се променят и се
изпращат на РГ на МССЕ за одобрение.
След като предложеният бюджет за
следващата година и финансовият план
за следващите 4 години бъдат одобрени, Участниците правят съответното
бъдещо финансово осигуряване.
в. А ко в хода на финансовата година
разпределените бюджетни средства са
недостатъчни, ДМССЕ подава искане
за допълнителни средства към РГ на
МССЕ за одобрение. ДМССЕ не може
да се ангажира с допълнителни разходи без одобрението на РГ на МССЕ.
В момента на подписването единствената организация е Отделът за координиране на стратегическия
въздушен транспорт, който е временно решение за
извършване на стратегически въздушни превози.
1
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Плащане на вноски и приходи от трети страни
7. До края на юни всяка година Участниците прехвърлят техния дял в бюджета за
текущата година.
8. В края на всяка финансова година командирът на ВВБ Айндховен изпраща общата сметка на МССЕ, структурирана според
бюджетните редове на МССЕ, включително
услуги, предоставяни от СД, както е посочено в приложение A. При получаване на тази
обща сметка МССЕ отделя разходите, които
се начисляват само на един индивидуален
Участник или на трета страна, от всички
други разходи, които трябва да бъдат споделени между участниците. Разходите, които
се начисляват на индивидуален Участник, се
фактурират отделно от рутинните разходи.
На трети страни се издава една-единствена
фактура. Останалите разходи се поделят между
Участниците.
9. Всяка разлика между прогнозния бюджетен дял (прехвърлен през юни на предходната
година) и действителния дял на разходите на
МССЕ се кредитира от Участниците. Техните
бюджетни дялове за новата година, които
отново трябва да бъдат предадени преди края
на юни, се коригират съответно.
Бюджетна сметка на МССЕ
10. Предвидените вноски към МССЕ се
превеждат в специална бюджетна сметка.
Тази сметка се съхранява от контролиращия
отдел във ВВБ Айндховен. Тези суми, предоставени от участниците и третите страни,
се кредитират като приходи по тази сметка.
11. Разходите на МССЕ се осчетоводяват,
когато са разрешени от ДМССЕ, срещу извлечения от сметки от контрольора на ВВБ
Айндховен.
Бюджетни компоненти
12. Категориите на поддръжка, предоставяна от МССЕ, въз основа на споделените
разходи са детайлизирани в параграф 2 от
приложение А. Тези категории са разделени
на 5 бюджетни глави:
а. Настаняване;
б. Оборудване/услуги;
в. М атериа лни и админист ративни
разходи;
г. Служебно пътуване; и
д. Курсове и семинари.
13. Трансферите между бюджетните глави
могат да бъдат направени от ДМССЕ. ДМССЕ
трябва да включи обосновка на тези трансфери
в доклада си до РГ на МССЕ.
Одит
14. В съответствие с раздел 23 от ТС съответната одитна институция на СД, провеждаща
одит, изготвя одитен доклад, който съдържа
основните заключения от одита, и прави
препоръки относно бъдещото финансово уп-
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равление на МССЕ. Копие от одитния доклад
се представя на ДМССЕ и същевременно на
съответните членове на РГ на МССЕ. В срок
2 месеца след получаването на доклада от
одита ДМССЕ представя доклада, включително неговите коментари, относно резултатите и неговите препоръки на РГ на МССЕ
за одобрение.
Приложение В
НОТА ЗА УЧАСТИЕ
за участие в Техническо споразумение между
министъра на отбраната на Кралство Белгия,
Департамента по националната отбрана на
Канада, Министерството на отбраната на
Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството на
о т бра нат а на Ун г ари я, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения,
министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция,
Министерството на националната отбрана
на Република Турция, Министерството на
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно
Центъра за координация на придвижването
„Европа“ (МССЕ)
Министерството на отбраната/Генералният
щаб ......................................................................
Във връзка със и в съответствие с изискванията, предвидени в писмото-покана на
Управителния борд на Центъра за координация на придвижването „Европа“ (УБ МССЕ)
от ..................................................... 200X и,
Изразявайки желание да участват в (МССЕ),
Като Участник, избран да подпише Техническото споразумение между
Министъра на ...............................................
Във връзка с МССЕ,
Което влиза в сила от .................... 2007 г.
В съответствие с раздел 29 от гореспоменатото ТС и да се придържат към всички негови
разпоредби, включително приложенията към
него във варианта, валиден към момента.
Подписано на английски и френски език,
като всек и език има еднак ва ва лидност.
Оригиналът от настоящата Нота за участие
се предоставя на ДМССЕ, който предоставя
заверени с оригинала копия на всеки Участник.
Място
Дата
За Министерството/министър на отбраната/Генералния щаб на ......................................
..............................................................................
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НОТА ЗА УЧАСТИЕ
за участие в Техническо споразумение между
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана
на Канада, Министерството на отбраната
на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното
министерство на отбраната на Федерална
република Германия, Министерството на
о т бра нат а на Ун г ари я, М и н ис т ерс т во т о
на отбраната на Италианската република,
Министерството на отбраната на Република
Латвия, Министерството на отбраната на
Кралство Нидерландия, Министерството на
отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения,
министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция,
Министерството на националната отбрана
на Република Турция, Министерството на
отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно
Центъра за координация на придвижването
„Европа“ (МССЕ)
Министерството на отбраната на Репуб
лика България
Във връзка със и в съответствие с изисква
нията, предвидени в писмо-покана на Управителния борд на Центъра за координация
на придви ж ването „Европа“ от 19 авг уст
2016 г. и
изразявайки желание да се присъедини
към Центъра за координация на придвижването „Европа“ като Участник, считано от
1 януари 2017 г.,
под п исва Тех н и че ско т о спора зу мен ие
(ТС) между
министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана
на Канада, Министерството на отбраната на
Кралство Дания, министъра на отбраната на
Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република
Германия, Министерството на отбраната на
Унгария, Министерството на отбраната на
Италианската република, Министерството на
отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия,
Министерството на отбраната на Кралство
Норвегия, Министерството на отбраната на
Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството
на Кралство Швеция, Министерството на
националната отбрана на Република Турция,
Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия относно МССЕ,
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което е влязло в сила от 1 юли 2007 г.
В съответствие с раздел 29 от гореспоменатото ТС и да се придържат към всички
негови разпоредби, включително приложенията към него във варианта, валиден към
момента.
Подписано на английски и френски език,
като всек и език има еднак ва ва лидност.
Оригиналът от настоящата Нота за участие
се предоставя на директора на МССЕ, който
предоставя заверени с оригинала копия на
всеки Участник.
Място: Айндховен, Холандия
Дата: 14 ноември 2016 г.
За Министерството на отбраната
на Република България:
контраадмирал Кирил Михайлов,
националнен военен представител в
Съюзното командване по операциите
на НАТО
6327

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Информационния център на Министерството
на отбраната (ДВ, бр. 44 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 след думите „админист
ративната част“ се поставя запетая и се добавя „заместник-директор по художествено
творческата част‘‘.
§ 2. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Директорът на Центъра е главен художествен ръководител.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При осъществяване на своите правомощия директорът на Центъра се подпомага от
заместник-директор по административната част
и заместник-директор по художественотворческата част. Договорите със заместник-директора по административната част и заместникдиректора по художественотворческата част се
сключват, изменят и прекратяват от директора
на Центъра по реда на Кодекса на труда.“
2. Създава се алинея 4:
„(4) Заместник-директорът по художественотворческата част отговаря пряко за дейността на отдел „Военен телевизионен канал“ и
отдел „Вестник „Българска армия“.“
§ 4. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Анатолий Величков
6378
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите
(обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от
2013 г. и бр. 72 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Краткосрочно-постепенна сеч на тесни
ивици се провежда с широчина на отделната
ивица до 2 пъти средната височина на дървостоя, но не повече от 40 м. Сечта започва с
едновременно залагане на ивиците върху цялата
площ, като разстоянието между тях се определя
от избраната широчина на отделната ивица и
броя на останалите фази. Възобновителният
период за отделните ивици е не по-кратък от
15 години и не по-дълъг от 20 години.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „в зависимост от състоянието на
насаждението“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сечта започва чрез залагане на ивиците, в които ще се провежда първата фаза
на краткосрочно-постепенната сеч. След не
по-малко от 5 години от извеждане на сечта в
първоначално заложените ивици се провежда
следващата фаза на сечта, като до първоначално заложените ивици се залагат нови
ивици, в които се извежда предходната фаза
на сечта. В тази последователност се залагат
ивици и се извежда сечта върху цялата площ
на насаждението.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В насаждения със склопеност, по-голяма от 0,8, и липса на възобновяване склопеността се намалява до 0,7 – 0,8 на принципите
на подготвителната фаза на краткосрочнопостепенната сеч.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В насаждения със склопеност 0,7 – 0,8
и липса на възобновяване склопеността се
нама л ява до 0,5 – 0,6 на принципите на
осеменителната фаза на краткосрочно-постепенната сеч.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При на личие на възобновяване в
местата с достатъчно количество подраст се
отварят до 3 котела на един хектар с площ на

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

всеки един котел до 0,1 хa. Площите между
котлите се изреждат еднократно равномерно
до склопеност не по-малка от 0,4 – 0,5.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „а периодът между отделните лесовъдски намеси
е не по-малък от 7 години“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. В чл. 26, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „в иглолистни гори“ се
заличават.
2. В т. 4 след думата „диаметър“ се добавя
„до“.
§ 4. В чл. 27, ал. 1 числото „80“ се заменя
с „60“.
§ 5. В чл. 28 накрая се добавя „и се отглежда подрастът във възобновените участъци“.
§ 6. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и с предписание по чл. 106 от
Закона за горите“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато в иглолистни насаждения и култури се установят повреди върху
единични дървета и/или в отделни групи с
площ за всяка група до 0,1 ха, причинени
от биотични въздействия, и обемът на дървесината не превишава 5 % от общия запас
на насаждението или имота, се провежда
санитарна сеч до 5 %.“
§ 7. В чл. 35, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавят думите „както и с предписание
по чл. 131, ал. 2 от Закона за горите“.
§ 8. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 14 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите, когато изчисляването на обема и категориите на маркираната
дървесина е извършено по действащия горскостопански план или програма“.
§ 9. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, в изречение първо думите „чл. 50,
ал. 5, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 50, ал. 6, т. 2
и 3“, а в изречение второ думите „При предписание“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите на издадено предписание
от регионалната дирекция по горите или
лес оза щ и т на с та н ц и я за п ровеж да не на
санитарни сечи или принудителни сечи не
се изисква утвърден горскостопански план
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или програма или одобрено план-извлечение. Предписанието се издава по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
Изпълнителната агенци я по горите, след
извършване на проверка на терен от служители от регионалната дирекция по горите
или лесозащитна станция.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по чл. 34, ал. 4 и чл. 35,
ал. 4 за издаване на позволително за сеч не се
изисква горскостопански план или програма
или одобрено план-извлечение, като позволителното за сеч се издава въз основа на одобрен
инвентаризационен опис по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Инвентаризационният
опис се изготвя от лица, вписани в публичния
регистър по чл. 235 от Закона за горите за
дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч“, и се одобрява от:
1. директора на съответното държавно
горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство – за
горските територии – държавна собственост,
както и за такива, предоставени за управление
въз основа на договор;
2. ръководителя на съответната общинска горска структура – за горските територии – общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа
на договор;
3. управляващия горското сдружение по
чл. 183, ал. 1 от Закона за горите – за горски
територии – частна собственост на физически
и юридически лица – членове на сдружението,
както и за такива, предоставени за управление
въз основа на договор;
4. директора на регионалната дирекция
по горите или оправомощено от него лице
за случаите извън т. 1, 2 и 3.
(7) В случаите по ал. 6, т. 1, 2 и 3 копие
от инвентаризационния опис се предоставя в
съответната регионална дирекция по горите
преди издаването на първото позволително
за сеч от него.“
5. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават
съответно ал. 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
§ 10. В чл. 52а се създава ал. 8:
„(8) Когато горскостопанският план е в
процес на изработване, насоките за стопанисване се определят с план-извлечение, което се
съгласува и с лицето, на което е възложено
изработването на съответния план. Планизвлеченията и предписанията за санитарни
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и принудителни сечи се предоставят за информация на лицето, на което е възложено
изработването на съответния план.“
§ 11. В чл. 53 ал. 7 се изменя така:
„(7) Когато след издаване на позволително
за сеч се налага допълнително маркиране на
дървета при санитарна или принудителна сеч,
както и за промяна на трасетата на извозни
пътища, технологични просеки и въжени
линии, за тях се съставят карнет-опис и нов
технологичен план, които се прилагат към
досието на насаждението и се регистрират в
информационната система на Изпълнителната агенция по горите към позволителното
за сеч. Допълнително маркираните дървета
се отбелязват с цвят, различен от основното
маркиране.“

ВЕСТНИК
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§ 12. В чл. 68, ал. 1, т. 4 думите „чл. 50,
ал. 5, т. 2 и 3“ се заменят с „чл. 50, ал. 6, т. 2
и 3“, след думата „санитарни“ се добавя „или
принудителни“, а след думите „лесозащитни
станции и“ се поставя наклонена черта и се
добавя „или“.
§ 13. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби ал. 8 и 9 се отменят.
Преходна разпоредба
§ 14. В насажденията, маркирани за посте
пенно-котловинна сеч до влизане в сила на
тази наредба, сечта се провежда по досегашния
ред до 31.12.2018 г.
Министър:
Румен Порожанов
6365
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 471
от 1 август 2017 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Голеш“, разположена на територията на общини Годеч, Драгоман и Своге, област Софийска
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 21 от протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 26 април 2017 г. разрешавам
на „Гекон“ – ООД, Пловдив, ЕИК 115901902,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление – Пловдив 4004, район „Южен“,
ул. Димитър Талев № 140, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Голеш“, разположена на територията на общини
Годеч, Драгоман и Своге, област Софийска, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 191 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Голеш“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

№

Х (m)

Y (m)

3.

4637883.75

8478131.44

4.

4640520.80

8477550.78

5.

4639107.65

8474853.89

6.

4636231.67

8475124.92

7.

4636364.08

8472176.06

8.

4635054.00

8471496.63

9.

4634186.88

8468819.95

10.

4635503.87

8467012.84

11.

4636201.43

8463109.58

12.

4637853.26

8459987.07

13.

4639690.25

8461095.12

14.

4641338.43

8464003.46

15.

4642579.25

8464078.94

16.

4643150.26

8464476.69

17.

4642060.00

8466020.00

18.

4642150.00

8467015.00

19.

4643950.00

8467590.00

20.

4645209.44

8465503.70

21.

4646218.21

8465682.49

22.

4646781.30

8466452.20

23.

4647220.56

8467140.79

24.

4647459.37

8468259.29

25.

4647934.33

8468712.90

26.

4649043.29

8470149.47
8470982.74

27.

4649654.08

28.

4650888.44

8471135.31

29.

4651072.51

8471354.86

30.

4651490.88

8471626.44

31.

4649698.52

8473165.43

32.

4647496.76

8476558.98

33.

4644825.00

8479920.00

34.

4643720.00

8479930.00

Изключена площ
35.

4638920.00

8463080.00

36.

4638920.00

8463300.00

37.

4638750.00

8463300.00

38.

4638750.00

8463080.00

Изключена площ
39.

4637850.00

8468600.00

40.

4637850.00

8469100.00

41.

4637500.00

8469100.00

42.

4637500.00

8468600.00

Y (m)

43.

4640165

8465635

4639860

8466585

4639440

8466450

Изключена площ

1.

4642799.72

8482481.52

44.

2.

4640550.35

8482983.20

45.
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№

Х (m)

Y (m)

46.

4639785

8465470

Изключена площ

ВЕСТНИК
№

С Т Р. 2 9
X (m)

Y (m)

3.

4658315

9578016

4.

4658225

9577999
9578022

47.

4641070

8479800

5.

4658142

48.

4640700

8479900

6.

4658052

9578019

49.

4640500

8479150

7.

4657653

9578686

50.
6395

4640850

8479000

8.

4658141

9579158

9.

4658237

9579031

10.

4658394

9578997

РАЗРЕШЕНИЕ № 472
от 4 август 2017 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Попова могила“, разположена в землището на с. Поляците,
община Дългопол, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 23 от протокол № 19 от заседанието на
Министерския съвет на 26.04.2017 г. разрешавам
на „Пътища“ – АД, Шумен, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 837035366,
със седалище и адрес на управление – Шумен,
ул. Паламара № 3, офис 2, да извърши за своя
сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Попова могила“,
разположена в землището на с. Поляците, община
Дългопол, област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,72 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Попова могила“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4658585

9578208

2.

4658465

9578016

11.

4658489

9578900

12.

4658545

9578723

13.
6396

4658627

9578427

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 497
от 7 юли 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на Комисията по т. 22 съгласно протокол № 19
от 7.06.2017 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на БДС EN 60825-1:2015 (IEC
60825-1:2014) „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и
изисквания“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна
показалка с форма на пистолет с бутон за задействане на лазера и за задействане на фенер
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Лазерната показалка не отговаря на стандарт БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014)
„Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1:
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Класификация на съоръженията и изисквания“,
тъй като не е класифицирана и етикетирана
съгласно стандарта, в това число: няма информация за производителя, клас или приложим
стандарт, няма предупредителен знак за лазерен
продукт и няма задължителни предупредителни
текстове на български език, свързани с опасностите при използването на лазера. Поради
липсата на указания лазерният лъч или неговото
огледално отражение могат да бъдат насочени
срещу незащитени очи и да увредят зрителния
апарат. Продължителното излагане на лазерно
лъчение създава риск от увреждане на зрението
на потребителите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие със стандарт
БДС EN 60825-1:2015 (IEC 60825-1:2014), което
несъответствие би могло да доведе до риск от
увреждане на зрението на потребителя.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6402

Председател:
Д. Маргаритов

ЗАПОВЕД № 502
от 7 юли 2017 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и на нейната администрация и решение на Комисията съгласно протокол № 19 от 7.06.2017 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с
чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски комплект от две части – рокля и болеро (за
деца до 3 години) – с рокля в бял цвят с розова
долна част, без ръкав, изработена от дантела, с
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къс ръкав и колан на талията и етикет с надпис „SOYK AN® Kids Club 1 – 2 yas“, символи
за третиране и поддръжка, и болеро в бял цвят
с къс ръкав, прикрепени елементи (камъни),
декоративна украса (брошка с безопасна игла),
етикет с надпис „SOYK AN MADE IN TURKEY
1 – 2 yas“, и етикет с информация за състав – 60 %
памук и 40 % полиестер, символи за третиране и
поддръжка, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Гореописаната стока представлява сериозен
риск за здравето на потребителите поради наличието на лесно отделяща се малка част (камъни),
които при попадане в устната кухина може да
предизвикат риск от поглъщане и задавяне на
детето (малки деца на възраст до 3 години), и
поради наличието на безопасна игла за прикачане на декоративна украса (брошка), предвид
което може да предизвика риск от нараняване.
Стоката не отговаря на стандарт БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: „Механични и физични свойства“ по т. 8.4, тъй като
при прилагане на опън с малка сила се отделят
малки части (камъни), по т. 8.2, тъй като отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра за
малки части, и по т. 8.12, тъй като съществува
риск от нараняване от безопасната игла.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стока
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло
да доведе до риск от задавяне и нараняване на
малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
6403
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ДЪРЖАВЕН

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1132-ОЗ
от 17 август 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), § 11, ал. 1, изр.
второ от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането (КЗ) във
връзка с чл. 40, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 2, т. 8,
чл. 588, ал. 4 във връзка с чл. 587, ал. 4 и чл. 42,
ал. 2, чл. 587, ал. 1, т. 1, 3 и 4, чл. 587, ал. 3, т. 6
и чл. 597, ал. 3 и 5, чл. 598, ал. 3, чл. 599, ал. 9,
чл. 600, чл. 613, ал. 1 във връзка с чл. 42, ал. 1
КЗ, чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 59, ал. 1 и 2
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
Комисията за финансов надзор реши:
1. Отнема лиценза на ЗК „Надежда“ – АД, ЕИК
131282730, за извършване на застраховане, издаден с Решение на КФН № 594-ОЗ от 25.07.2013 г.,
както и допълнителен лиценз, издаден с Решение
на КФН № 121-ОЗ от 31.01.2014 г., и допълнителен
лиценз, издаден с Решение на КФН № 217-ОЗ от
8.04.2016 г., за всички класове застраховки.
2. Забран ява свободното разпореж дане с
активи на ЗК „Надежда“ – АД, до започване на
производство по ликвидация или несъстоятелност.
3. Забранява на ЗК „Надежда“ – АД, сключването на нови застрахователни договори и договори
по активно презастраховане по всички класове
застраховки за срок 6 месеца считано от датата
на издаване на настоящото решение.
4. Разрешава предсрочното прекратяване на
квестурата, назначена с Решение на КФН № 875ОЗ от 16.06.2017 г. и Решение на КФН № 1020-ОЗ
от 13.07.2017 г., считано от датата на издаване на
това решение.
5. Назначава Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова за квестор на ЗК „Надежда“ – АД,
до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството.
6. Определя възнаграждение на квестора по
т. 5 в размер 3000 лв. месечно, което се заплаща
от ЗК „Надежда“ – АД.
7. Дава задължителни предписания на квестора по т. 5 да възложи на съответните служители
на ЗК „Надежда“ – АД, включително като ги
упълномощи изрично, да извършват в срока на
квестурата всички необходими правни и фактически действия в рамките на закона, относно:
7.1. извършването на плащания към ползватели на застрахователни услуги на ликвидни и
изискуеми задължения на ЗК „Надежда“ – АД,
произтичащи от застрахователни договори, както и по договори за пасивно презастраховане,
сключени от ЗК „Надежда“ – АД;
7.2. извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като
данъци, мита, такси, задължителни осигурителни
вноски и други, по които задължено лице е ЗК
„Надежда“ – АД;
7.3. извършването на плащания на битови
сметки и други периодични задължения (ток,
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вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и
дължимите възнаграждения на наетия персонал
до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.
8. Оправомощава председателя на КФН да
отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу
ЗК „Надежда“ – АД, след влизане в сила на
настоящото решение.
Квесторът встъпва в длъжност от датата на
издаване на това решение.
Представителството на ЗК „Надежда“ – АД, се
осъществява от квестора. Действия, извършени
от името на ЗК „Надежда“ – АД, в нарушение на
представителната власт на квестора, са нищожни.
Квесторът има неограничен достъп и контрол
върху всички помещения, имущества и документи
на ЗК „Надежда“ – АД.
Всички служители на ЗК „Надежда“ – АД, са
длъжни да подпомагат квестора при изпълнение
на неговите правомощия.
По искане на квестора полицията съдейства
при изпълнение на правомощията на квестора.
Решението да бъде връчено на квестора Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова.
Решението да бъде връчено на „ЗК Надежда“ – АД.
На основание чл. 587, ал. 9 във връзка с ал. 3 и
4 КЗ решението да бъде изпратено на Агенцията
по вписванията към министъра на правосъдието
на Република България за вписване на обстоятелствата, съответно за обявяване на актовете в
Търговския регистър.
На основание чл. 43, ал. 1 КЗ за решението
да се уведомят съответните компетентни органи
на държавите – членки на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство, и да се
отправи искане съответните органи да предприемат действия съгласно тяхното законодателство за
предотвратяване сключването на нови договори
от застрахователя, забраняване на свободното
разпореждане с активи на застрахователя, ако
такива се намират на тяхна територия.
На основание чл. 42, ал. 1 КЗ за настоящото
решение да бъде уведомен Европейският орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване и да се отправи искане за започване
на производство по несъстоятелност.
Решението да се обяви на интернет страницата
на Комисията за финансов надзор, както и по
друг подходящ начин.
На основание чл. 588, ал. 5 КЗ настоящото
решение подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му. Обжалването не спира изпълнението на
решението.
Председател:
К. Караиванова
6375
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1680
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4668 от 18.08.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Враца, представляващ урегулиран поземлен имот VIII с пл.
№ 1337, с площ 5580 кв. м в кв. 89 по регулационния план на гр. Криводол, община Криводол,
област Враца, заедно с построената в имота
сграда – ветеринарна лечебница на два етажа
със застроена площ 146 кв. м.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6277
РЕШЕНИЕ № 1681
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4669
от 18.08.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление
на областния управител на област Стара Загора,
представляващ поземлен имот с идентификатор
68850.524.339, с площ 644 кв. м, намиращ се в
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6278
РЕШЕНИЕ № 1682
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4670
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от 18.08.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол,
представляващ поземлен имот с идентификатор
87374.515.98, с площ 3615 кв. м, намиращ се на
ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол, област
Ямбол.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6279
РЕШЕНИЕ № 1683
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4671
от 18.08.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол,
представляващ поземлен имот № 000371, с площ
10 324 кв. м, намиращ се в местността Начева
могила, землището на с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6280
РЕШЕНИЕ № 1684
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10,
чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол и протоколно
решение № 4672 от 18.08.2017 г. на изпълнителни я съвет А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол,
представляващ поземлен имот № 000394 с площ
7076 кв. м, намиращ се в местността Калдъръма, землището на с. Бояново, община Елхово,
област Ямбол.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6281

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 1685
от 18 август 2017 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20,
ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4673
от 18.08.2017г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол,
представляващ поземлен имот с идентификатор
87374.516.73, с площ 1397 кв. м, намиращ се на
ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол, област
Ямбол.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6282
РЕШЕНИЕ № 1686
от 23 август 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 4677 от 23.08.2017 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим
имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител
на област Варна, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 20482.280.61 с площ 37 836 кв. м,
намиращ се в местността Фазанарията, гр. Девня,
община Девня, област Варна.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
6376

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 163
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин, с който предназначението на ПИ 068065, местност Блато, землище
с. Покрайна, община Видин, да се промени от
„Земеделска територия с допустима промяна
по ОУП за обслужващи терени“ и територия

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

с предназначение „Обработваеми земеделски
земи“ в територия с предназначение за „Предимно производствена дейност с преобладаващи
складови функции“.

6362

Председател:
Г. Велков

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 22-3
от 25 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб
рич, реши:
1. Одобрява общ устройствен план на община
Добрич във фаза окончателен проект с отразени
предложения от протокол № 5 от 21.04.2016 г. на
ОЕСУТ, препоръки от обсъждания, експертизи
и съгласувания с ведомства и експлоатационни
дружества.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
И. Пенчев
6335

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 276.І
от 28 юли 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия 0,4 kV от БКТП в имот № 0190082
по КВС на землище с. Драганци, община Карнобат“, до съоръжения в имот № 000013 по КВС на
землище с. Драганци, община Карнобат.

6385

Председател:
М. Стаматова

РЕШЕНИЕ № 277.І
от 28 юли 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия 20 kV от ж.р. 95 в имот № 202070
по КВС на землище гр. Карнобат от ел. провод
„Габрика“ до БКТП в имот № 241055, местност
Гердеме, землище на гр. Карнобат“, както и на
два броя кабелни линии: кабелна линия 0,4 kV
от БКТП в имот № 241055 по КВС на землище
гр. Карнобат до съоръжения в имот № 766 и
кабелна линия 0,4 kV от БКТП в имот № 241055
по КВС на землище гр. Карнобат до съоръжения
в имот № 759.

6384

Председател:
М. Стаматова
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ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 343
от 3 август 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресна, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за площадков обект на техническата инфраструктура
чрез новообразуван УПИ 000396-І с площ 814 м 2
от следните поземлени имоти: ПИ № 000018,
горскостопанска тери тори я на МЗХ ЮЗДП
ДП ТП „ДГС Кресна“, държавна частна, площ
с ограничение в ползването є 0,192 дка; ПИ
№ 000396, повърхностни води, НТП – вътрешни
реки на държавата – МОСВ, София, площ с ограничение в ползването є 0,504 дка; ПИ № 040038,
селско стопанство, пасище – мера, м. Гракалица,
общинска частна на ОбС – гр. Кресна, площ
с ограничение в ползването є 0,063 дка; ПИ
№ 040025, селско стопанство, нива (орна земя),
м. Гракалица, на наследници на Андон Николов
Манчев, площ с ограничение в ползването є
0,055 дка и УЗ „Устройство на хидромелиоративна мрежа и съоръжение“, за укрепване на
транзитен газопровод за Република Гърция при
пресичането му с р. Влахинска при ПК 750, зем
лище гр. Кресна, община Кресна, с възложител
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, София – титуляр на
сервитутното право на газопровода. Със Заповед № 387 от 7.04.2017 г. на кмета на община
Кресна, вписана в СП – Сандански, с вх. рег.
№ 954, акт № 5, том 4, дело № 348/2017 г., е
учредено право на прокарване на възникнали
сервитути през ПИ № 040038, селско стопанство,
пасище – мера, м. Гракалица, общинска частна
на ОбС – гр. Кресна, площ с ограничение в
ползването є 0,063 дкаи ПИ № 040025, селско
стопанство, нива (орна земя), м. Гракалица, на
наследници на Андон Николов Манчев, площ с
ограничение в ползването є 0,055 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението за одобряване на ПУП – парцеларен
план подлежи на обжалване чрез Община Кресна
до Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Божинова
6353
РЕШЕНИЕ № 344
от 3 август 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кресна, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на у рбанизираната територи я по
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот № 000779 през
част от ПИ № 000749, м. Русенци, землище с.
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Ощава, община Кресна, област Благоевград, във
връзка с инвестиционно намерение на възложителя Иванка Симеонова Йосифова.
П лощ т а , п р ед ви дена з а о си г у ря ва не на
транспортен достъп чрез изграждане на местен
(общински) път без изход – тупик, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗУТ през поземлен имот № 000749
с НТП „друга територия, заета от селското
стопанство“ – общинска частна собственост по
силата на АОС № 1699 от 25.10.2016 г., с площ
19,857 дка до поземлен имот № 000779, е равна
на 497 м 2 със следните параметри: о.т. 1 на ПИ
№ 000103 път ІV клас, община Кресна, през о.т.
2, о.т. 4, о.т. 5 до о.т. 6 с дължина 125,50 м, като
разходите по изграждането на пътя са за сметка
на Иванка Симеонова Йосифова. Поради това
при проектирането на този транспортен достъп
се налага провеждане на процедура по промяна
предназначението на засегнатата част от поземлен имот № 000749, землище с. Ощава, от
„друга територия, заета от селското стопанство“
в „полски път“ чрез решение на ОбС – гр. Кресна, за преобразуването є от частна общинска
собственост в публична общинска собственост.
Със Заповед № 274 от 17.03.2017 г. на кмета на
община Кресна е учредено право на преминаване през ПИ № 000749, м. Русенци, землище
с. Ощава, собственост на Община Кресна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението за одобряване на ПУП – парцеларен
план подлежи на обжалване чрез Община Кресна
до Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Божинова
6354

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЗАПОВЕД № 1431
от 22 август 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 1 и чл. 321,
ал. 1 ЗПУО, чл. 60, ал. 1 АПК и в изпълнение
на Решение № 294 от 27.07.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, нареждам:
1. Да се преобразува Детска градина „Щастливо детство“ – с. Добри дял, община Лясковец,
чрез вливане в Детска градина „Сладкопойна
чучулига“ – с. Джулюница, община Лясковец,
считано от 1.09.2017 г.
2. Наименованието, седалището и официалният адрес на детската градина са Детска градина
„Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница, община
Лясковец, област Велико Търново, ул. Христо
Смирненски № 1.
Адресите на сградите, в които ще се провежда
обучението, са: основна сграда: с. Джулюница
община Лясковец, област Велико Търново, ул.
Христо Смирненски № 1, и втора сграда: с. Добри
дял, община Лясковец, област Велико Търново,
ул. Зора № 8.
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3. Организацията на предучилищното образование за детската градина е в разновъзрастови
групи, както следва:
І група – 2 – 4 г., и
ІІ група – подготвителна 5 – 6 г.
4. Условия и ред за пренасочване на децата:
децата от ДГ „Щастливо детство“ – с. Добри
дял, ще се пренасочат към ДГ „Сладкопойна
чучулига“ – с. Джулюница, като ще се извозват
с училищен автобус 32+1-местен, предоставен
от МОН, съгласно заповед на директора на ОУ
„П. Р. Славейков“ – с. Джулюница, и утвърдена
от кмета на община Лясковец, по асфалтов път
в добро състояние.
5. Задължителната документация на Детска
градина „Щастливо детство“ – с. Добри дял, община Лясковец, наличният инвентар, сградният
фонд и поземлените имоти – публична и частна
общинска собственост, предоставени на Детска
градина „Щастливо детство“ – с. Добри дял, община Лясковец, се предоставят за управление и
стопанисване от Детска градина „Сладкопойна
чучулига“ – с. Джулюница, община Лясковец.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната чрез вливане Детска градина
„Щастливо детство“ – с. Добри дял, община
Лясковец, да бъдат уредени при условията на
чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
7. Финансиращият орган е Община Лясковец
като първостепенен разпоредител с бюджет по
смисъла на Закона за публичните финанси, от
чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина.
8. След влизане в сила на настоящата заповед
да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната чрез вливане Детска градина „Щастливо
детство“ – с. Добри дял, община Лясковец, и се
изготвят необходимите приемно-предавателни
протоколи между преобразуваната чрез вливане
детска градина и приемащата Детска градина
„Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница, община Лясковец.
На основание чл. 60, ал. 1, предл. второ от
АПК допускам предварително изпълнение на
настоящата заповед считано от 1.09.2017 г. поради
следните мотиви:
Със свое Решение № 294 от 27.07.2017 г.
Общинският съвет – гр. Лясковец, е възложил
на кмета на община Лясковец да издаде заповед за преобразуване чрез вливане на Детска
градина „Щастливо детство“ – с. Добри дял, в
Детска градина „Сладкопойна чучулига“ – с.
Джулюница, съгласно чл. 310, ал. 5 във връзка с
чл. 311, ал. 1 и чл. 321, ал. 1 ЗПУО, след влизане
в сила на решението и считано от 1.09.2017 г.
Решение № 294 от 27.07.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, е влязло в законна сила
на 22.08.2017 г. Изча к ва нет о на 14 -д невн и я
срок за влизане в сила на настоящата заповед
би довело до неизпълнение на влязлото в сила
решение на Общинския съвет – гр. Лясковец, за
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преобразуване чрез вливане на Детска градина
„Щастливо детство“ – с. Добри дял, в Детска
градина „Сладкопойна чучулига“ – с. Джулюница, считано от 1.09.2017 г.
На следващо място предвид предстоящото
откриване на новата учебна година (15.09.2017 г.)
е необходимо задължителната документация на
Детска градина „Щастливо детство“ – с. Добри
дял, община Лясковец, наличният инвентар,
сградният фонд и поземлените имоти – публична и частна общинска собственост, да се
предоставят за управление и стопанисване от
Детска градина „Сладкопойна чучулига“ – с.
Джулюница, община Лясковец, както и трудовите
правоотношения с персонала на преобразуваната чрез вливане Детска градина „Щастливо
детство“ – с. Добри дял, община Лясковец, да
бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 2 от Кодекса на труда.
Кмет:
Ив. Гецова
6340

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 113
от 4 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделски земи и след дадено положително
становище на главния архитект Общинският
съвет – Момчилград, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план – парцеларен план) за обект:
„Допълнително водоснабдяване на с. Кос и
с. Лале“, с трасе, преминаващо през имоти – общинска собственост, съгласно приложените
рег ис т ри на засег нат и т е и мо т и в зем л и ще
Джелепско с ЕК АТТЕ 20755, землище Кос с
ЕК АТТЕ 38697, землище с. Лале с ЕК АТТЕ 43102
и землище с. Неофит Бозвелиево с ЕК АТТЕ
51473 на територията на община Момчилград,
област Кърджали
2. Възлага на кмета на общината да извърши
действията по неговото изпълнение.
Председател:
Ю. Юсеин
6373
ЗАПОВЕД № РД-19-297
от 22 август 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 310, ал. 5 от Закона за пред
у ч и л и щ но т о и у ч и л и щ но т о о бра зова н ие и
Решение № 99 от протокол № 8 от 4.08.2017 г.
на Общинск и я съвет – Момчилград, поради
намаляване броя на децата по демографски
причини нареждам:
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1. Считано от 1.09.2017 г. преобразувам Детска
градина „Букет“, с. Равен, ул. Първа № 4, община
Момчилград, област Кърджали, с общ брой 11
деца във филиал на Детска градина „Щастливо
детство“, Момчилград, ул. Освобождение № 1,
община Момчилград, област Кърджали.
2. Движимото и недвижимото имущество
на Детска градина „Букет“, с. Равен, община
Момчилград, област Кърджали, да се предаде
на директора на Детска градина „Щастливо
детство“, Момчилград, община Момчилград,
област Кърджали, за стопанисване и управление.
3. Задължителната документация на Детска
градина „Букет“, с. Равен, община Момчилград,
област Кърджали, да се съхранява от директора
на Детска градина „Щастливо детство“, Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.
4. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал от Детска градина
„Букет“ в с. Равен да бъдат уредени при условията
на чл. 123 от Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Бахатдин Ахмедов – секретар на община
Момчилград.
За кмет:
С. Огнянов
6338

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 210
от 21 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2,
чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 62а,
ал. 3, т. 2, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид
изложените в предложение с вх. № 17ХІ-212 от
14.06.2017 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
1. Разрешава промяна на предназначението
на част от УПИ XI – озеленяване, кв. 420 по
плана на кв. Русин махала, Пловдив, част от ПИ
с идентификатор 56784.518.1318 и част от ПИ с
идентификатор 56784.518.133 по одобрена КК на
гр. Пловдив – публична общинска собственост,
за изграждане на обект на техническата инфраструктура – за улична регулация за осъществяване на кръгово кръстовище по бул. В. Априлов
в участъка от кръстовището на Централна гара
до бул. Шести септември, Пловдив.
2. Одобрява проект за изменение на ПУП – план
за регулация за част от кв. 420 по плана на кв.
Русин махала, като от УПИ XI – озеленяване,
и УПИ XII – обществено и делово обслужване,
се образуват нови УПИ XI – озеленяване, УПИ
XII – обществено и делово обслужване, и изменение на уличната регулация към бул. В. Априлов,
по кафявите и зелените зачертавания, линии и
надписи за регулацията.
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ПУП – план за регулация се намира в сградата на Община Пловдив, пл. Централен № 1,
ет. 7, ст. 5.
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да подадат
жалби чрез Общинския съвет – гр. Пловдив, до
Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Петкова
6294

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 207
от 18 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 и 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план за
обект: Пътна връзка за поземлен имот с идентификатор 73242.225.30 в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 73242.225.66 (с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път) – по
кадастралната карта на с. Труд, местност Кошовете, община „Марица“, област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
6360

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 306
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
I. Одобрява изготвения проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП), план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за част от кв. 61
по плана на гр. Приморско в обхват на УПИ XXI,
УПИ XX, УПИ II, УПИ III и част от улична
регулация с о.т. 214 и о.т. 215 до о.т. и о.т. 213 до
о.т. 228 с цел:
1. Обособяване на нов УПИ II в кв. 61 от УПИ
XXI, УПИ XX, УПИ II по действащия ПУП с
отреждане „за жилищно застрояване“ като част
от ПИ 58356.503.458.
2. Промяна на предназначението на УПИ
III от „за детски ясли“ в „за жилищно застрояване“. Обособеният нов УПИ III „за жилищно
застрояване“ в кв. 61а е образуван като част от
ПИ 58356.503.458 и ПИ 58356.503.99.
3. Запазване на улицата между УПИ II и УПИ
III с промяна на югоизточната улична регулационна линия в зоната на кръстовището с ул. Явор.
4. Промяна на бордюрната линия от уличната
регулация на ул. Явор в обхвата на разработката
за осигуряване на тротоар от 1,50 м.
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5. Спазване на следните показатели на застрояване за новообразуван УПИ II в кв. 61 и
УПИ III в кв. 61а, а именно: Н корниз – 12 м
(до 4 ет.), Плътност на застрояване – до 70 %,
Озеленяване – мин. 30 %, Кинт. – 2,0.
Горепосочените изменения са съгласно зелените, червените, черните и сините надписи,
линии и щрихи на приложения към настоящото
решение проект.
II. Общинският съвет – гр. Приморско, възлага на кмета на община Приморско да проведе
последващите процедури от Закона за устройство
на територията.

Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Ямбол до А дминист рат ивни я
съд – Ямбол.

Председател:
Зл. Тюлиева

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и 9 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ за периода
от септември 2015 г. до март 2017 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.

6355

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 87
от 9 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с вх. № 167
от 28.07.2017 г. на кмета на община Съединение
Общинският съвет – гр. Съединение, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Трасе на подземен водопровод на УПИ
ІІ-000384, за инфраструктура за управление на
опасни отпадъци от домакинства, ПИ 000408 по
КВС на гр. Съединение, община Съединение“.
Председател:
Г. Руменов
6383

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XХII-3
от 31 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ по т. 6 на протокол № 8 от 23.06.2017 г.
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява изработените проекти за:
1. подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел. кабел НН за
захранване на поземлен имот с идентификатор
87374.574.82 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Манаф чаир;
2. подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод
и водопроводно отклонение за захранване на
поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Манаф чаир,
във връзка с изграждане на „база за каменоделни
услуги, паметници и плочи“.

Председател:
Д. Ибришимов
6337

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 437
от 27 юли 2017 г.

Председател:
Г. Георгиев
6291

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 325
от 21 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
оптична мрежа в община Ветрино на „Телко
инфраструктури“ – ЕООД, ЕИК 203470007, представлявано от Свилен Руменов Максимов – управител.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
Председател:
Д. Николова
6336
РЕШЕНИЕ № 326
от 21 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобря ва П У П – ПП (парцеларен п ла н)
за В и К захранване на Исторически парк за
У ПИ І-132, 138, 179 в землището на с. Неофит
Ри лск и на „Истори ческ и парк“ – А Д, ЕИК
202785815, представлявано от Ивелин Людмилов Михайлов.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
Председател
Д. Николова
6339

ОБЩИНА С. РУЕН,
ОБЛАСТ БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 214
от 30 юни 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Руен,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на канализационна мрежа ∅ 200 от ПИ 021086, м. Азмака,
в землището на с. Просеник с ЕК АТТЕ 58640,
община Руен, област Бургас, съгласно текстовата
и графичната част на проектоплана.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок, определен с чл. 215, ал. 4 ЗУТ по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ, пред Административния
съд – Бургас, чрез Община Руен.
Председател:
Е. Ешереф
6356
43. – Министърът на енергетиката на осно
вание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Петров дол“, разположена в землището на с. Петров дол, община
Провадия, област Варна, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:

ВЕСТНИК
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№

Х (m)

Y (m)

14.

4692227,461

9602989,400

15.

4692222,891

9602989,060

16.

4692159,063

9603003,640

17.

4692152,648

9602990,130

18.

4692140,797

9602982,320

19.

4692001,703

9602956,440

20.

4691894,289

9602905,510

21.

4691830,180

9602877,880

22.

4691820,273

9602823,150

23.

4691826,125

9602832,680

24.

4691886,250

9602822,190

25.

4691908,109

9602824,240

26.

4691926,680

9602822,840

27.

4691947,789

9602822,130

28.

4692012,023

9602854,180

29.

4692039,391

9602862,190

30.

4692083,727

9602868,370

31.

4692113,328

9602865,490

32.

4692181,398

9602863,660

33.

4692260,141

9602857,600

34.

4692412,453

9602868,310

35.

4692441,391

9602876,740

36.

4692477,891

9602885,250

37.

4692510,531

9602896,520

38.

4692549,289

9602912,120

№

Х (m)

Y (m)

1.

4692574,148

9602991,780

2.

4692495,813

9603060,460

3.

4692460,313

9603097,555

4.

4692424,273

9603140,670

5.

4692389,688

9603192,960

6.

4692372,813

9603209,800

7.

4692366,031

9603213,460

8.

4692359,648

9603210,810

9.

4692336,477

9603163,110

№

Х (m)

Y (m)

10.

4692294,961

9603064,800

1.

4669300

9635385

11.

4692278,461

9603028,640

2.

4669360

9635644

3.

4668440

9635840

4668461

9635545

12.

4692257,930

9603004,900

13.

4692235,547

9602995,140

39.
4692553,938
9602932,940
6397
45. – Министърът на енергетиката на осно
вание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Белите поляни“,
разположена в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:

4.
6398
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7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 и 6 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ и при условията на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс е издал на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Заповед № РС-38 от 17.08.2017 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-16 от 8.07.2005 г.
(ДВ, бр. 66 от 2005 г.) за строеж: „Пътна връзка
за летище „София“ с обхват от бул. Брюксел
(от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до
ул. Мими Балканска (от о.т. 214 до о.т. 215) на
територията на гр. София, Столична община, с
преместване на подземна мрежа – газопровод до
ЕЦ за УВД“, от ПК 0+0,00 (В1-1) до ПК 0+87,18
(В1-5). Предварителното изпълнение на Заповед
№ РС-38 от 17.08.2017 г. може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“, а Заповед № РС-38 от 17.08.2017 г.
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6359
29. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 1,
т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-36 от 14.08.2017 г.
за обект: „Рехабилитация на път III-663 „Чирпан – Симеоновград“, участък от км 34+600 до
км 54+835,61“, в рамките на териториалния обхват
на транспортната територия, публична държавна
собственост. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6380
70. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание
чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
№

Област на висшето
образование

Професионално
направление

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

за: професори по: цигулка – един към Катедра
„Цигулка“; флейта – един към Катедра „Дървени духови инструменти“; доцент по камерно
пеене – един към Катедра „Класическо пеене“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94,
тел. 02/44-09-747.
6292
71. – Национа лната м узика лна академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, обявява
конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка, в професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство по следните
докторски програми: Хорово дирижиране – една
към Катедра „Дирижиране“; солфеж – една към
Катедра „Теория на музиката“; класическо пеене – една към Катедра „Класическо пеене“; пиано – една към Клавирна катедра; цигулка – една
към Катедра „Цигулка“; виолончело – една към
Катедра „Струнни инструменти“; фагот – една
към Катедра „Дървени духови инструменти“;
камерна музика – цигулка – една към Катедра
„Камерна музика и съпровод“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и документи – в Учебен отдел
на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94,
тел. 02/440-97-47.
6293
13. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право,
научна специалност: „Административно право
и административен процес“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра „Правни науки“.
Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел.:
052/830-813.
6329
14. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 236 от 27.04.2017 г. на
Министерски съвет и решения на съответните
факултети обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г. по следните
докторски програми:
Докторска програма

Държавна
поръчка
ред.

1.

3. Социални, стопански 3.6 Право
и правни науки

Търговско право

1

2.

3. Социални, стопански 3.7. Администрация и Социално управление
и правни науки
управление

4

3.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Политическа икономия (обща
икономическа теория)

2

4.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Финанси

3

5.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Статистика и демография

1

зад.
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№
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направление
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Държавна
поръчка
ред.

6.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност

4

7.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

И коном и к а и у п ра в лен ие
(строителство и недвижима
собственост)

2

8.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

И коном и к а и у п ра в лен ие
(търговия)

2

9.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Индустриален бизнес

2

10.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Аграрен бизнес

2

11.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Стокознание

2

12.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Оптимално управление на
икономически системи

2

13.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Маркетинг

6

14.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Световно стопанство и международни икономически отношения

4

15.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

16.

3. Социални, стопански 3.9. Туризъм
и правни науки

И коном и к а и у п ра в лен ие
(туризъм)

5

17.

4. Природни науки, ма- 4.6.Информатика и ком- Информатика
тематика и информатика пютърни науки
Общо:

Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg, nidd@ue – varna.bg.
6330
337. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2017 – 2018 г. съгласно Решение № 236
на Министерския съвет от 27.04.2017 г. по следните научни специалности (докторски програми):
Форми на
Области на висше образование,
обучение
професионални направления и
редовзадочдокторски програми
на
на
1. Педагогически науки
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

3

3

Специална педагогика – ПФ

3

3

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа) – МФ

1

-

3
48

Форми на
Области на висше образование,
обучение
професионални направления и
редов- задочдокторски програми
на
на
1.3. Педагогика на обучението
по ……..
Методика на обучението по математика – ПФ

3

3

1

-

2

-

1

1

3. Социални, стопански и правни науки
3.4. Социални дейности
Организация и управление извън сферата на материалното
производство (социа лни дейности) – МФ
3.8. Икономика
Икономика и управление (селско
стопанство) – СФ

1.2. Педагогика

зад.

Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история
на народното стопанство) – СФ
4. Природни науки, математика
и информатика

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Форми на
Области на висше образование,
обучение
професионални направления и
редовзадочдокторски програми
на
на

Форми на
Области на висше образование,
обучение
професионални направления и
редовзадочдокторски програми
на
на

4.3. Биологически науки

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – ВМФ

Микробиология – 1 МФ + 2 АФ

3

-

Зоология – АФ

1

-

Екология и опазване на екосистемите – АФ

1

-

Ботаника – АФ

1

-

Биохимия – АФ

1

-

Морфология – АФ

1

-

Генетика – АФ

1

-

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Двигатели с вътрешно горене –
ФТТ

1

-

Технология на шевното производство – ФТТ

1

-

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизация на инженерния
труд – ФТТ
А вт омат изи ра н и сис т ем и за
обрабо т ка на информац и я и
управление (по отрасли) – ФТТ

1

1

-

-

5.13. Общо инженерство
Технология на млякото и млечните продукти – АФ

1

-

6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина
6.1. Растениевъдство

1

-

Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ

1

-

Фармакология – ВМФ

1

-

Епизоотологи я, инфек циозни
болес т и и п рофи ла к т и к а на
заразните заболявания по животните – ВМФ

-

2

Ветеринарна хирургия – ВМФ

1

-

Акушерство и гинекология на
животните и болести на новородени животни – ВМФ

1

-

Патологоанатомия и цитопатология – МФ

1

-

Иму нопатологи я и алергология – МФ

1

-

Съдова хирургия – МФ

1

-

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна
и др.) – МФ

2

-

Фармакология – МФ

1

-

Анатомия, хистология и цитология – МФ

1

-

Ендокринология – МФ

1

-

Гастроентерология – МФ

2

-

Офталмология – МФ

2

-

7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина

Обща хирургия – МФ

1

-

Агрохимия – АФ

1

-

Детска хирургия – МФ

1

-

Растениевъдство – АФ

1

-

Социална медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – МФ

1

-

6.3. Животновъдство
Свиневъдство – АФ

1

-

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

Рибовъдство, рибно стопанство и
промишлен риболов – АФ

1

-

Зоохигиена и организация на
ветеринарното обслужване – АФ

1

-

2

-

Патология на животните – ВМФ

3

-

Анатомия, хистология и цитология – ВМФ

1

-

Хранене на селскостопанските
животни и технология на фуражите – АФ
6.4. Ветеринарна медицина

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до декана по образец (от
сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено
в деловодството на факултета; 2. автобиография – европейски формат; 3. диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие)
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ или академична справка за
завършено обучение (оригинал или нотариално
заверено копие); 4. когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за
периоди на обучение, завършени в чуждестранни
висши училища, признати по законодателството
на съответната държава, кандидатът прилага и
решение на комисия по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в
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чужбина степен на висше образование“; 5. други
документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 6. документ
за платена такса. Таксите за кандидатстване и
обучение на докторантите са поместени в сайта
на ТрУ. Подаване на документи във: Медицински факултет – деканат, ул. Армейска № 11, тел.
042/664468; Аграрен факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699311; Ветеринарномедицински факултет – деканат, Студентски град, тел.
042/699506; Педагогически факултет – деканат, ул.
Армейска № 9, тел. 042/613758; Стопански факултет – деканат, Студентски град, тел. 042/699409;
факултет „Техника и технологии“ – гр. Ямбол,
ул. Граф Игнатиев № 38, тел. 046/669181.
6404
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално
направление 4.4. Науки за земята, специалност
„Геотектоника и регионална геология“ – един за
нуждите на секция „Геотектоника и регионална
геология“, със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления
и документи в канцеларията на Геологическия
институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 24, стая № 205. За справки: тел. 02/979-22-88.
6348
11. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект „Уличен водопровод и улична канализация“ до поземлен
имот КИ 99087.20.113 по кадастралната карта на
кв. Горни Воден, Асеновград. Проектът и придружаващата го документация са изложени за
справка в Информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6331
4. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация на с. Бабяк, одобрен с Решение
№ 116, протокол № 9 от 26.09.2011 г. на ОбС – гр.
Белица, по отношение на широчината на улица
между о.т. 100 и о.т. 114, кв. 13. Улица с широчина
6 м се намалява и става 2,25 м – пешеходна алея.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6287
51. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за изменение
на ПУП – ПРЗ на поземлен имот 033071, местност
Карач Корусу, по КВС на с. Кирилово, община
Елхово, област Ямбол. Проектът за ПУП – ПP
е изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация – Елхово.
6388
29. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план на гр.
Казанлък, състоящ се от: 1. изменение на план
за улична регулация по ул. Стара планина, от
кръстовището с ул. Хр. Ботев до кръстовището
с ул. Ал. Стамболийски и цялата ул. Ал. Стамболийски; 2. изменение на план за регулация на
част от квартали: 402, 243, 244, 251, 251а, 254, 255,
258, 260, 261, 262, 265 и 266. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 11
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6363
84. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за техническата инфраструктура за „Кабелна линия 20 kV за захранване на КТП в имота
на „Скиптър“ – ООД (ПИ 322.37 по КВС на с.
Голяновци), до подстанция „Костинброд“ (ПИШ
38978.44.101 по КК на гр. Костинброд) с трасе
през поземлени имоти по одобрената КК на гр.
Костинброд: 854.1; 45.21; 87.1 (път София – Монтана); 50.23; 60.1; 61.61; 61.19; 61.29; 61.119; 61.149;
61.159; 61.161; 70.4; 70.119; 70.109; 70.129; 70.139; 86.5;
86.1; 86.8; 66.1; 86.2; 386.64; 900.572; 507.5; 388.2;
386.1; 387.1 (граница на с. Голяновци), и трасе
в землището на с. Голяновци – 0.32; 0.62; 0.55;
0.57; 0.23; 0.60; 0.19; 322.37. Проектът е изложен
във входното фоайе на таблото за съобщения в
сградата на общинската администрация – гр.
Костинброд, ул. Охрид № 1, и е публикуван на
интернет страницата на Община Костинброд
на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6405
2. – Община Крумовград, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 и
чл. 12 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на
специализиран подробен устройствен план – парцеларен план (СПУП – ПП) по чл. 54, ал. 6 ЗУТ
за изграждане на линеен обект на техническата
инфраструктура за обект „Изграждане на оптичен
кабел и тръбопровод за отвеждане и заустване
на отпадъчни води от бъдещата производствена площадка на „ДПМ Крумовград“ – ЕАД, в
местността Ада тепе до заустваща точка в река
Крумовица, община Крумовград. Поземлените
имоти, засегнати от трасето на техническата
инфраструктура и нейния сервитут, са: имотите
с номера 39970.10.20, 39970.10.52, 39970.505.237,
39970.505.245, 39970.505.320 в землището на Крумовград, община Крумовград; имотите с номера
12190.029005, 12190.029027, 12190.029074 в землището на с. Вранско, община Крумовград, и имотите
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с номера 53206.011007, 53206.011032, 53206.011034,
53206.011100, 53206.011105, 53206.011413, 53206.012002,
53206.012010, 53206.012012, 53206.012013, 53206.012021,
53 2 0 6 . 01 3 0 8 2 , 53 2 0 6 . 01 3 0 9 2 , 53 2 0 6 . 01 31 0 3 ,
53206.013108, 53206.013119, 53206.013120, 53206.013123,
53206.013125, 53206.013126, 53206.013127, 53206.013133,
53206.013134, 53206.013136, 53206.013140, 53206.014004,
53206.014012, 53206.014013, 53206.014014, 53206.014122,
53206.014131, 53206.014156, 53206.014162, 53206.014163,
53206.014164, 53206.014173, 53206.014174, 53206.014175,
53206.014176, 53206.014184, 53206.014185, 53206.014186,
53206.014206, 53206.014250, 53206.014251, 53206.014259,
53206.014273, 53206.014285, 53206.014295, 53206.014301,
53206.014343, 53206.014400 в землището на с. Овчари, община Крумовград. Проектът за специализиран подробен устройствен план – парцеларен
план (СПУП – ПП) по чл. 54, ал. 6 ЗУТ е изложен
в сградата на Община Крумовград, пл. България
№ 16, ет. 2, стая 6, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 до 16 ч. 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 – Крумовград, пл. България № 5.
6371
34 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения, захранващи имоти със
сменено предназначение в местността Атчаир, Пазарджик. Трасето на разпределителния газопровод
с обща дължина 118,5 м започва от съществуващ
газопровод в имот с идентификатор 55155.12.85 – за
селскостопански, горски и ведомствен път, насочва се на изток и след около 70 м чупи на север,
като след около 6 м достига южната граница
на имот с идентификатор 55155.12.179 по КККР
на гр. Пазарджик, откъдето се захранват група
имоти със сменено предназначение в местност
Атчаир, землище Пазарджик. Към съществуващия разпределителен газопровод се включват
газопроводни отклонения: в посока юг – до имот
с идентификатор 55155.12.112, пресичайки имот
с идентификатор 55155.12.86 – напоителен канал,
общинска собственост, и в посока север – до границите на имоти с идентификатори 55155.12.145,
55155.12.154 и 55155.12.5 по КККР на гр. Пазарджик, местност Атчаир, землище Пазарджик,
които ще бъдат захранени съгласно изчертаното
с червено проектно 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 от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
6364
9. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на „Еурологистика“ – ООД,
ЕИК 115894144, представлявано от Хусто Тейо
Камара, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Шести септември № 205, ет. 2, ап. 5,
ненамерено на настоящ и постоянен адрес, че е
издадена Заповед № 17ОА1511 от 19.06.2017 г. на
кмета на община Пловдив, с която се отчуждава
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част с площ 731 кв. м от ПИ с идентификатор
56784.504.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с адрес на
поземления имот бул. Васил Априлов съгласно
влязъл в сила ПУП – ПУР за кв. 3 по плана на
СИЗ-I – част, одобрен с Решение № 234, взето с
протокол № 13 от 24.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, попадащ в уличната регулация
на Голямоконарско шосе. Определено е обезщетение в размер 55 920 лв. без ДДС. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6295
1. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и транспортно-комуникационна схема за
част от кв. 3 и кв. 4 по плана на Северна индустриална зона, гр. Пловдив. Проектът е изложен
за запознаване в сградата на Община Пловдив,
пл. Централен № 1, ет. 7, стая № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Пловдив.
6387
73. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните
лица, че е изработен предварителен проект за
частичен ПУП – ПРЗ за разширяване на гробищен парк, намиращ се в ПИ 000031 по КВС
на с. Полски Сеновец, със следните поземлени
имоти: ПИ 049073 и част от ПИ 000051 по КВС
на с. Полски Сеновец, и преместване на участък
от полски път. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „Устройство на
територията“ при Община Полски Тръмбеш с
адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно море № 4,
ет. 3, стая № 303. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация, гр. Полски Тръмбеш.
6288
31. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУ П – парцеларен план на техническата
инфраструктура – подземна тръбна мрежа за
оптични кабели, с трасе през землището на с.
Царевец, община Свищов, ЕК АТТЕ 78121, преминаващо през ПИ 000223 и ПИ 000203 – пътища III клас на държавата, ПИ 010016, местност
Лагера – пасище с храсти, публична общинска
собственост, ПИ 000154 – полски път на община
Свищов, ПИ 010017, местност Лагера – пасище
с храсти, публична общинска собственост. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 22 в
сградата на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6283
32. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични
кабели, с трасе през землището на с. Козловец,
община Свищов, ЕКАТТЕ 37784, преминаващо
през ПИ 278004, местност Могилата – нива на
Иванка Славева Трифонова, ПИ 000458 и ПИ
000160 – полски пътища на община Свищов.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 22
в сградата на общината. 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.
6284
36. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че с протоколи (2 бр.) от 15.06.2017 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети
изработените помощни планове и планове на
новообразуваните имоти в графичен и цифров
вид на земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, представляващи:
– к.е. 88, местност Стъклен-1, землище на гр.
Свищов, община Свищов, област Велико Търново;
– к.е. 155, 156 и 157, местност Калището, зем-
лище на гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново;
– к.е. 144, местност Драчево бърдо-1, землище
на гр. Свищов, община Свищов, област Велико
Търново. Плановете и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов и могат
да бъдат разгледани по всяко време на работния
ден в общинския информационен център. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“.
6289
37. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на техническата
инфраструктура – подземна кабелна линия за
средно напрежение (20 kV), преминаваща през
ПИ 65766.10.8 – ведомствен път на Община Свищов, ПИ 65766.10.10 – друг вид земеделска земя
на Община Свищов, ПИ 65766.10.12 – пасище
на Община Свищов, ПИ 65766.10.13 – държавна
собственост (Министерство на транспорта), и ПИ
65766.602.43 – държавна собственост (НУГ – София), по КК и КР на землището на гр. Свищов
за обект „База за производство на брикети и
въглища“ в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 22 в сградата на общината.
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.
6332
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16. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание § 4к, ал. 1 и 4 ПЗРЗСПЗЗ във
връзка с чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен помощен
план на земите на ползвателите и на бившите
собственици, намиращи се в местността Долен
орешак и местността Водниците, землището на
с. Бошуля, община Септември. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на
Кметство – с. Бошуля, и Община Септември, до
кмета на община Септември.
6386
27. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в поземлен имот 67338.8.59 за
осигуряване на захранване с питейна вода на
ПИ 67338.48.13, отреден „За база за селскостопанска техника“, и засягащ поземлени имоти:
67338.8.59 с НТП „полски път“, 67338.48.36 с
НТП „първостепенна улица“, 67338.48.35 с НТП
„дере“ и 67338.48.34 с НТП „полски път“, всички в м. Сливенски кър, землище гр. Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6358
5. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за
„Трасе на подземен електропровод от нов СтБ
стълб 73/8/21А на съществуващ ВЛ, извод СН
„Фингаров“, подстанция „Панагюрище“, до нов
ТП с ПИ 031006, м. Орела, по КВС на землище
гр. Стрелча. Дължината на проектното трасе е
48 м и преминава през ПИ 031005 и ПИ 031006.
Засегнатата от проектното трасе територия е 0,096
дка – изцяло земеделска територия, собственост
на инвеститора. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация Стрелча, пл. Дружба
№ 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде разгледан
от заинтересуваните лица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация. За справки: тел. 03532/20-20,
в. 120 – Техническа служба.
6290
31. – Община гр. Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане
на подземен водопровод от ПИ № 109004 до ПИ
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№ 103006 по КВС на с. Зърнево. Проектното трасе
е с обща дължина 2530,40 л. м, от които: 206,30 л. м
са в ПИ № 000160 с НТП „селскостопански, ведомствен път“, публична общинска собственост;
15,45 л. м са в ПИ № 000155 с НТП „местен
път“, общинска собственост; 344,50 л. м са в ПИ
№ 000168 с НТП „за прокар“, публична общинска
собственост; 346,30 л. м са в ПИ № 000020 с НТП
„селскостопански, ведомствен път“, публична общинска собственост; 570,70 л. м са в ПИ № 000122
с НТП „селскостопански, ведомствен път“, публична общинска собственост; 542,30 л. м са в ПИ
№ 000116 с НТП „селскостопански, ведомствен
път“, публична общинска собственост; 255,45 л. м
са в ПИ № 000107 с НТП „местен път“, общинска
собственост; 110,75 л. м са в ПИ № 000105 с НТП
„път III клас“, публична държавна собственост,
и 138,65 л. м са в ПИ № 000108 с НТП „местен
път“, собственост на ЕТ „ИСМ – 91 Иса Сали“.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий № 8, стая 110.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6409
32. – Община гр. Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на
подземен водопровод за четири броя водовземни
съоръжения в ПИ № 007001 по КВС на с. Орляк.
Проектното трасе е с обща дължина 5215 л. м,
които изцяло засягат само ПИ № 007001 по
КВС на с. Орляк, собственост на възложителя
„Екофрукт“ – ЕООД. Проектът е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул. Св. св. Кирил и
Методий № 8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6410
33. – Община гр. Тервел, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на подземен водопровод за водоем и
осем броя водовземни съоръжения в ПИ № 021002,
ПИ № 021003 и ПИ № 019001 по КВС на с. Орляк.
Проектното трасе е с обща дължина 7759,30 л. м,
от които 7724,30 л. м засягат ПИ № 021002, ПИ
№ 021003 и ПИ № 019001 по КВС на с. Орляк,
собственост на възложителя „Екофрукт“ – ЕООД,
и 35 л. м засягат ПИ № 000121, публична общинска собственост с НТП „селскостопански, ведомствен път“. Проектът е изложен за разглеждане
в Община Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий
№ 8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
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направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6411
17. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, съобщава на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за улична регулация за частично
изменение на регулационен план (ПУП – ПУР за
ЧИРП), на поземлени имоти с идентификатори
70500.517.4139, 70500.517.4140 и 70500.517.4141 – общинска собственост, попадащи в парцели X и XII,
кв. 67, по регулационния план на с. Старо село,
община Троян, като се обособява нов квартал 71
и нова о.т. 318. 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. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая
№ 31, от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден.
6389
33. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия за обект: „Реконструкция на съществуващ дъждопреливен канал от отворен тип – гр.
Тутракан“. Проектът на ПУП – ПП е изработен
по оста на съществуващия канал, преминава
през четири поземлени имота: 73496.500.3000
с начин на трайно ползване: „Гробище (Гробищен парк)“; 73496.506.675 с начин на трайно
ползване: „Земеделска територия“ – полски път;
73496.506.11 с начин на трайно ползване: „Земеделска територия“ – друг вид земеделска земя;
73496.506.5 с начин на трайно ползване: „Земеделска територия“ – за местен път. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ул.
Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6285
77. – Община Шумен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940
(пътен възел „Буховци“ при пресичане с път
ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел
„Белокопитово“). На територията на община
Шумен парцеларният план засяга поземлени
имоти, намиращи се в землищата на с. Черенча
и с. Градище. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложените проекти в сградата на
Община Шумен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
6390
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 40 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси
и цени на услуги на територията на община
Сунгурларе, приета от Общинския съвет – гр.
Сунгурларе, с Решение по протокол № 18 от
30.01.2009 г. с множество изменения, последното с Решение по протокол № 22 от 30.12.2016 г.
По оспорването е образувано административно
дело № 2246/2017 г.
6420
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, против разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския съвет – гр. Мездра, по който е образувано адм. дело
№ 543/2017 г., насрочено за 10.10.2017 г. от 11 ч.
6421
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, против разпоредбите на
чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 45, ал. 2, т. 8 и глава шеста
на Наредбата за реда и условията за поставяне
на преместваеми, рекламно-информационни елементи на територията на община Оряхово, приета
с Решение № 420 от 21.06.2002 г. от Общинския
съвет – гр. Оряхово, по който е образувано адм. д.
№ 483/2017 г., насрочено за 10.10.2017 г. от 11 ч.
6366
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, против разпоредбата на
чл. 44, ал. 3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи, собственост на Община Козлодуй, по който
е образувано адм. дело № 547/2017 г., насрочено
за 24.10.2017 г. от 11 ч.
6382
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 19 – в
частта относно „возенето на едно или повече лица
на един велосипед“, чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от
Наредба № 2 за организацията и безопасността
на движението на територията на община Троян, приета с Решение № 392 от 25.07.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Троян, по който протест
е образувано адм. дело № 267/2017 г. по описа
на Административния съд – Ловеч.
6381
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 326/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната проку-
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ратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 44,
ал. 3, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 140 от протокол
№ 18 от 20.03.2009 г., изменена с Решение № 54
от протокол № 8 от 12.04.2012 г., изменена с
Решение № 57 от протокол № 9 от 25.04.2012 г.,
допълнена с Решение № 349 от протокол № 52
от 31.03.2015 г., изменена и допълнена с Решение
№ 111 от протокол № 18 от 30.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Брусарци. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци,
и служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 326/2017 г. е насрочено за 13.10.2017 г. от 10,40 ч.
6367
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 327/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 32,
ал. 4 от Наредба № 3 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 126 от протокол
№ 20 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с
Решение № 221 от протокол № 32 от 14.07.2006 г.,
допълнена с Решение № 129 от протокол № 16 от
5.12.2008 г., изменена с Решение № 244 от протокол № 33 от 23.03.2010 г. Текстът на наредбата
изцяло е отменен и е приет нов текст с Решение
№ 253 от протокол № 35 от 10.05.2010 г., изменен
и допълнен с Решение № 363 от протокол № 49
от 1.07.2011 г., изменен с Решение № 73 от протокол № 11 от 22.06.2012 г., изменен с Решение
№ 216 от протокол № 30 от 13.09.2013 г., изменен и допълнен с Решение № 309 от протокол
№ 38 от 4.04.2014 г., допълнен с Решение № 433
от протокол № 52 от 29.04.2015 г., изменен и
допълнен с Решение № 465 от протокол № 56
от 28.08.2015 г., изменен и допълнен с Решение
№ 111 от протокол № 13 от 26.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм,
и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно
дело № 327/2017 г. е насрочено за 13.10.2017 г.
от 10,40 ч.
6368
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 Окръжна прокуратура – Пазарджик, Живко Пенев, против разпоредбата на
чл. 36, раздел шести „Такси за административно-технически услуги – общинска собственост“,
т. 11 от Тарифата по чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Пещера, приета с Решение № 581 от
31.08.2010 г. на Общинския съвет – гр. Пещера.
По протеста е образувано адм. д. № 682 по описа на Административния съд – Пазарджик, за
2017 г., което е насрочено за открито съдебно
заседание на 27.09.2017 г. от 9,30 ч.
6407
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Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъде обявена за нищожна разпоредбата на чл. 57
от Наредба № 12 за организацията на движението
по общинските пътища и улици на територията на
община Разград, приета с решение на Общинския
съвет – Разград, по който е образувано адм. д.
№ 123/2017 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 10.10.2017 г. от 10,30 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
6369
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Разград, с искане
да бъдат от менени разпоредби те на ч л. 15,
ал. 2, 3 и 4, чл. 35, ал. 7, чл. 42а, чл. 44, ал. 2,
чл. 51а, 51б, 51в, 51г, 51д, чл. 53, ал. 3, чл. 55,
ал. 3, чл. 57, 58а, 59, чл. 84, ал. 2 и чл. 88, т. 2
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2015 – 2019 г., приети
с решение на Общинския съвет – Разград, по
който е образувано адм. д. № 125/2017 г. по
описа на А дминист рат ивни я съд – Разг ра д,
насрочено за 10.10.2017 г. от 10,30 ч. Всек и,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като
страна до началото на устните състезания при
всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
6370
Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ Моника Далжит Сингх с
постоянен адрес София, ж. к. Люлин, бл. 720,
вх. В, ет. 3, ап. 74, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 149 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за да получи препис от исковата молба
и приложенията по гр. д. № 5999/2017 г., подадена от Пламен Димитров Петков, с правно
основание чл. 49 от Семейния кодекс, както и
да подаде писмен отговор. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще є назначи особен представител.
6361
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-8 състав, търг. д. № 2507/2017 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от събрание на
кредиторите на „Акредитто“ – ЕООД (н), ЕИК
200949187, по т.д. № 7338/2014 г. по описа на Софийския градски съд, търговско отделение, VІ-22
състав, да се явят в открито съдебно заседание
на 7.11.2017 г. от 9,30 ч. по т.д. № 2507/2017 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
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отделение, VІ-8 състав, образувано по искане на „Банка Пиреос България“ – А Д, ЕИК
831633691, на основание чл. 679 ТЗ за отмяна
на решенията на събрание на кредиторите на
„Акредитто“ – ЕООД (н), ЕИК 200949187, проведено на 2.08.2017 г. Заседанието ще се проведе в
Софийския градски съд, София, бул. Витоша № 2.
6393
Софийският градски съд, търговско отделение,
6-20 състав, търг.д. № 2157/2017 г., на основание
чл. 677 ТЗ призовава кредиторите от събрание на
кредиторите на „Смартпартнерс – БГ“ – ЕООД
(н), ЕИК 175011093, по т.д. № 1249/2011 г., 6-2
състав, по описа на СГС, по искане на „УниКредит Булбанк“ – АД, ЕИК 831919536, да се
явят в заседание на 27.09.2017 г. от 12 ч. по т.д.
№ 2157/2017 г., 6-20 състав, СГС, на основание
чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ.
6394

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
83. – Изпълнителният съвет на Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и чл. 30, т. 18 от устава на партията
свиква Национален конгрес на партията на
7.10.2017 г. от 11 ч. в София, хотел „Хемус“,
Конферентна зала, бул. Черни връх № 31, при
следния дневен ред: 1. избор на председател на
ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“;
2. приемане на изменения и допълнения в устава
на партията; 3. разни. Процедурните правила за
определяне на нормата на представителство на
делегатите по области, които ще присъстват на
конгреса, са приети и одобрени с решение на
Изпълнителния съвет на партията от 18.08.2017 г.
На основание чл. 21 от устава на парти ята
конгресът може да заседава и приема решения,
ако на него присъстват повече от половината от
всички делегати. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред и ще е законен независимо от броя
на присъстващите делегати.
6392
189. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по водно дело в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.10.2017 г. в 11 ч. в СДНТ, зала 3, ет. 2, ул.
Раковски № 108, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на НТС по водно дело за периода
2014 – 2017 г.; 2. отчет на КС за същия период;
3. приемане бюджет на организацията; 4. избор
на нов управителен и контролен съвет.
6416
6. – Управителният съвет на Националната
Асоциация на Българските Оптометристи и Оптици („НАБОО“) на основание чл. 17 от устава на
НАБОО и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно
събрание на НАБОО на 14.10.2017 г. в 10 ч. в
зала 1 на хотел „Шипка“, София, бул. Ген. Тотлебен № 34А, при следния дневен ред: 1. доклад
за работата на УС на НАБОО за 2016 – 2017 г.;
2. финансов отчет на УС на НАБОО за 2016 г.;
3. приемане и одобрение на проектобюджета на
НАБОО за 2017 – 2018 г.; 4. други. При липса
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на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
6408
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по лека атлетика
ВАЯ-94“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.10.2017 г. в 18 ч. в Бургас, кв. Долно
Езерово, ул. Арбанаси № 41, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на СНЦ
„Спортен клуб по лека атлетика ВА Я-94“; 2.
промени в устава на СНЦ „Спортен клуб по лека
атлетика ВА Я-94“; 3. избор на нови ръководни
органи на СНЦ „Спортен клуб по лека атлетика
ВА Я-94“; 4. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в общото съб
рание. Регистрацията на членовете за участие в
работата на събранието ще се извърши същия
ден от 16 до 16,30 ч. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
6372
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Всички заедно“ – гр. Дупница,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.10.2017 г.
в 10 ч. на адрес гр. Дупница, ул. Николаевска
№ 17, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане отчета на дейността на УС;
2. вземане на решение за промяна на устава на
сдружението, като текстът на т. 6.1 от устава да
стане: „Органи на управление на сдружението
са: А) Общо събрание; Б) Управителен съвет,
състоящ се най-малко от 5 лица, от които един
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председател на сдружението и един секретар на
сдружението.“; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6391
7. – Управителният съвет на сдружение „Медии с човешко лице“ – Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.10.2017 г. в 14 ч. в офиса на ул. Радецки № 45,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на сдружението през изтеклия
период, дискусия и приемане на решения; 2.
освобождаване на председателя на УС поради
преминаване на друга работа; 3. избор на ръководни органи. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 15 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
6424
Лъчезар Любомиров Попов – ликвидатор на
Фондация „Бизнес и образователни ресурси“
със седалище и адрес на управление София,
район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев № 111,
ет. 2, ап. 4, ЕИК 175091164, в ликвидация по
ф.д. № 5636/2006 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си.
6423
Пол Кембъл Риджуей – ликвидатор на Фондация „Светла зора“ със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Пирин
№ 10, ЕИК 131324446, в ликвидация по ф.д.
№ 5987/2004 г. на СГС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си.
6422

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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