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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на Годишния
отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

1

 Решение за промяна в състава на
Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта

1

 Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и
туризъм

1

 Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните

2

Министерски съвет
 Постановление № 191 от 4 септември 2017 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г.

2

Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение на Наредба № 60
от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията
за издаване на лиценз за употреба на
ветеринарномедицински продукти
13

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна
каса за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното
осигуряване
РЕШИ:
Приема Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
6698

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

РЕШИ:
1. Освобождава Георги Запрев Динев като
член на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта.
2. Избира Теодора Радкова Георгиева за
член на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
6699

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Теодора Радкова Георгиева
като член на Комисията по икономическа
политика и туризъм.
2. Избира Георги Запрев Динев за член
на Комисията по икономическа политика и
туризъм.
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Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
6700

РЕШЕНИЕ

за попъ лване със тава на Комиси ята по
земеделието и храните
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георги Тенев Станков за член на
Комисията по земеделието и храните.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 7 септември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
6701

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г.,
бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г.,
бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27
от 2016 г. и бр. 8 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 3 думите „и максималния“ се заличават;
б) в т. 4 думите „и за ротацията на старшите офицери“ се заличават;
в) точка 6 се изменя така:
„6. условията и реда за кандидатстване и
обучение на военнослужещите и цивилните
служители.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) С правилника се уреждат обществените
отношения, свързани с военната служба на
военнослужещите от служба „Военна информация“ и служба „Военна полиция“, доколкото
не са уредени с Правилника за устройството
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и дейността на служба „Военна информация“
и с Правилника за прилагане на Закона за
военната полиция.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „обучавани за нуждите на Министерството на отбраната“.
2. В т. 2 след думата „стипендианти“ се
поставя запетая и се добавя „както и курсант и
в Академията на Министерството на вътрешните работи, обучавани“.
3. Създава се т. 5:
„5. лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „курсантите“ се
поставя запетая, добавя се „обучавани за
нуждите на Министерството на отбраната“
и се поставя запетая.
2. В а л. 2 д у мите „стипендиантите за
нуждите на Министерството на отбраната“
се заменят със „стипендиантите, както и
курсантите в Академията на Министерството
на вътрешните работи, обучавани за нуждите
на Министерството на отбраната“ и след тях
се поставя запетая.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) След завършване на обучението си
във висшите военни училища курсантите,
обучавани за нуждите на други министерства
и ведомства, се назначават на длъжност със
заповед на съответния министър или ръководител.
(4) На курсантите, завършили висши военни
училища в чужбина, обучавани за нуждите на
Министерството на отбраната, се присвоява
офицерско звание „лейтенант“ и се вземат в
специален щат на министъра на отбраната.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „завършили висшите
военни училища“ и запетаята след тях се
заличават.
2. В ал. 3 думите „правилника по чл. 100,
ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България“ се заменят с
„Правилника за устройството и дейността на
служба „Военна информация“.
§ 5. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Длъжностите, които може да
се заемат от лицата по чл. 2, т. 5, се обявяват със заповед на министъра на отбраната
въз основа на постъпили по команден ред
предложения на командирите (началниците)
на военни формирования и на ръководителите на съответните структури. Длъжностите
не се обявяват в Регистрите на вакантните
длъжности.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
отбраната и в нея се посочват наименованието
на длъжностите, изискванията за заемането
им, необходимите документи, сроковете за

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

кандидатстване, мястото и длъжностното
лице, до което се подава заявлението за кандидатстване.
(3) Кандидатите за длъжностите по ал. 1
трябва да отговарят на изискванията на чл. 141,
ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на изискванията за заемане на длъжността.
(4) Изборът на лицата по чл. 2, т. 5 за заемане на съответната длъжност се извършва
при спазване на следния ред:
1. кандидатите подават писмено заявление
за кандидатстване за заемане на длъжност
по ал. 1 заедно с необходимите документи;
в заявлението всеки кандидат може да посочи
до три длъжности;
2. длъжностното лице, до което се подава
заявлението, определя критерии за извършване на избора и назначава комисия, която
разглежда постъпилите документи и след събеседване с кандидатите ги класира за всяка
от длъжностите;
3. за резултатите от работата на комисията се изготвя протокол, който се подписва
от председателя є и от всички членове и се
утвърждава от длъжностното лице, до което
се подават заявленията;
4. след утвърждаване на протокола по т. 3
председателят на комисията запознава кандидатите с класирането.
(5) Кандидатите имат право на жалба пред
длъжностното лице, до което се подава заявлението, в 7-дневен срок от запознаването с
класирането. Длъжностното лице се произнася
в 14-дневен срок от получаването на жалбата.
Решението му е окончателно.
(6) След изтичането на сроковете по ал. 5
длъжностното лице, до което се подава заявлението, организира изпращането на кандидата,
класиран на първо място, до съответните
военномедицински органи за определяне на
годността му за военна служба и на психологичната му пригодност.
(7) С кандидатите, които са годни за военна
служба и са психологично пригодни, комисията
по ал. 4, т. 2 провежда изпит за покриване на
нормативите за физическа годност, определени
с акт на министъра на отбраната.
(8) При успешно издържан изпит по ал. 7
длъжностното лице, до което се подава заявлението, организира изпращането на необходимите документи на кандидата за издаване
на разрешение за достъп до класифицирана
информация със съответното ниво на класификация.
(9) Кандидатите, получили разрешение за
достъп до класифицирана информация със съответното ниво на класификация, се предлагат
за сключване на договор за военна служба и
за приемане на военна служба.
(10) При установена негодност за военна
служба и/или психологична непригодност,
непокриване на нормативите за физическа
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годност или неполучаване на необходимото
разрешение за достъп до класифицирана информация длъжностното лице, до което се
подава заявлението, организира дейностите
по ал. 6, 7 и 8 по отношение на следващия
класиран за длъжността кандидат.
(11) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва
договор за военна служба с лицето по ал. 9.
Договорът се сключва в 3 екземпляра – по един
за всяка от страните, регистрира се, вторият
екземпляр се връчва на военнослужещия срещу подпис, а третият екземпляр се прилага в
служебното дело на военнослужещия.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „В 30-дневен
срок от датата на встъпване в“ се заменят
с „До 12 месеца след назначаването на“, а
накрая се поставя запетая и се добавя „ако
не притежават такава“;
б) в т. 2 думите „сержантските (старшинските) професионални колежи“ се заменят с
„професионалните сержантски (старшински)
колежи“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Началната военна и специализираната
подготовка на военнослужещите, приети в
служба „Военна информация“, се извършват
при условия и по ред, определени с Правилника за устройството и дейността на служба
„Военна информация“, а началната военна
и специализираната подготовка на военнослужещите от служба „Военна полиция“ се
извършват при условия и по ред, определени
с Правилника за прилагане на Закона за военната полиция.“
§ 7. В заглавието на раздел III след думата
„разписания“ се поставя запетая и се добавя
„щатове“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Длъжностните разписания и щатовете
съдържат следните задължителни елементи:“.
2. В ал. 2 след думата „разписания“ се
добавя „и щатовете“.
3. В ал. 3 думите „Допълнителните изисквания“ се заменят с „Основните, допълнителните и специфичните изисквания“.
§ 9. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „(щата)“.
§ 10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Длъж ностната характеристика
съдържа:
1. параметрите на длъжността:
а) наименование на длъжността;
б) код на длъжността;
в) военно звание;
г) военно формирование;
д) място за изпълнение на службата;
е) зачислено оръжие;
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ж) кариерно поле, кариерна област или
професионална област;
з) длъжностно ниво;
2. изискванията за заемане на длъжността:
а) основни:
аа) образование;
бб) придобита специалност;
вв) образователно-квалификационна степен;
гг) научна степен;
дд) военна квалификация;
ее) ниво на чуждоезикова подготовка;
жж) минимално ниво за достъп до класифицирана информация;
б) допълнителни:
аа) допълнителна професионална квалификация;
бб) предходни длъжности, от които може
да се заеме длъжността;
в) специфични, в т.ч. придобитата специализация при необходимост;
3. длъжностите, които могат да се заместват
от тази длъжност;
4. военноотчетната специалност, определена с акт на министъра на отбраната;
5. организационните връзки и взаимоотношения (в кое организационно звено е
длъжността, на кого военнослужещият е непосредствено подчинен, кого ръководи, кой
го замества);
6. изискванията за познаване на основни
нормативни и други актове;
7. значимите професионални компетентности и личностни характеристики;
8. функционалните задължения на военнослужещите за мирно и военно време.“
§ 11. В чл. 14 след думите „Длъжностните
разписания“ се поставя запетая и се добавя
„щатовете“.
§ 12. В чл. 15 се създава т. 4:
„4. на лицата, които притежават военно
звание по резерва, с една степен по-ниско от
изискващото се за длъжността, и са изпълнили изискванията на чл. 19, докато са били на
военна служба, се присвоява военното звание,
изискващо се за длъжността по длъжностно
разписание.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „училища“ се добавя
„за нуждите на Министерството на отбраната“, а думите „военноотчетна специалност“
се заменят с „военна специалност и специализация“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) На курсантите, завършили висшите
военни училища за нуждите на други министерства или ведомства, се присвоява офицерско
звание „лейтенант“ и се зачисляват в запаса.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
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„(3) На курсантите, които не са издържали държавните изпити или не са защитили
дипломните си работи на редовната и на
поправителната сесия, се присвоява военно
звание „офицерски кандидат – 1-ви к лас“
и се назначават на длъжност за офицерски
кандидат за срок една година.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) След успешно полагане на държавните изпити или след защита на дипломната
работа в срока по ал. 3 им се присвоява военно звание „лейтенант“ и се назначават на
офицерска длъжност.“
§ 14. Създават се чл. 16а и 16б:
„Чл. 16а. (1) След завършване на обучението си по гражданска специалност във висши
военни училища в чужбина на курсантите,
обучавани за нуждите на Министерството на
отбраната, се присвоява офицерско звание
„лейтенант“, вземат се в специален щат на
министъра на отбраната и след преминаване на
курс за придобиване на военна квалификация
с продължителност до 4 месеца се назначават
на длъжност.
(2) По решение на академичния съвет на
съответното висше военно училище в страната,
в което са обучавани като курсанти, и след
представена академична справка на военнослужещите по ал. 1 се изготвя индивидуален
план за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалности от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво
на управление“.
Чл. 16б. (1) След завършване на обучението
по чл. 116а и 116б на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците
(матросите) се присвоява офицерско звание
„лейтенант“ и те се назначават на длъжности
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Военнослужещите по чл. 116б, придобили професионална квалификация по военно
дело, могат да заемат длъжности за „капитан“
(„капитан-лейтенант“), определени в Класификатора на длъжностите на военнослужещите в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия по чл. 24 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, до придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в
професионално направление „Военно дело“.“
§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сержантски (старшински)
професионален колеж“ се заменят с „дневна
форма на обучение в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по
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чл. 115, ал. 2 обучение в чужбина“, а след
думата „сержантска“ се поставя наклонена
черта и се добавя „старшинска“.
2. В ал. 2 думите „сержантски (старшински)
професионален колеж“ се заменят с „професионален сержантски (старшински) колеж“, а
след думите „професионална квалификация“
се добавя „или приравнено по чл. 115, ал. 2
обучение в чужбина“.
3. В ал. 3 думите „курс за съответната
длъжност и/или за съответното военно звание
в сержантски (старшински) професионален
колеж или курс за съответното военно звание
в учебен център, или приравнени на тях курсо
ве в чужбина“ се заменят със „съответната
подготовка за сержанти (старшини) в курс
за придобиване на сержантско (старшинско)
звание в професионален сержантски (старшински) колеж или в учебен център“.
4. В ал. 4 и 5 думите „сержантски (старшински) професионален колеж“ се заменят
с „професионален сержантски (старшински)
колеж“, а след думите „приравнен на него“
се добавя „по чл. 115, ал. 2“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Военнослужещите по ал. 5, притежаващи военно звание „старши сержант“ („главен
старшина“), могат да бъдат повишени във
военно звание „старшина“ („мичман“) след
завършване на съответния курс в професионален сержантски (старшински) колеж или
приравнено на него по чл. 115, ал. 2 обучение
в чужбина.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „чл. 30, ал. 3, т. 6“ се заменят с „чл. 30,
ал. 4“.
§ 16. Член 20 се отменя.
§ 17. В чл. 22 думите „ку рс за военно
звание „офицерски кандидат“ се заменят със
„съответния курс в професионален сержантски
(старшински) колеж или приравнено на него
по чл. 115, ал. 2 обучение в чужбина“.
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „или приравнени на
тях“ се добавя „по чл. 115, ал. 2“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думите „военно звание“ се
добавя „майор“ („капитан III ранг“) и“.
§ 19. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Офицерите от кариерно поле „командно“ се повишават във военно звание
„полковник“ („капитан I ранг“), ако са придобили образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалност „Стратегическо
ръководство на отбраната и въоръжените
сили“ в професионално направление „Военно дело“ или са завършили стратегически
курс във военни академии или приравнено
по чл. 115, ал. 2 обучение във висши военни
училища и колежи в чужбина и ако са налице
изискванията на чл. 21.“
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2. Алинея 2 се отменя.
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Офицерите от кариерно поле „командно“ се повишават във висше офицерско звание,
ако са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност
„Стратегическо ръководство на отбраната и
въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ във военни академии
или приравнено по чл. 115, ал. 2 обучение във
висши военни училища и колежи в чужбина
и ако са налице изискванията на чл. 21.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Офицерите от кариерно поле „професионално“ и от академичния състав се повишават във висше офицерско звание, ако са
придобили образователно-квалификационна
степен „магистър“ по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление
„Военно дело“ или са завършили стратегически
курс във военни академии или приравнено
по чл. 115, ал. 2 обучение във висши военни
училища и колежи в чужбина и ако са налице
изискванията на чл. 21.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 21. Член 27 се отменя.
§ 22. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Кариерното развитие на офицерите се осъществява чрез заемане на длъжности в кариерни области и полета.
(2) Кариерните области и полета са:
1. командни;
2. професионални.
(3) Кариерна област „командна“ обхваща
длъжностите, изискващи младши офицерски
звания и военно звание „майор“ („капитан
III ранг“), определени в акт на министъра на
отбраната, и придобита военна специалност и
специализация във висшите военни училища.
(4) К ариерна област „п рофесиона лна“
обхваща длъжностите, изискващи младши
офицерски звания и придобита гражданска
специалност от висши граждански училища.
(5) Кариерно поле „командно“ обхваща
длъжностите, изискващи старши офицерски
звания, с изключение на длъжностите, изиск
ващи военно звание „майор“ („капитан III
ранг“), определени в акта на министъра на
отбраната по ал. 3, и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
в професионално направление „Военно дело“
от военна академия или приравнена на нея
по чл. 115, ал. 2 в чужбина.
(6) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжностите, изискващи старши офицерски
звания и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска
специалност от висши граждански училища.
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(7) Гражданските специалности за кариерна област „професионална“ и за кариерно
поле „професионално“ се определят с акт на
министъра на отбраната.
(8) В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
по чл. 24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за всяка
длъжност за офицер се посочват съответстващите є кариерна област или кариерно поле.
(9) Със заповед на министъра на отбраната
се определя за кои от длъжностите по Класификатора на длъжностите на военнослужещите
в Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия по чл. 24 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България се изисква владеене на
английски или френски език по СТАНАГ 6001
на съответно ниво.“
§ 23. Член 29 се отменя.
§ 24. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Професионалното развитие на
сержантите (старшините) и офицерските кандидати се осъществява чрез заемане на длъжности в определени професионални области
съобразно професионалната им квалификация.
(2) Професионалната област обхваща длъжностите, изискващи определена професионална квалификация и/или образование.
(3) Професионална област „основна“ обхваща длъжностите по професии и специалности,
обучението за които се провежда в професионален сержантски (старшински) колеж.
(4) Професионална област „други“ обхваща
длъжностите по професии и специалности, по
които не се извършва обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи.
(5) В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия по чл. 24 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
за всяка длъжност за сержант (старшина) и
офицерски кандидат се посочва съответстващата є професионална област.“
§ 25. В чл. 31 думите „в учебните центрове военноотчетна специалност“ се заменят с
„военна квалификация“.
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ след думите „офицерски
кандидати“ се добавя „и Регистъра на вакантните длъжности за сержанти (старшини)
и войници (матроси)“;
б) буква „б“ се отменя.
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2. В т. 2, буква „а“ след думата „чужбина“ се добавя „завършилите Академията на
Министерството на вътрешните работи за
нуждите на Министерството на отбраната“.
3. В т. 3 след думата „конкурс“ се добавя
„или след избор“.
4. В т. 4:
а) в буква „а“ след думите „структурите
на“ се добавя „пряко“, а думите „и писмено
съгласие на военнослужещия“ се заличават;
б) букви „б“ и „в“ се отменят.
5. Създава се т. 6:
„6. по план-предложение за комплектуване
на вакантни и овакантяващи се длъжности,
по ред, определен с акт на министъра на
отбраната.“
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „изискванията за заемането є“ се заменят с „основните и специфични
изисквания за заемането є“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато военнослужещите
се предлагат за преназначаване на длъжност
по чл. 32, т. 4, буква „а“ или т. 6 и са от друго
военно формирование или структура, командирът (началникът) на военното формирование
или ръководителят на съответната структура,
изготвящ предложението, изпраща писмено
искане до съответния командир (началник) на
военнослужещия. Командирът (началникът)
на военнослужещия в 5-дневен срок изпраща
по команден ред своето становище във военното формирование или структура, в които е
вакантната длъжност. При изразено положително становище командирът (началникът) на
военнослужещия прилага протокол от проведена беседа, кадрова справка и атестационен
формуляр на военнослужещия.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 28. Създават се чл. 33а и 33б:
„Чл. 33а. (1) Военнослужещите, сключили
допълнително споразумение в изпълнение
на чл. 145 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, могат
еднократно да бъдат преназначавани на повисока длъжност при условията на чл. 156,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) За преназначаване на военнослужещите
по ал. 1 не се изисква съгласието им.
(3) Преназначаването се извършва в периода
на сключеното допълнително споразумение
след завършване на обучението за сметка на
Министерството на отбраната.
Чл. 33б. Извън случаите по чл. 33а военнослужещите могат да се преназначават на равна
или на по-висока длъжност след писменото
им съгласие.“
§ 29. В чл. 34 т. 4 се отменя.
§ 30. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регистър на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати и Регистър на вакантните длъжности за
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сержанти (старшини) и войници (матроси)“ се
заменят с „Регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В Регистрите на вакантните длъжности
се обявяват вакантните длъжности и тези,
които се овакантяват до края на календарната година.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 5 думите „Регистъра на вакантните
длъжности за офицери и офицерски кандидати
и на Регистъра на вакантните длъжности за
сержанти (старшини) и войници (матроси)“ се
заменят с „Регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи“.
5. В ал. 6 думите „Автоматизираната информационна система на Министерството на
отбраната“ се заменят с „Автоматизираната
и нформа ц ионна сис т ема на Бъ л гарската
армия“.
§ 31. Член 37а се отменя.
§ 32. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура запознава военнослужещите
с Регистрите на вакантните длъжности за
военнослужещи.“
2. В ал. 2, т. 4 думите „по чл. 53, ал. 1 или
по чл. 58, ал. 2“ се заменят със „за кариерно
развитие“.
§ 33. Член 39 се отменя.
§ 34. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 4 след думата „курсантите“
се поставя запетая, добавя се „обучавани за
нуждите на Министерството на отбраната“ и
се поставя запетая.
2. В ал. 3 след думата „курсант“ се поставя
запетая и се добавя „обучаван за нуждите
на Министерството на отбраната“, а думите
„военноотчетна специалност“ се заменят с
„военна специалност/специализация“.
§ 35. В чл. 41, ал. 1 думите „и чл. 37а“ се
заличават.
§ 36. В чл. 42 ал. 2 се изменя така:
„(2) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при организационно-щатни промени, при
заемането на първа длъжност от академичния
състав или при спечелване на конкурс.“
§ 37. Член 43 се отменя.
§ 38. В чл. 44, ал. 1 и 3 думите „сержант,
офицерски кандидат или войник“ се заменят
с „офицерски кандидат, сержант (старшина)
или войник (матрос)“.
§ 39. В чл. 50, т. 2 думата „изискванията“ се заменя с „основните и специфичните
изисквания“.
§ 40. В чл. 51, т. 2 думата „изискванията“ се заменя с „основните и специфичните
изисквания“.
§ 41. В чл. 51а, т. 1 думите „и в звание“
се заличават.
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§ 42. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и т. 4, буква „б“ и „по
чл. 53, ал. 1 и чл. 58, ал. 2“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съставът, редът и организацията на
работа на комисиите по ал. 1, критериите за
оценяване и редът за избор на военнослужещи
за назначаване на длъжности се определят с
акт на министъра на отбраната.“
§ 43. Членове 53 – 63а се отменят.
§ 44. В чл. 63б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или „б“ се заменят с
„или по реда на чл. 32, т. 6“.
2. В ал. 2 думите „или „в“ се заменят с
„или по реда на чл. 32, т. 6“.
§ 45. В чл. 63в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „кариерно поле „професионално“ се заменят с „кариерна област
„професионална“ и думите „или „б“ се заменят
с „или по реда на чл. 32, т. 6“.
2. В ал. 3 думите „В 30-дневен срок от“
се заменят с „До 12 месеца след“, а накрая
се поставя запетая и се добавя „ако не притежават такава“.
§ 46. Създава се чл. 63г:
„Чл. 63г. На войниците (матросите), които притежават специалност от граждански
училища, съответстваща на професионална
област „други“, може да се присвоява първо
сержантско/старшинско звание и те могат
да се назначават на съответната длъжност
по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или по
реда на чл. 32, т. 4, буква „а“, или по реда
на чл. 32, т. 6.“
§ 47. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Сержантите (старшините) и
войници те (мат роси те) се п реназначават
на длъжност по подаден рапорт за заемане
на длъжност от Регистъра на вакантните
длъжности за сержанти (старшини) и войници (матроси) със заповед на министъра
на отбраната или на оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Рапортът се подава до ръководителя
на административната структура от Министерството на отбраната, ръководителя на
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната или командира (началника) на
военно формирование. В случай че вакантната
длъжност е в друго военно формирование/
структура, военнослужещият може да подаде
рапорт, след като е прослужил 2 години в
съответното военно формирование/структура.
(3) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на
съответната структура изпраща рапорта по
ал. 2 и документите на военнослужещия във
военното формирование или структура, в
която е вакантната длъжност, независимо от
изразеното от него становище.
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(4) Решение за преназначаване на длъжност
на военнослужещите по ал. 1 се взема от
командира (началника) на военното формирование или от ръководителя на съответната
структура, в която е вакантната длъжност.“
§ 48. В чл. 64а, ал. 1, т. 2 думите „чл. 28,
ал. 8“ се заменят с „чл. 28, ал. 9“.
§ 49. В чл. 64в, т. 3 думите „чл. 28, ал. 8“
се заменят с „чл. 28, ал. 9“.
§ 50. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „военна служба“ се
добавя „и с оглед гарантиране на възвращаемост на изразходваните средства за обучение или повишаване на квалификацията на
военнослужещия“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „по военна специалност“ се
заменят с „по специалност от професионално
направление „Военно дело“;
б) в т. 6 думите „обучение в чужбина в
случаите, когато това обучение е с продължителност не по-малка от 6 месеца“ се заменят с
„обучение, когато същото е с продължителност
повече от 3 месеца или на стойност, по-голяма
от пет минимални работни заплати“.
§ 51. В чл. 66 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „години“ се добавя
„или до датата на навършване на пределна
възраст за съответното военно звание“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „дава“ се добавя „мотивирано“ и след думите „кадрова
справка“ се добавя „и проект на допълнително
споразумение, подписано от страна на военнослужещия“ и се поставя запетая.
§ 52. В чл. 67, ал. 3, т. 1 думата „изисквания
та“ се заменя с „основните и специфичните
изисквания“.
§ 53. В чл. 71д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „а за“ се добавя
„длъжности, определени за заемане от служба
„Военна информация“, и за“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Със заповед на министъра на отбраната се обявява списък на специфичните
длъжности по ал. 1, за които Съвместното
командване на силите, вид въоръжена сила,
бригада „Специални сили“ или структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната
своевременно следва да организират подготовката на служителите си.“
§ 54. В чл. 71е, ал. 3 думите „следните
етапи“ се заличават.
§ 55. В чл. 71ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В рапорта (за явлението) по а л. 1
кандидатите посочват конкретна длъжност/
длъжности по заповедта по чл. 71е, ал. 3, т. 1,
за която/които кандидатстват, като могат
да изразят съгласие да бъдат разгледани за
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всички длъжности, на изискванията на които
отговарят, и да заемат длъжността, за която
бъдат избрани.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „окомплектувани“ се заменя с „окомплектовани“ и думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“.
§ 56. В чл. 71з, ал. 5 думите „новата длъжност“ се заменят с „длъжност по чл. 71а и 71д“
и думите „настоящата длъжност“ се заменят
със „съответната международна длъжност на
територията на страната“.
§ 57. Член 71и се отменя.
§ 58. Член 71к се изменя така:
„Чл. 71к. (1) Комисията разглежда подадените рапорти (заявления), проверява приложените към тях документи и допуска до
първи етап на събеседването кандидатите,
отговарящи на условията на чл. 71з.
(2) До втори етап на събеседването се
допускат кандидатите, изразили в рапорта/
заявлението по чл. 71ж, ал. 2 съгласие да
бъдат разгледани за всички длъжности, на
изискванията на които отговарят.
(3) До трети етап на събеседването се
допускат кандидатите, които не отговарят
само на едно от изискванията по чл. 71з,
ал. 1, т. 3, чл. 71з, ал. 2, т. 3, чл. 71з, ал. 3
или чл. 71з, ал. 4.
(4) До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички
необходими документи или представените
документи не удостоверяват изпълнението на
изискванията за заемането на длъжността.
(5) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
за допуснатите и недопуснатите кандидати и
основанията за недопускането им. Всички
кандидати се уведомяват за решението на
комисията.
(6) Недопуснатите кандидати могат да
подадат жалба до министъра на отбраната
в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 5.
Министърът на отбраната се произнася по
жалбата в 7-дневен срок, като може да я
приеме за основателна или да я отхвърли.
Когато министърът на отбраната приеме, че
жалбата е основателна, кандидатът се допуска
до участие в конкурса.“
§ 59. Член 71л се изменя така:
„Чл. 71л. (1) Комисията провежда първи
етап на събеседването за дадена длъжност
с кандидатите, допуснати по чл. 71к, ал. 1.
(2) Комисията провежда втори етап на събеседване с кандидатите, допуснати по чл. 71к,
ал. 2, ако след първия етап на събеседването
за дадена длъжност не бъде класиран кандидат.
(3) Комисията провежда трети етап на събеседване с кандидатите, допуснати по чл. 71к,
ал. 3, ако след втория етап на събеседването за
дадена длъжност не бъде класиран кандидат.
(4) Комисията класира кандидатите според
резултата от проведения подбор по ал. 1, 2
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или 3, за което съставя и подписва мотивиран
протокол, който се представя на министъра
на отбраната.
(5) В 7-дневен срок от подписването на
протокола участвалите в проведения конкурс
кандидати се уведомяват за класирането. Всеки участвал в конкурса кандидат, който не е
класиран на първо място за дадена длъжност,
може да подаде в 14-дневен срок от уведомяването жалба до министъра на отбраната, в
която да посочи мотивите за своето несъгласие
с преценката на комисията.
(6) Министърът на отбраната се произнася
по жалбата в 14-дневен срок, като може да
я приеме за основателна или да я отхвърли.
Когато министърът на отбраната приеме, че
жалбата е основателна, конкурсната процедура за съответната длъжност се прекратява.
(7) В случай че нито един от допуснатите
до конкурса кандидати не бъде одобрен от
комисията, това се отразява в протокола и конкурсната процедура приключва без класиране.“
§ 60. Член 71м се изменя така:
„Чл. 71м. (1) Мотивираното предложение по
чл. 71д, ал. 1 за ръководни длъжности и длъжности, изискващи висше офицерско звание, се
извършва съвместно от постоянния секретар
на отбраната и началника на отбраната чрез
структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната. Към
предложението се прилагат писмено съгласие
на номинирания, документи, доказващи съответствието на кандидата с условията за съответната длъжност, и становище на командира
(началника) на военното формирование или
на ръководителя на съответната структура,
от която е военнослужещият или цивилният
служител.
(2) Мотивираното предложение по чл. 71д,
ал. 1 за длъжности, определени за заемане от
служба „Военна информация“, се извършва
от директора на службата. Към предложението се прилагат рапорт/заявление за заемане на длъжността и документи, доказващи
съответствието на кандидата с условията за
съответната длъжност.
(3) Предлаганите по ал. 1 и 2 лица трябва
да отговарят на условията по чл. 71з, ал. 1 или
2, както и на условията по чл. 71з, ал. 3 и 5.
(4) Министърът на отбраната може да
приеме или да отхвърли с мотивиран отказ
направеното предложение по ал. 1 и 2.“
§ 61. В чл. 71п, ал. 1 думите „като за срока
на дългосрочната командировка се определя
длъжностното лице, което изпълнява функциите на непосредствен командир (началник)
на военнослужещия“ се заличават.
§ 62. В чл. 71с се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дългосрочната командировка на военнослужещия или на цивилния служител се
прекратява с изтичането на срока, определен
в заповедта по чл. 71р, т. 3.“
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2. В ал. 2 думата „от“ се заменя със „със
заповед на“.
§ 63. В чл. 71т, ал. 2, изречение първо
думата „ежегодно“ се заличава.
§ 64. В чл. 71ф се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и писмено съгласие на военнослужещия“ се заменят с „при
условията на чл. 33а и 33б“.
2. В ал. 1, т. 3 думите „буква „б“ се заменят
с „букви „а“ и „б“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на структурата, в която се водят на отчет и доволствие
българските военнослужещи в многонационални формирования или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната, изготвя предложение до началника
на отбраната във връзка с правомощията му
по ал. 1, т. 2.“
§ 65. В чл. 71ц се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнението на военна служба по
чл. 71у, ал. 1 се прекратява предсрочно със
заповед на министъра на отбраната в случаите
по чл. 71с, ал. 2 и 3.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
в изречение първо думата „ежегодно“ се заличава.
§ 66. В чл. 71ч се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „заемане
на“ се заменят с „кандидатстване за“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на структурата, която администрира длъжностите за
български цивилни служители в многонационални формирования или длъжностите
в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната, изготвя предложение до постоянния
секретар на отбраната и началника на отбраната във връзка с правомощието им по ал. 3.“
§ 67. Създава се чл. 71ю:
„Чл. 71ю. (1) Дългосрочната командировка
на цивилен служител се прекратява с изтичането на срока, определен в заповедта по
чл. 71ш, ал. 1, т. 4.
(2) Дългосрочната командировка се прекратява предсрочно със заповед на министъра
на отбраната в случаите по чл. 71с, ал. 2 и 3.“
§ 68. В чл. 75, т. 2 накрая се добавя „от
датата на изтичането на уговорения срок“.
§ 69. В чл. 76, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
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„2. военнослужещите, желаещи да ползват правото си на квалификационен курс
по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
подават рапорт по команден ред;“.
2. Създава се т. 3:
„3. министърът на отбраната взема военнослужещите по т. 2 в разпореждане по специален щат за времето на курса не по-рано
от 6 месеца преди датата на навършване на
пределната възраст;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 4.
§ 70. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Военнослужещите, станали негодни за
военна служба при или по повод изпълнение
на служебните си задължения, подават рапорт
за ползване на правото си на квалификационен
курс по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Военнослужещите по ал. 3 се вземат в
разпореждане по специален щат на министъра
на отбраната за времето на курса.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 71. Член 86 се отменя.
§ 72. Член 87 се отменя.
§ 73. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 165, т. 1“
се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 1“.
§ 74. В чл. 90, ал. 1 думите „чл. 165, т. 2“
се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 2“.
§ 75. В чл. 91 думите „чл. 165, т. 3“ се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 3“.
§ 76. В чл. 92, ал. 1 думите „чл. 165, т. 4“
се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 4“.
§ 77. В чл. 93, ал. 1 думите „чл. 165, т. 5“
се заменят с „чл. 165, ал. 1, т. 5“.
§ 78. В чл. 94 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава
от военна служба на основание чл. 165, ал. 1,
т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България със заповед на
командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната
структура в 10-дневен срок след получаването
на документи, удостоверяващи:
1. отказ за издаване на разрешение или
отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация, отказ на военнослужещия
да заеме друга предложена му длъжност, за
която не се изисква достъп до класифицирана
информация, или липсата на друга такава
длъжност, подходяща за него;
2. отказ на военнослужещия да подаде
документи за проучване при условията и по
реда на Закона за защита на класифицираната
информация и отказ да заеме друга предложена
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му длъжност, за която не се изисква достъп
до класифицирана информация, или липсата
на друга такава длъжност, подходяща за него.“
2. В ал. 3 след думите „Закона за защита
на класифицираната информация“ се добавя
„и при отказ за заемане на друга предложена
му длъжност, за която не се изисква достъп
до класифицирана информация по ал. 1, т. 1
или 2“ и се поставя запетая.
§ 79. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 166 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (когато военнослужещият е упражнил правото си на пенсия за осигурителен
стаж и възраст при условията на Кодекса
за социално осигуряване) се извършва от
м инист ъра на о тбраната по мо т иви рано
предложение на командира (началника) на
военното формирование или на ръководителя
на съответната структура.
(2) Предложението по ал. 1, придружено
с кадрова справка, се изпраща по команден
ред до министъра на отбраната.
(3) Министърът на отбраната отправя искане до Националния осигурителен институт
за получаване служебно на информация, дали
военнослужещият е упражнил правото си на
пенсия.
(4) Министърът на отбраната приема или
отхвърля предложението по ал. 1 в 30-дневен
срок от получаването на информацията по
ал. 3.“
§ 80. Член 96 се отменя.
§ 81. В чл. 100, ал. 3 думите „30 ноември“
се заменят с „края“.
§ 82. В чл. 106, ал. 2 след думите „съгласие
на страните“ се поставя запетая.
§ 83. В чл. 108 ал. 3 се отменя.
§ 84. В чл. 109, ал. 1 след думите „министъра на отбраната“ се добавя „или оправомощено
от него длъжностно лице“.
§ 85. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. (1) Офицерите могат да кандидатстват за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалност „Организация и управление
на военни формирования на оперативно ниво“
от професионално направление „Военно дело“,
ако към датата на кандидатстване притежават
военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“), в което са престояли не по-малко от
две години, като са заемали длъжност за „капитан“ („капитан-лейтенант“) I или II степен
не по-малко от една година или офицери с
по-високо военно звание.
(2) Офицери могат да кандидатстват за
придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност
„Стратегическо ръководство на отбраната и
въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“, ако към датата на

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

кандидатстване притежават военно звание
„подполковник“ („капитан II ранг“), в което
са престояли не по-малко от три години, като
са заемали длъжност не по-малко от една
година за „подполковник“ („капитан II ранг“)
I или II степен, или офицери с военно звание
„полковник“ („капитан I ранг“).
(3) Офицери с военно звание „капитан“
(„капитан-лейтенант“) или „майор/капитан III
ранг“ могат да кандидатстват за обучение във
военни академии до навършване на 40-годишна
възраст за редовна форма на обучение, а за
задочна и дистанционна форма на обучение – с
военно звание „майор“ („капитан III ранг“)
до навършване на 45-годишна възраст. В
специалност „Стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“ или в курс в
чужбина с приравнен на нея статут могат да
кандидатстват за обучение офицери с военно
звание „подполковник“ („капитан II ранг“) I
или II степен или офицери с военно звание
„полковник“ („капитан I ранг“) до навършване
на 49-годишна възраст.
(4) Изискванията на ал. 3 следва да са налице към 31 декември в годината на започване
на обучението.“
§ 86. Създава се чл. 111а:
„Чл. 111а. (1) Офицерите, приети в редовна
форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“
по специалности от професионално направление „Военно дело“, се вземат в специален
щат на министъра на отбраната за срока на
обучението.
(2) За времето на обучение офицерите от
академичния състав на военните академии,
висшите военни училища и Института по
отбраната „Проф. Цветан Лазаров“ ползват
до една академична година за творческото си
развитие по чл. 55, ал. 2 от Закона за висшето
образование, като за този период не им се
възлага учебна заетост.“
§ 87. Член 112 се изменя така:
„Чл. 112. (1) Лицата с висше медицинско
образование, приети на военна служба при условията на чл. 143, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
могат да кандидатстват за придобиване на
военномедицинска специалност във Военномедицинската академия непосредствено след
приемането им на военна служба.
(2) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват
за придобиване на клинична медицинска специалност във Военномедицинската академия
най-рано три години след приемането им на
военна служба.
(3) Военнослужещи с висше медицинско
образование, с изк лючение на лицата по
ал. 2, могат да се обучават за придобиване
на първа клинична медицинска специалност
във Военномедицинската академия след проведен конкурс.
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(4) При приемането на военна служба на
лица, които се обучават за придобиване на
клинична медицинска специалност, по която
Военномедицинската академия е акредитирана, същите продължават специализацията си
във Военномедицинската академия, като за
срока на обучението се вземат в специален
щат на министъра на отбраната.
(5) Военнослужещи с висше медицинско
образование могат да се обучават за придобиване на следваща клинична медицинска
специалност във Военномедицинската академия след проведен конкурс, като за срока
на обучението се вземат в специален щат на
министъра на отбраната.
(6) Военнослужещите, на които е разрешено да се обучават по специалността „Право“
и които са се дипломирали и са определени
за назначаване на длъжности, изискващи
юридическа правоспособност, се вземат в
специален щат на министъра на отбраната за
преминаване на стаж като стажант-юрист.“
§ 88. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „академичния съвет на
съответната военна академия или висше военно училище“ се заменят с „академичния,
съответно научния съвет на военна академия,
висше военно училище или научен институт“.
2. В ал. 3 думите „академичния съвет на
съответната военна академия или висше военно училище“ се заменят с „академичния,
съответно научния съвет на военна академия,
висше военно училище или научен институт“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Военнослужещите, получили разрешение за обучение в задочна или самостоятелна форма на обучение за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“,
ползват отпуск за обучение и подготовка на
дисертационен труд в размерите, определени
в чл. 169, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
(5) Военнослужещите, получили разрешение за придобиване на научна степен „доктор
на науките“, ползват отпуск в размерите, определени в чл. 169, ал. 4 от Кодекса на труда.“
§ 89. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 3 след думите „приравнени на
тях“ се добавя „по чл. 115, ал. 2“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) За времето на обучение в дневна форма
в професионалните сержантски (старшински)
колежи за придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация в съответствие
със Закона за професионалното образование и
обучение военнослужещите се освобождават
от длъжност и се вземат в специален щат на
министъра на отбраната.
(5) За времето на обучение в задочна форма
в професионалните сержантски (старшински)
колежи за придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация в съответствие
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със Закона за професионалното образование и
обучение военнослужещите ползват допълнителен платен отпуск за обучение в размерите,
определени в Кодекса на труда.“
§ 90. Член 116а се изменя така:
„Чл. 116а. (1) Офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите)
имат право да кандидатстват и да се обучават
във висшите военни училища за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в задочна форма на обучение от
професионално направление „Военно дело“
при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(2) Военнослужещите по ал. 1 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, придружен с обосновано становище за
необходимостта от обучението от съответния
командир (началник) или ръководител.“
§ 91. Създава се чл. 116б:
„Чл. 116б. (1) Офицерск ите кандидати,
сержантите (старшините) и войниците (мат
росите) имат право да се обучават в курс във
висшите военни училища за придобиване на
професионална квалификация по военно дело
след получаване на разрешение от министъра
на отбраната.
(2) Военнослужещите по ал. 1 подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната, придружен с обосновано становище за
необходимостта от обучението от съответния
командир (началник) или ръководител.
(3) Военнослужещите по ал. 1, желаещи
да се обучават за придобиване на професиона лна к ва лификаци я по военно дело,
трябва да притежават висше образование
с образователно-к валификационна степен
„бакалавър“/“магистър“ по гражданска специалност, аналогична на съответната гражданска
специалност на курсантите, получавана във
висшите военни училища.
(4) Съответствието на гражданската специалност на кандидатите по ал. 3 с гражданската
специалност на курсантите, получавана във
висшите военни училища, се определя с решение на академичния съвет на съответното
висше военно училище.
(5) Приетите военнослужещи по ал. 1 се
вземат в специален щат на министъра на
отбраната и преминават обучение в курс за
придобиване на професионална квалификация
по военно дело във висше военно училище с
продължителност не по-малко от 1 година.“
§ 92. В чл. 117 ал. 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Офицерите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“,
могат да се обучават в стратегически курс
редовна форма на обучение, ако притежават
военно звание „подполковник“ („капитан II
ранг“), в което са престояли не по-малко от
две години, или ако притежават военно звание
„полковник“ („капитан I ранг“).
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(4) В стратегически курс дистанционна
форма на обучение могат да се обучават
офицери от админист ративните звена на
Министерствотото на отбраната, притежаващи образователно-квалификационна степен
„магистър“ в професионално направление
„Военно дело“ и офицери от кариерно поле
„професионално“, ако притежават военно звание „подполковник“(„капитан II ранг“) и са
престояли не по-малко от две години в това
звание или ако притежават военно звание
„полковник“ („капитан I ранг“).
(5) Цивилните служители, заемащи ръководни длъжности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
или в държавната и местната администрация,
могат да се обучават в стратегически курс
дистанционна форма на обучение.“
§ 93. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „научно-образователна степен „доктор“ се заменят с „образователна и научна
степен „доктор“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Ц и ви л н и т е сл у ж и т ел и, пол у ч и л и
разрешение за обучение в задочна или само
стоятелна форма на обучение за придобиване
на образователна и научна степен „доктор“,
ползват отпуск за обучение и подготовка на
дисертационен труд в размерите, определени
в чл. 169, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
(3) Цивилните служители, получили разрешение за придобиване на научна степен
„доктор на науките“, ползват отпуск в размерите, регламентирани в чл. 169, ал. 4 от
Кодекса на труда.“
§ 94. В чл. 151, т. 5 думите „или в генералщабен, стратегически курс или курс по
мениджмънт на отбраната“ се заличават.
§ 95. В заглавието на раздел ХIV след думите „служебните дела“ се добавя „и азбучните
служебни карти“.
§ 96. В чл. 154 след думите „служебни дела“
се добавя „и азбучни служебни карти (АСК)“.
§ 97. В чл. 155 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) последните пет атестационни формуляра
или удостоверения за приравняване на оценките на военнослужещите по чл. 71а, ал. 1,
чл. 71д, ал. 1 и чл. 71у, ал. 1 и формулярите за
оценка на изпълнението на функционалните
задължения по време на мисия или операция;“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 98. В § 47, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 188
на Министерския съвет от 2011 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 36 и 99 от 2012 г., бр. 40 от
2015 г. и бр. 8 от 2017 г.) думите „1 септември“
се заменят с „31 декември“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 99. (1) Офицерите, приети за обучение във
Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебните 2011/2012 г., 2012/2013 г. и 2013/2014 г. при
условията и по реда на наредбата по чл. 142,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, завършили
специалности от професионално направление
„Национална сигурност“, могат да се обучават
по индивидуален план, приет с решение на
академичния съвет на Военна академия „Г.
С. Раковски“, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“ по
специалността „Организация и управление на
военни формирования на оперативно ниво“,
независимо от възрастта им след разрешение
от министъра на отбраната.
(2) Офицерите по ал. 1, заемащи длъжности
от кариерно поле „командно“, за които се
изискв а образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования
на оперативно ниво“ и не са я придобили,
могат да заемат съответните длъжности в
обхвата на притежаваното военно звание до
31 декември 2022 г.
§ 10 0. (1) Офи цери т е, п рие т и по о б щия ред за обучение във Военна академия
„Г. С. Раковски“, извън случаите по § 99, и
завършили специалности от професионално
направление „Национална сигурност“, могат
да се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в
професионално направление „Военно дело“ по
специалността „Организация и управление на
военни формирования на оперативно ниво“
независимо от възрастта им след разрешение
от министъра на отбраната и кандидатстване по реда на наредбата по чл. 142, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
(2) Офицерите, приети за обучение по ал. 1,
преминават обучение по индивидуален план,
приет с решение на академичния съвет на
Военна академия „Г. С. Раковски“.
(3) Офицерите по ал. 1, заемащи длъжности
от кариерно поле „командно“, за които се
изискв а образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление
„Военно дело“ по специалността „Организация и управление на военни формирования
на оперативно ниво“ и не са я придобили,
могат да заемат съответните длъжности в
обхвата на притежаваното военно звание до
31 декември 2022 г.
§ 101. (1) Офицерите, придобили професионална квалификация по „Военно дело“,
могат да кандидатстват и да се обучават във
висшите военни училища в задочна форма
за придобиване на образователно-квалифика-
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ционна степен „бакалавър“ в професионално
направление „Военно дело“ след получаване
на разрешение от министъра на отбраната при
условията и по реда на наредбата по чл. 142,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Кандидатите по ал. 1 подават рапорт
по команден ред до министъра на отбраната,
придружен с обосновано становище за необходимостта от обучението от съответния
командир (началник) или ръководител.
§ 102. До 31 декември 2025 г. старши офицери с висше медицинско образование без
к линична медицинска специалност могат
да се обучават за придобиване на клинична
медицинска специалност във Военномедицинската академия след проведен конкурс, като
за срока на обучението се вземат в специален
щат на министъра на отбраната.
§ 103. Започналите до влизането в сила на
това постановление конкурси по чл. 71д, ал. 1
се довършват по досегашните условия и ред.
§ 104. Отменя се Постановление № 184 на
Министерския съвет от 2015 г. за заплатите на
военнослужещите и на цивилните служители
по Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от
2015 г.; изм., бр. 17 от 2016 г.).
§ 105. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6666

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 60 от
2006 г. за изискванията към данните, които
съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински
продукти (обн., ДВ, бр. 50 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 92 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „генералния директор на
Националната ветеринарномедицинска служба
(НВМС)“ се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ)“.
2. В ал. 2 думите „генералния директор
на НВМС“ се заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
3. В ал. 3 числото „1992“ се заменя с „2003“.
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§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато данните по ал. 1 са на английски език, кратката характеристика на ВМП,
посочена в чл. 279, т. 2, буква „а“ ЗВД, е
задължително на български език и в съответствие с изискванията на приложение № 1
и приложение № 2.“
§ 3. В § 5 от заключителните разпоредби
думите „генералния директор на НВМС“ се
заменят с „изпълнителния директор на БАБХ“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, в
част 1 „Б. Кратка характеристика на ВМП“
се изменя така:
„Б. Кратка характеристика на продукта
1. наименование на ветеринарномедицинския продукт;
2. качествен и количествен състав;
3. фармацевтична форма;
4. клинични данни:
4.1. видове животни, за които е предназначен ВМП;
4.2. терапевтични показания, определени
за отделните видове животни;
4.3. противопоказания;
4.4. специални предпазни мерки за всеки
вид животни, за които е предназначен ВМП;
4. 5. спец иа л н и п р ед па зн и мерк и п ри
употреба:
4.5.1. специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта;
4.5.2. специални предпазни мерки за лицата,
прилагащи ветеринарномедицинския продукт
на животните;
4.6. неблагоприятни реакции (честота и
важност);
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4.7. употреба по време на бременност,
лактация или яйценосене;
4.8. взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на
взаимодействие;
4.9. доза и начин на приложение;
4.10. предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо;
4.11. карентен срок/карентни срокове;
5. фармакологични или им у нологични
особености:
5.1. фармакодинамични свойства;
5.2. фармакокинетични особености;
6. фармацевтични особености:
6.1. списък на ексципиентите;
6.2. основни несъвместимости;
6.3. срок на годност;
6.4. специални условия за съхранение на
продукта;
6.5. вид и състав на първичната опаковка;
6.6. специални мерки за унищожаване на
неизползван продукт или остатъци от него;
7. притежател на лиценза за употреба;
8. номер(а) на лиценза за употреба;
9. дата на първото издаване/подновяване
на лиценза за употреба;
10. дата на последната редакция на текста, забрана за продажба, снабдяване и/или
употреба.“
§ 5. Навсякъде в текста абревиатурата
„НВМС“ се заменя с „БАБХ“, а думите „препарат“, „препарата“, „препарати“ се заменят
съответно с „продукт“, „продукта“, „продукти“.
Министър:
Румен Порожанов
6656
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-207
от 15 август 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 49
от 1.08.2016 г. на Административния съд – Силистра, постановено по административно дело
№ 19/2016 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 81966.21.151, 81966.22.152,
81966.25.87, с. Черник, община Дулово, област
Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
На основание чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6522
ЗАПОВЕД № РД-18-208
от 15 август 2017 г.

2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, Община Плевен и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6524
ЗАПОВЕД № РД-18-209
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Драганово, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6525

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение № 45
от 12.07.2016 г. на Административния съд – Силистра, постановено по административно дело
№ 18/2016 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлен имот с
идентификатор 80738.41.96, с. Черковна, община
Дулово, област Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
На основание чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

ЗАПОВЕД № РД-18-210
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Карапелит, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6523
ЗАПОВЕД № РД-16-18
от 16 август 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново,
с. Бръшляница, с. Коиловци, с. Мечка, община
Плевен, област Плевен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Глобал Гео“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-21 от 28.04.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.

6526
ЗАПОВЕД № РД-18-212
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Медово, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6527
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ЗАПОВЕД № РД-18-213
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Самуилово, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-217
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Богдан, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6528

6532

ЗАПОВЕД № РД-18-214
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Попгригорово, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6529

Изпълнителен директор:
М. Киров

6533

ЗАПОВЕД № РД-18-215
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Малка Смолница, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6530

ЗАПОВЕД № РД-18-218
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Фелдфебел Денково, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-219
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Тянево, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6534

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-216
от 16 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Вратарите, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-221
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Одърци, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6531

6535
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ЗАПОВЕД № РД-18-222
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Приморци, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-226
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Долина, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6536

6540

ЗАПОВЕД № РД-18-223
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Камен, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-227
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Росеново, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров
6537
ЗАПОВЕД № РД-18-224
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Славеево, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6538

6541

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-228
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Хитово, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6542

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-225
от 17 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Плачидол, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-229
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стефаново, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6539

6543
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ЗАПОВЕД № РД-18-230
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Пчелник, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6544
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ЗАПОВЕД № РД-18-234
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Миладиновци, община Добрич-селска, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6548

ЗАПОВЕД № РД-18-231
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Паскалево, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6545

ЗАПОВЕД № РД-18-235
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Ловчанци, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6549

ЗАПОВЕД № РД-18-232
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Опанец, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6546

ЗАПОВЕД № РД-18-236
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Бранище, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6550

ЗАПОВЕД № РД-18-233
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Одринци, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6547

ЗАПОВЕД № РД-18-237
от 18 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Овчарово, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6551

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-238
от 22 август 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР и Решение
№ 4462 от 1.07.2014 г. на Административния съд –
София-град, постановено по административно
дело № 9169/2011 г., одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри по отношение
на границата на поземлени имоти с идентификатори 12084.2701.1143 и 12084.2701.1144 с поземлен
имот с идентификатор 12084.2701.1842, с. Волуяк,
район „Връбница“, Столична община, област
София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6573
ЗАПОВЕД № РД-18-239
от 22 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6574
ЗАПОВЕД № РД-18-240
от 22 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Чакаларово, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6575
ЗАПОВЕД № РД-18-241
от 22 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Хаджийско, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6576

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

ЗАПОВЕД № РД-18-242
от 22 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Фотиново, община Кирково,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6577

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-243
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Величково, община Пазарджик, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6578

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-244
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Црънча, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6579

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-245
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6580

Изпълнителен директор:
М. Киров

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-246
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Пищигово, община Пазарджик, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-250
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Крушевец, община Созопол,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6581

6585

ЗАПОВЕД № РД-18-247
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-251
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Габър, община Созопол, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6582

ЗАПОВЕД № РД-18-248
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Мало Конаре, община Пазарджик, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6583

Изпълнителен директор:
М. Киров

6586

ЗАПОВЕД № РД-18-252
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Българово, община Бургас, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6587

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-249
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Равна гора, община Созопол, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-253
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Брястовец, община Бургас,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6584

6588

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-254
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ясен, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6589

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-258
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Полковник Свещарово, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6593

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-255
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Тодорово, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-259
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Златия, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6590

6594

ЗАПОВЕД № РД-18-256
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Опанец, община Плевен, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6591

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-260
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Житница, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

6595

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-257
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Стефан Караджа, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-261
от 24 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Воднянци, община Добрич-селска, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

6592

6596
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 284
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2, взето с протокол
№ 6 от 4.07.2017 г. на ЕСУТ при Община Батак,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе за обект: Нова
подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ
ЖР стълб в ПИ 02837.501.2393 до ТП „Шести прозорец“ в ПИ 02837.14.314 по КККР на
гр. Батак, област Пазарджик.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова

6558

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 449
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брез
ник, одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за определяне на трасе и сервитут на промишлен
напорен тръбопровод ∅ 90 от УПИ І-73.1, 73.5,
кв. 129 по ПУП на гр. Брезник до резервоар за
съхранение на оборотна вода в ПИ № 06286.72.30
по КККР на гр. Брезник, област Перник, с възложител „Трейс рисорсиз“ – ЕООД, преминаващ
през ПИ № 73.34, представляващ полски път,
общинска собственост, и засягащ ПИ с № 72.37,
72.36, 73.17, 73.19, 73.7, 73.8 – частна собственост.

6631

Председател:
В. Младенова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 29-9
от 25 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПР за УПИ
VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ „Север“, Бургас,
с което южната част от УПИ VІІІ, отреден
„За производствени дейности“, ПИ с проектен
идентификатор 07079.605.571, с площ 310 кв. м,
по скица – проект № 15-315343 от 4.07.2017 г. от
СГКК – Бургас, се отнема с цел да се разшири
габаритът на уличната регулация на ул. Край
езерна и за новия УПИ VІІІ се запазва отреждане,
характер, начин на застрояване и устройствени
показатели за застрояване в съответствие с тези
по действащ ПУП съгласно приложения проект
и баланс на територията.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

6632

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 29-10
от 25 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПУР на обслужваща улица от о.т. 936а – о.т. 936 – о.т. 872а – о.т.
872 и изменение на ПУП – ПР за УПИ II-180, 181,
отреден „За училище“, УПИ III-181, отреден „За
озеленяване“, УПИ IV-181, отреден „За паркинг“,
УПИ V-181, отреден „За озеленяване“, в кв. 18,
УПИ VII-179, 303, отреден „За паркинг“, и УПИ
X-179, 62, 303, отреден „За жилищни нужди“, в
кв. 19, по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, с което
регулационните граници на УПИ се провеждат по
имотните граници на ПИ по КК на гр. Бургас и
се променят елементите на обслужващи улици с
о.т. 870а – о.т. 871 – о.т. 872 – о.т. 872а – о.т. 936 –
о.т. 936а – о.т. 936б и о.т. 872а – о.т. 872б – о.т. 872в
при съобразяване с реализираните обслужващи
улици и ограда съгласно черните, червените,
сините, кафявите и зелените линии и надписи в
приложения проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

6633

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 29-11
от 25 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2,
т. 2 ЗУТ и чл. 16 и § 8, ал. 2 ПРЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застроя
ване (ПУП – ПРЗ) на част от кв. 2, кв. 3 и кв. 4
по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас,
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.701.25,
07079.701.27, 07079.701.28, 07079.701.30, 07079.701.32,
07079.701.33, 07079.701.34, 07079.701.45, 07079.701.46,
07079.701.47, 07079.701.48, 07079.701.49, 07079.701.50,
07079.701.51, 07079.701.52, 07079.701.53, 07079.701.54
по КК на гр. Бургас (бивши ПИ с пл. № 335,
336, 337, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 714 и 718 по
недейств ащ КП на в.з. Минерални бани, гр. Бургас), с което отпада предвидената по действащ
план обслужваща улица с о.т. 8 до о.т. 9 между
кв. 3 и кв. 4, заличава се кв. 3 и се обособява
нов кв. 4, урегулират се нови УПИ І-458, УПИ
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VIIІ-45, УПИ ХІІІ-461, УПИ ХІV-49, УПИ ХV-454,
УПИ ХVІ-453 и УПИ ХХІ-459 с регулационни
граници, проведени по имотните граници на ПИ,
по одобрената КК, урегулират се нов УПИ ХІ457, отреден за ПИ с идентификатори 07079.701.32
и 07079.701.33 (бивши ПИ с пл. № 345 и 346), с
приложена редукция от 5 %, нов УПИ ХІІ-46,
отреден за ПИ с идентификатори 07079.701.46
(бивш ПИ с пл. № 347), с приложена редукция от 3 %, нов УПИ ХVІІ-452 в кв. 4 и УПИ
V-451 в кв. 2, отредени за ПИ с идентификатор
07079.701.25 (бивш ПИ с пл. № 718), с приложена
редукция от 17 % и нов УПИ ХХ-456, отреден за
ПИ с идентификатор 07079.701.30 (бивш ПИ с пл.
№ 349), с редукция 6 %, УПИ І-350 става УПИ
ХVІІІ-27, а УПИ ІІ-350 става УПИ ХІХ-28, като
източната му регулационна граница се променя
и се провежда по бившата имотна граница между
ПИ с пл. № 349 и 350, УПИ ІI-714 става УПИ
ІI-449 и УПИ IV-714 става УПИ IV-450 в кв. 2 и
УПИ ХХІІ-455 в кв. 4, отреден „За ТП и озеленяване“, като всички УПИ, частна собственост, се
отреждат „За вилно строителство“, в устройствена
зона Ов, с предвидено в тях свободно вилно застрояване, показано с ограничителни линии на
застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с устройствени показатели,
съгласно действащ ПУП – ПРЗ и чл. 29, ал. 1 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, както следва: Пл. застр. – до
40 %, Кинт. – до 0,8, Позел. – мин 50 %, нк.к. – до
7 м, описани в матрица и таблица, и за осигуряване на транспортен достъп до ограничен брой
УПИ се провежда нова обслужваща улица от
о.т. 11 – о.т. 11а – о.т. 11б – о.т. 11в до о.т. 11г, с
габарит от 3,50 м от о.т. 11 до о.т. 11б, в частта,
попадаща в ПИ с идентификатори 07079.13.1440 и
07079.13.1011 (части от бивши ПИ с пл. № 060010
по КВС, землище кв. Банево), и с габарит 4 м от
о.т. 11в до о.т. 11г, с предвидени 4 бр. места за
паркиране, като крайуличен паркинг и обръщало,
с приложен баланс на територията, в табличен
вид, съгласно черните, сините, червените, зелените и кафявите линии и надписи върху плана,
който е неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

6634

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 29-12
от 25 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на част
от кв. 37 по плана на с. Маринка, община Бургас,
с който за ПИ с идентификатори 47202.501.1168,
47202.501.1169, 47202.501.1171, 47202.501.1172,
47202.501.1173, 47202.501.1174, 47202.501.1175,
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47202.501.1177, 47202.501.1176 по КК на с. Маринка
(бивши ПИ с пл. № 003059, 003060, 003061, 003062,
003063, 003072, 003073 по КВС на землище с. Маринка) се урегулират нови 12 УПИ – УПИ I-1431,
УПИ XXVI-1445, УПИ XXVIII-1443, УПИ XXX1441, УПИ XXXI-1440, УПИ XXXII-1439, УПИ
XXXIII-1438, УПИ XXXIV-1437, УПИ XXXV-1436,
У ПИ X X X V I-1435, У ПИ X X X V II-1434, У ПИ
XXXVIII-1433, отредени „За смесени дейности“,
урегулират се нови УПИ XXVII-1444 и УПИ
XXIX-1442, отредени „За социална инфраструктура“, и УПИ XXXIX-1432, отреден „За озеленяване
и социална инфраструктура“, УПИ XXV-30066
става УПИ XXV-1456, УПИ XXIV-30065 става
УПИ XXIV-1457 и УПИ XXIII-30064 става УПИ
XXIII-1507, с предвиждане в тях на ниско свободно застрояване, посочено с ограничителни
линии на застрояване, на нормативни отстояния до регулационните граници, с устройствени
показатели: Пл. застр. – до 40 %, Кинт. – до
1,5, височина – до 10 м, и Позел. – мин. 30 %,
в устройствена зона Смф, съгласно действащ
ТУП на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица, в
предвиденото разширение на населеното място, с
процент на редукция – 18 %, съгласно приложен
проект, с таблица на засегнатите имоти, баланс
на територията и трасировъчен чертеж.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред А дминистративния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
К. Луков

6635

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 310
от 28 август 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дев
ня, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) на кабелно трасе 20 kV за присъединяване
на потребителите на електрическа енергия към
разпределителните електрически мрежи от ПИ
20482.119.693 до ПИ 20482.505.214 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Девня.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Девня пред Административния съд – Варна.
Председател:
Вл. Ненков

6636

ОБЩИНА ЗАВЕТ
РЕШЕНИЕ № 231
от 18 август 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Завет, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените
места за обект: „Трасе на кабел 20 kV към обект
„Складови помещения за инвентар към пчелин“
в ПИ № 216004, ЕКАТТЕ 30065, в местност Голямата могила в землището на гр. Завет“.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Разград, чрез Общинския съвет – гр. Завет, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Е. Исмаил
6559

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 527
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 232 от
28.07.2016 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състоя
ние на следните общински нежилищни имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.536
с площ 321 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК,
адрес: Казанлък, кв. 284; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс;
номер по предходен план: 40, квартал: 284,
парцел: III, съседи: 35167.501.537; 35167.501.476;
35167.501.538; 35167.501.535.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537
с площ 259 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК,
адрес: Казанлък, кв. 284; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс;
номер по предходен план: 39, квартал: 284,
парцел: IV, съседи: 35167.501.476; 35167.501.538;
35167.501.536.
ІІ. Утвърждава пазарни оценки от юли 2017 г.
на имотите по т. І, съгласно които пазарните цени
са определени в размер, както следва:
№

Обект

Пазарна
оценка,
лв. без
ДДС

1. Поземлен имот с идентификатор
35167.501.536 с площ 321 кв. м,
адрес: Казанлък, кв. 284.

20 660

2. Поземлен имот с идентификатор
35167.501.537 с площ 259 кв. м,
адрес: Казанлък, кв. 284.

16 670

III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
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А. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.536
с площ 321 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: Казанлък, кв. 284; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс;
номер по предходен план: 40, квартал: 284,
парцел: III, съседи: 35167.501.537; 35167.501.476;
35167.501.538; 35167.501.535.
Б. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537
с площ 259 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК,
адрес: Казанлък, кв. 284; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс;
номер по предходен план: 39, квартал: 284,
парцел: IV, съседи: 35167.501.476; 35167.501.538;
35167.501.536.
1. Начална тръжна цена:
№

Обект

Начална
тръжна
цена, лв.
без ДДС

1. Поземлен имот с идентификатор
35167.501.536 с площ 321 кв. м,
адрес: Казанлък, кв. 284.

20 660

2. Поземлен имот с идентификатор
35167.501.537 с площ 259 кв. м,
адрес: Казанлък, кв. 284.

16 670

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове
до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB
9130 84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00,
в „Общ и нск а ба н к а“ – А Д , К а за н л ък , BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър (регистър
БУЛСТАТ) при Агенцията по вписванията при
Министерството на правосъдието за актуално
състояние на юридическите лица (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
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б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват дек лараци я по
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търговете, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в стая 22 с начални часове,
както следва:
№

Обект

Час на
търга

1. Поземлен имот с идентификатор
35167.501.536, с площ 321 кв. м,
адрес: Казанлък, кв. 284.

9,30

2. Поземлен имот с идентификатор
35167.501.537, с площ 259 кв. м,
адрес: Казанлък, кв. 284.

10,00

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете ще се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
6565

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 456
от 29 декември 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 196-Смф по общ
устройствен план (ОУП) на община „Марица“,
в обхвата на поземлен имот с идентификатор
№ 78080.21.25 – общинска частна собственост,
и част от поземлени имоти с идентификатори
№ 78080.140.96 и № 78080.140.84 по кадастралната
карта на с. Царацово, местност Ганеви брести,
община „Марица“, с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от решението.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6690
РЕШЕНИЕ № 173
от 15 юни 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структу рна единица 302-Псп
(складово-производствена устройствена единица/
зона) по общ устройствен план (ОУП) на община
„Марица“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 21169.8.9, в съответствие с Решение
№ 344, взето с протокол № 11 от 27.09.2016 г. на
Общинския съвет „Марица“, по кадастралната
карта на с. Динк, местност Селската градина,
община „Марица“, с площ и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6688
РЕШЕНИЕ № 178(п)
от 15 юни 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структ у рна единица 186-Псп
(складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с. Царацово, местност Керемедчийката, община
„Марица“, с площ и регистър координати на
граничните точки по приложената ситуация за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от решението.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
6689
76. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
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1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Плевен – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратута – Силистра – свободна длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Варна – изтичащ мандат.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението
се прилагат: подробна автобиография, подписана
от кандидата; копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право”;
копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост,
издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
6717
81. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юли 2017 г. са продадени следните обекти: 1. самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.4358.299.10.1 (помещение към трафопост), ж.к. Люлин – 9 м.р.,
до бл. 901, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на „Стейдж
къстъмс“ – ЕООД, представлявано от Серафим
Иванов Биденев, за 35 000 лв., изплатени изцяло
от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 2. самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 39791.6003.243.1.3 (помещение
за склад), с. Кривина, ул. Демокрация № 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, продаден на „ЖСП стил“ – ООД,
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представлявано от Стефан Начев Стефанов, за
20 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
3. помещение (бивша фурна), с. Кривина, ул.
Демокрация № 2, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, продаден
на „ЖСП ст и л“ – ООД, п редставл явано о т
Стефан Начев Стефанов, за 38 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. поземлен
имот с и дентификатор 68134.4358.452 (У ПИ
IX-328 за КОО, кв. 34), София, ж.к. Люлин –
8 м.р., общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, продаден на „Роза Иванова
Трейд“ – ООД, представлявано от Роза Иванова Иванова, за 405 000 лв.; на основание чл. 2,
т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната
на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
81 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС
е в размер 486 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; 5. самостоятелен обект в сграда с
и дент ификатор 68134.1106.320.1.109 (магазин
№ 3 по ценообразуване), София, ж.к. Илинден,
бл. 114, вх. А, ет. 1, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, продаден
на „Бродика“ – ООД, представлявано от Янко
Анастасов Кередчиев, за 52 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 6. поземлен имот с
идентификатор 68134.201.141, представл яващ
УПИ I – за административна сграда, кв. 58, София, м. Лагера, ул. Звездел № 1 – 7, ул. Брегово
№ 4, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красно село“, продаден на „Софийска баница“ – ООД, представлявано от Тодор
Павлов Димитров, за 277 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 55 400 лв.; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 332 400 лв., изплатени изцяло
от купувача; 7. поземлен имот с идентификатор 68134.201.139, представляващ УПИ I – за
складова дейност, кв. 57, София, м. Лагера, ул.
Звездел № 2 – 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“, продаден
на „Софийска баница“ – ООД, представлявано
от Тодор Павлов Димитров за 172 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 34 400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 206 400 лв., изплатени
изцяло от купувача.
6491
16. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за ново приемно
здание в нова железопътна гара Равно поле, за
присъединителни проводи (електропровод и водопровод) и пътна връзка за достъп в землището
на с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
област. Териториалният обхват на разработката
включва имоти с № 000087, 000103, 000236, 000237,
000239, 000241, 000298, 000315, 000453, 000819,
000820, 000825, 000942, 013020, 015010, 015011,
063004, 063005, 063006, 064009, 064010, 064011,
064013, 064028, 064029, 064030, 064071, 064072,
064073, 064074, 064075, 064076, 064077, 065001,
065002, 065003, 065004, 065005, 065006, 065008,
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065009, 065012, 065013, 066033, 066034, 067001,
067002, 067006, 067007, 067009, 067010, 067013, 067014,
067015, 067017, 067018, 067019, 071001, 071002, 074002,
074003, 074006, 074007, 074011, 075002, 075006,
075025, 083003, 083008, 083009, 083011, 196002 и
196003 по КВС на землището на с. Равно поле.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
6606
73. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания, представляващ подземен
електропровод 20 kV от имот с идентификатор
05009.515.318 до съществуващ електрически стълб
в имот с идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, община Каварна. Проектът се
намира в отдел „Устройство на територията и
инвестиции“ при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската
администрация – Каварна.
6610
39. – Общ и н а К ю с т ен д и л н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне
на трасе за въздушна линия ниско напрежение
(НН) за присъединяване към разпределителната
електрическа мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на обект: „Еднофамилна жилищна
сграда“, намираща се в поземлен имот (ПИ)
012106, м. Страната, землище с. Грамаждано,
ЕК АТТЕ 17680, община Кюстендил, от картата
на възстановената собственост на земеделските
земи (КВС), преминаващо през ПИ 0.21 – общински път, и сервитут, разположен в ПИ 0.21 и
ПИ 0.14 от КВС на землището на с. Грамаждано.
Възложители на проекта са „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, Атанас Любенов Гергинов и
Миглена Красимирова Славчова. Проектът и
придружаващата го документация се намират
в Община Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1,
стая № 19. 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.
6638
3. – Общ и н а Топо ловг ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ, че е изработен проект за промяна на
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия за „Външно електро-
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захранване на ПИ № 115027 по КВС на землище
с. Хлябово, община Тополовград“ с възложител:
„Булсатком“ – ЕАД, София, при засегнати от трасето на кабела имоти: ПИ № 000253 – НТП – местен път, засягаща се площ 453,31 кв. м, дължина
на трасето в ПИ 214,51 м, публична общинска
собственост; ПИ № 000319 – НТП – дере, засягаща се площ 84,94 кв. м, дължина на трасето
в ПИ – 20,98 м, публична общинска собственост; ПИ № 114006 – НТП – пасище, засягаща
се площ 347,01 кв. м, дължина на трасето в
ПИ – 87,17 м, п убли чна общинска собст веност; ПИ № 114015 – НТП – пасище, засягаща
се площ 841,65 кв. м, дължина на трасето в
ПИ – 210,42 м, публична общинска собственост;
ПИ № 114030 – НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, засягаща се площ 19,46 кв. м,
дължина на трасето в ПИ – 4,74 м, публична
общ инска собст веност. Изго т вени я т п роек т
за промяна на ПУП – ПП (парцеларен план)
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия
за „Външно електрозахранване на ПИ № 115027
по КВС на землище с. Хлябово, община Тополовград“ се намира в отдел „ППУТ“ на общинската администрация – Тополовград, и може да
бъде разгледан всеки работен ден в рамките на
работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6560
7. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 по КК на землището
на гр. Търговище през ПИ № 73626.155.436 – за
селскостопански път, общинска собственост. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1,
в сградата на Община Търговище. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6607
10. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места – фаза окончателен проект за обект „Нова
въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 kV
п/ст „Марица-изток“, Република България – п/ст
„Неа санта“, Република Гърция, на територията
на Република България“, включващ парцеларен
план за трасето на ел. провода и площадки на
ел. стълбове през землищата на с. Александрово,
с. Родопи, с. Стойково, с. Узунджово, с. Подкрепа, с. Стамболийски, с. Войводово, гр. Хасково,
с. Конуш, с. Козлец, с. Мандра, с. Зорница на
територията на община Хасково. Проектът се
намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
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Приемни дни – всеки вторник от 9 до 12 ч. Съг
ласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
6608
4. – Община с. Борован, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – Нова оптична тръбна
мрежа по плана на с. Борован, община Борован,
област Враца. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6637

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Айтос. По оспорването е образувано адм. дело № 2219/2017 г.,
насрочено за 2.11.2017 г. от 10 ч.
6673
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Средец, приета
с решение по протокол № 9 от 25.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Средец, и неколкократно
изменяна след това. По оспорването е образувано
адм. дело № 2249/2017 г., насрочено за 2.11.2017 г.
от 10 ч.
6674
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурор Мануел
Манев при Окръжна прокуратура – Бургас, против
чл. 32 от Наредба № 1 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Поморие. По жалбата е образувано
административно дело № 2335/2017 г., насрочено
за 7.12.2017 г. от 11,20 ч.
6675
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Враца, против
разпоредбата на чл. 53 от Наредба № 7 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Криводол,
по което е образувано адм. дело № 490/2017 г.,
насрочено за 24.10.2017 г. от 10,30 ч.
6611
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Враца, на Наредба

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

№ 14 за разполагане на рекламно-информационните елементи на територията на община Мизия,
по което е образувано адм. дело № 491/2017 г.,
насрочено за 24.10.2017 г. от 10,30 ч.
6612
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на разпоредбата
на чл. 39, ал. 1 на Наредба № 4 за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане
с общинско имущество, собственост на Община
Борован, приета от Общинския съвет – гр. Борован, с Решение № 111, взето по протокол № 9
от 19.09.2008 г., по което е образувано адм. дело
№ 563/2017 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 7.11.2017 г. от 11 ч.
6613
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжна прокуратура – Враца, на разпоредбата
на чл. 32, ал. 3, чл. 50, ал. 2 и на чл. 69, ал. 3
на Наредба № 5 за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество
на територията на община Мизия, приета от
Общинския съвет – гр. Мизия, с Решение № 139
по протокол № 13 от 26.09.2008 г., по което е
образувано адм. дело № 550/2017 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
7.11.2017 г. от 11 ч.
6660
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на Н. Станчева,
прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Добрич,
срещу чл. 103, т. 6 от Наредба № 8 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи – общинска собственост на Община Крушари, влязла в сила на 17.04.2013 г. По оспорването е образувано адм.д. № 488/2017 г. по описа
на Административния съд – Добрич. Делото е
насрочено за 7.11.2017 г. от 13 ч.
6643
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 1,
ал. 2, чл. 21, ал. 3, чл. 22, чл. 26, ал. 2, чл. 27,
чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 66, чл. 67
и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Червен бряг, приета с
Решение № 623 от 26.06.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, с искане за отмяна,
по който е образувано административно дело
№ 620 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Плевен.
6642
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 30,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за рекламната дейност
на Община Долна Митрополия, приета с Решение № 524 от 31.08.2006 г. по протокол № 35 от
31.08.2006 г. на Общинския съвет – гр. Долна
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Митрополия, по който е образувано адм. дело
№ 652/2017 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
6641
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 281/2017 г. по протест на прокурор
п ри Ра йонна п рок у рат у ра – Смол ян, срещ у
разпоредбата на чл. 42 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян, приета
с Решение № 666 от 11.05.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Смолян, насрочено за 11.10.2017 г.
от 14 ч.
6662
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест на Петко Георгиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара
Загора, против разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – гр. Чирпан, по който е
образувано адм. д. № 335/2017 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 26.10.2017 г. от 10,30 ч.
6640
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Търговище, против чл. 45,
ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти, елементи
от градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи
на територията на община Омуртаг. По протеста е образувано адм. д. № 131/2017 г. по описа
на А дминистративни я съд – Търговище, със
ст рани – протестираща ст рана – Окръж ната
прокуратура – Търговище, и ответник по протеста – Общинският съвет – гр. Омуртаг, представляван от председателя. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.10.2017 г. от 10 ч.
6672
Казанлъшкият районен съд призовава Мехмед Аккая, роден на 17.04.1982 г. в Република
Турция, без адресна регистрация в страната и с
неизвестен адрес в Република Турция, да се яви
в съда на 20.11.2017 г. в 8,45 ч. като ответник по
гр.д. № 2470/2017 г., заведено от Мирем Салиева
Аккая, по чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6639
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 12 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 2982/2017 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу ответниците
Атанас Валентинов Димов, Венцислава Ненчева
Велева-Димова, Рая Атанасова Димова, всички с
постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Младост
4, бл. 439, вх. 3, ет. 3, ап. 7, както и фирма „Ню

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Нейм 2012“ – ЕООД, ЕИК 202272168, за отнемане
на имущество на обща стойност 2 624 854,83 лв.,
подробно описано в исковата молба по делото.
Считано от датата на обнародване на обявлението до датата на съдебното заседание трети
заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на
отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание нa 5.04.2018 г. от 10 ч.
Опис на имуществото, както следва:
– Нед ви ж и м и мо т с а д рес с. Локорско,
Столична община, район „Нови Искър“, област
София-град, ул. Братя Лимброви № 9, а именно:
700/1095 идеални части от дворно място, с идентификатор на поземления имот по кадастрална
карта № 44224.5806.297, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-5 от 13.01.2012 г. на ИД на АГКК, с площ
1046 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно застрояване:
ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 297, квартал 17, парцел VI, при съседи: 44224.5806.436,
44224.5806.298, 44224.5806.300, 44224.5806.294,
44224.5806.296, а по доказателствен материал
представляващо УПИ № VI-230 от квартал 17
по плана на гр. София, с. Локорско, за който
дворищната регулация е утвърдена със Заповед
№ 74 от 15.03.1965 г., цялото с площ 1095 кв. м,
при граници и съседи по скица: улица; УПИ
IX-231; УПИ II-214; УПИ V-216; УПИ VII-229, и
съседи по нотариален акт: улица; П. Симеонов,
наследници Илко Вълчинов и Г. Стоянов, без
построената в поземления имот едноетажна
масивна жилищна сграда, застроена на площ
77,17 кв. м в средата на мястото, състояща се от
две стаи, кухня и сервизни помещения и тераса,
частично мазе.
Данъчната оценка на имота към настоящия
момент е 2496,60 лв.
Пазарната оценка на имота към настоящия
момент е 55 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Порше“, модел
„Кайен Ту рбо“, рег. № СА8558ТН (стар рег.
№ СА9435ТМ), рама № WP1ZZZ92ZCLА83975,
двигател № М4852С04527, цвят черен, дата на
първа регистр ация 28.12.2012 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 100 000 лв.
– Сумата от продажбата на 50 дружествени
дяла, всеки с номинал 100 лв., от капитала на
„Интер Енерджи 2005“ – ЕООД, с ЕИК 131426903,
на обща стойност 5000 лв.
– Сумата от продажбата на 25 дружествени
дяла, всеки с номинал 100 лв., от капитала на
„Ес Ейч Груп“ – ООД, с ЕИК 175142420, на обща
стойност 2500 лв.
– Сумата в размер 250 000 лв., получена от
продажбата на апартамент № А13 и паркомясто
№ AC6, намиращи се в София, район „Лозенец“,
по пазарна стойност.
– Сумата в размер 200 000 лв., получена от
продажбата на апартамент № А14 и паркомясто
№ АС7, намиращи се в София, район „Лозенец“,
по пазарна стойност.
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– Сумата в размер 41 500 лв., получена oт
продажбата на апартамент № 12, намиращ се в
София, СО, район „Младост“, по пазарна стойност.
– Сумата в размер 96 955,86 лв., представляваща равностойността на погасителните вноски
по усвоен кредит по сметка за обслужване на
жилищен заем по сметка № 13022978 в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 29 000 лв., вложена в закупуването на правото на строеж на апартамент
№ А6 и паркомясто № 32, намиращи се в София,
район „Студентски“, ул. Симеоновско шосе.
– Правото на вземане на Атанасов Димов
срещу „Ес Ейч Груп“ – ООД, с ЕИК 175142420,
представляващо предоставен паричен заем през
2010 г. в размер 1 259 507,47 лв.
– Сумата в размер 535 лв., представляваща
равностойността на внесени погасителни вноски по
кредит, отпуснат от „Юробанк България“ – АД, по
разплащателна сметка № BG76BPBI79471087254401
в левове, с титуляр Атанас Димов.
– Сумата в размер 63 800,30 лв., преминала по
разплащателна сметка № BG85FINV91501000162492
в „Първа инвестиционна банка“, с тит ул яр
Атанас Валентинов Димов, преобразувана от
сметка № BG31FINV915020EUR0BL2C и сметка
№ BG24FINV915020EUR0JR1H на В. Велева.
– Сумата общо в размер 88 370 лв., представляваща върнат заем на Атанас Димов от
„Нова пласт“ – ООД, по разплащателна сметка
№ BG73IORT80941000331800, с титуляр Атанас
Димов.
– Сумата в размер 163 000 лв., внесена на
каса от Атанас Димов в търговското дружество
„Интер Енерджи 2005“ – ЕООД, с ЕИК 131426903.
– Сумата в размер 25 000 лв., представляваща
разликата, получена от продажбата на 1/3 ид.ч.
от недвижим имот – апартамент № 47, в София,
район „Красно село“, бул. България № 60, по
пазарна стойност и закупения лек автомобил
„Порше Кайен“, рег. № СА8558КН.
– Сумата 5000 лв., представляваща равно
стойността на 100 дружествени дяла, всеки с
номинал 50 лв., от капитала на „Интер Енерджи
2008“ – ЕООД, с ЕИК 200420134.
– Сумата 5000 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла, всеки с номинал
50 лв., от капитала на „Ню Нейм 2012“ – ЕООД,
с ЕИК 202272168.
– Сумата общо в размер 800 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит по
разплащателна сметка № BG65BPBI79471087406501
в левове с титуляр Венцислава Велева в „Юробанк
България“ – АД.
– Сумата в размер 250 лв., представляваща
внесени суми от трети лица, по разплащателна
сметка № BG65BPBI79471087406501 в левове с
титуляр Венцислава Велева в „Юробанк България“ – АД.
– С у м а т а в р а з м е р 1 21 3 ,7 2 л в., п р е д с т а в л я в а щ а н ач и с л е н а л и х в а , п о с м е т к а
№ BG31FINV915020EUR0BL2C в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– С у мат а о бщо в ра змер 16 413,8 4 л в.,
внесена на к аса по ра зп ла щат ел на сме т к а
№ BG29FINV915010BGN02137 в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– Сумата общо в размер 28 023,65 лв., по
сметка № BG40FINV91502014991658 в „Първа ин-
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вестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева,
представляваща вноска на каса и преобразувана
сума от сметка № ВG24FINV915020EUR0JR1H.
– С у м а т а в р а з м е р 16 9, 0 6 л в . , п р е д с т а в л я в а щ а н ач и с л е н а л и х в а п о с м е т к а
№ BG40FINV91502014991658 в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– Сумата общо в размер 16 585,67 лв. по
сметка № ВG24FIN V915020EUR0JR1H, представляваща вноски на каса и преобразувани
суми от сметки № BG31FINV915020EUR0BL2C
и № BG56FINV915020BGN0BLZW.
– С у м а т а в р а з м е р 2 81 л в., п р ед с т а в 
л я ва ща нач ислена л и х ва, по сме т к а
№ BG24FINV915020EUR0JR1H в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– С у м а т а о б щ о в р а з м е р 91 5 , 3 7 л в . ,
представл яваща вноск и на каса, по сметка
№ BG56FINV915020BGN0BLZW в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– С у мата в размер 84,63 л в., п редс т а в л я в а щ а н ач и с л е н а л и х в а , п о с м е т к а
№ BG56FINV915020BGN0BLZW в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– Сумата общо в размер 247,68 лв., представляваща вноска на каса и преобразувана
сума от BG56FINV915020BGN0BLZW, по сметка
№ BG50FINV91502015590065 в „Първа инвестиционна банка“ с титуляр Венцислава Велева.
– Сумата общо в размер 411,66 лв., преобразувана от сметка № BG40FINV91502014991658 по
сметка № BG17FINV91502015590077 в „Първа инвестиционна банка“, титуляр Венцислава Велева.
– Сумата общо в размер 50 600 евро с равностойност 98 965 лв., представляваща вноски
на каса по сметка № BG20PIRB71714601577193 с
титуляр Венцислава Велева.
– С у м а т а в р а з м е р 7 0 4 ,1 3 л в . , п р е д с т а в л я в а щ а н ач и с л е н а л и х в а п о с м е т к а
№ BG20PIRB71714601577193 с титуляр Венци
слава Велева.
– С у м а т а о б щ о в р а з м е р 2 4 7, 3 0 л в . ,
п редс та вл я ва ща вноск а на к аса по сме т к а
№ BG71FINV915020BGN0LVQB с титуляр Рая
Атанасова Димова.
– С у м а т а в р а з м е р 1 53 , 4 3 л в . , п р е д с т а в л я в а щ а н ач и с л е н а л и х в а п о с м е т к а
№ BG71FINV915020BGN0LVQB с титуляр Рая
Атанасова Димова.
– Сумата в размер 50 евро с равностойност
97,79 лв., представляваща вноска на каса по
сметка № BG87FINV91502000177069 с титуляр
Рая Атанасова Димова.
– Сумата в размер 24,51 евро с равностойност
47,94 лв., представляваща начислена лихва по
сметка № BG87FINV91502000177069 с титуляр
Рая Атанасова Димова.
– Иззети парични средства по пр. пр. 195/2013 г.
по описа на Специализирана прокуратура общо в
размер 15 560 лв., както следва: 149 броя банкноти
с номинал 100 лв.; 12 броя банкноти с номинал
50 лв.; 2 броя банкноти с номинал 20 лв.; 2 броя
банкноти с номинал 10 лв.
– Иззет и моби л н и т елефон и по п р. п р.
195/2013 г. по описа на Специализирана прокуратура общо в размер 790 лв., както следва:
мобилен телефон VERTU с ИМЕЙ 355771
1/0 2/0 0 8 4 62 3 с ъ с С И М к ар т а н а Ви в а ком
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№ 8935903220 0 016036172 със сред на пазарна
стойност 200 лв.;
мобилен телефон V ERT U с ИМЕЙ
354866050063250 със СИМ карта на Виваком
№ 89359032200021452315 със средна пазарна стойност 200 лв.;
мо би лен т е ле ф он I PHON E с И М ЕЙ
357997051098498 със СИМ карта на Виваком,
изрязана без номер, със средна пазарна стойност
150 лв.;
мобилен телефон „Нокия 1280“ с ИМЕЙ
3552 050569167 с ъ с СИ М к ар т а на Ви ва ком
№ 8935903220 0 014525671 с ъс сред на пазарна
стойност 10 лв.;
моби лен т елефон „Нок и я 10 0“ с ИМЕЙ
353268056250000 без батерия и СИМ карта със
средна пазарна стойност 10 лв.;
моби лен т елефон „Нок и я 105“ с И М ЕЙ
358333056028304 с батерия без СИМ карта със
средна пазарна стойност 10 лв.;
мобилен телефон IPHONE модел А1332, ID
BCGE 23843, без СИМ карта със средна пазарна
стойност 100 лв.;
моби лен т елефон „Нок и я 10 0“ с ИМЕЙ
356320059295277 без СИМ карта със средна пазарна стойност 100 лв.;
моби лен т елефон „Нок и я 10 0“ с ИМЕЙ
358348058750481 без СИМ карта със средна пазарна стойност 10 лв.
– Иззети парични средства по пр. пр. 195/2013 г.
по описа на СП общо 19 950 евро с левова равностойност 39 018,81 лв., както следва: 34 броя
банкноти с номинал 500 евро; 8 броя банкноти с
номинал 200 евро; 13 броя банкноти с номинал
100 евро и 1 брой банкнота с номинал 50 евро.
– Из зе т и ювел и рн и издел и я по п р. п р.
195/2013 г. по описа на СП на обща стойност
13 705,40 лв., както следва:
мъжки пръстен (широка халка), масивен,
матиран, от бяло злато с надпис „Венцислав“,
представляващ злато 18 карата, 9,42 г на стойност 753,60 лв.;
2 бр. златни детски гривни, гравирани отгоре,
представляващи злато 14 карта, 6,02 г на стойност 451,50 лв.;
чифт обеци от бял на цвят метал – обеците са
от неблагороден метал, тип „халки“, с безцветни
цирконии и с медальон „катинарче“ с безцветни
цирконии, на стойност 40 лв.;
гривна от бял и жълт метал, съставена от
еднакви едри елементи, от неблагороден метал,
едра плетка, на стойност 30 лв.;
чифт обеци от злато, кухи, големи халки,
представляващи злато 14 карата, 9,39 г, на стойност 657,30 лв.;
чифт детски обеци от жълт метал, представ
ляващи малки широки халки, матирани лицево,
от неблагороден метал, на стойност 25 лв.;
дамска гривна от злато, с облик на едър синджир, представляваща злато 14 карата, 13,15 г на
стойност 986,25 лв.;
синджир от бяло и жълто злато, едра плетк а,
машинен, представляващ злато 14 карата, 23,06 г
на стойност 1614,20 лв.;
медальон с форма на сърце, куха плетеница
от бяло и жълто злато, 14 карата, 3,07 г на стойност 245,60 лв.;
дамски синджир от неблагороден метал с
медальон от неблагороден метал тип „топка“ със
стъклени камъни на стойност 50 лв.;
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чифт златни обеци с по две диамантчета, представляващи злато, 18 карата, 2,14 г на стойност
181,90 лв., и камъни: диаманти – 4 бр., ∅ 1 мм
(0,05 карата) на стойност 400 лв., или обща стойност на обеците 581,90 лв.;
златен синджир от бяло злато с медальон от
бяло злато с брилянт – общо 4 грама, представляващ злато 18 карата, 3,09 г на стойност 331,50 лв.,
и камък: брилянт, чист, добро качество – 1,54
карата на стойност 4000 лв., или обща стойност
на бижуто 4331,50 лв.;
колие – дамски синджир с медальон с форма
на цвете от жълт неблагороден метал на стойност 50 лв.;
златна детска гривна – синджир с редуващи
се мотиви слънчица и червени цирконии, представляваща злато 14 карата, 2,61 г на стойност
195,75 лв.;
златен дамски пръстен с безцветен цирконий,
представляващ злато 14 карата, 3,34 г на стойност
233,80 лв.;
златен дамски пръстен (две преплетени халки), като едната халка е павирана с цирконий,
представляващ злато 14 карата, 6,04 г на стойност
453 лв.;
златен дамски пръстен с площадка във форма на квадрат, отрязан в средата, с цирконий,
представляващ злато 14 карата, 6,15 г на стойност
461,25 лв.;
златен дамски пръстен, павиран с безцветни
и червени цирконии, от бяло и жълто злато,
представляващ злато 14 карата, 4,15 г на стойност 311,25 лв.;
златен синджир – усукана плетка, машинен,
представляващ злато 14 карата, 0,90 г на стойност 72 лв.;
златна детска гривна – синджир с мотиви
пчелички, представляваща злато 14 карата, 2 г
на стойност 150 лв.;
златен синджир – машинен, усукан с медальон – кръст с разпятие от жълто и бяло злато,
представляващ злато 14 карата, 3,01 г на стойност
225,75 лв.;
чифт златни обеци – висящи, в горната и долната част с матирани топчета, представляващи
злато 14 карата, 6,79 г на стойност 475,30 лв.;
златен медальон с форма на жаба от бяло и
жълто злато, павирано с безцветни цирконии и
2 броя зелени за очички, представляващ злато
14 карата, 6,95 г на стойност 660,25 лв.;
златен медальон – кръст с цирконий, представляващ злато 14 карата, 1,10 г на стойност 88 лв.;
златен медальон тип „слонче“, представляващ
злато 14 карата, 0,90 г на стойност 72 лв.;
златен медальон тип „делфин“ – кух, представляващ злато 14 карата, 1,08 г на стойност
86,40 лв.;
златен медальон с изображение на Дева Мария
с Младенеца, представляващ злато 14 карата,
0,82 г на стойност 65,60 лв.;
чифт детски обеци – малки широки халки
с безцветни цирконии, представляващи злато
14 карата, 1,24 г на стойност 105,40 лв.;
златен медальон – тип „слонче“, кух, представляващ злато 14 карата, 1,38 г на стойност
110,40 лв.;
златен медальон тип „слънце“, кух, представляващ злато 14 карата, 1,53 г на стойност 122,40 лв.
6605

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-13 състав, по търговско дело № 2137/2017 г. на
основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от
събрание на кредиторите на „Айри Билд“ – ЕООД,
ЕИК 200086211, по т.д. № 2348/2011 г. по описа
на Софийския градски съд, търговско отделение,
VІ-2 състав, да се явят в открито съдебно заседание на 4.10.2017 г. в 10 ч. по т.д. № 2137/2017 г.
по описа на Софийския градски съд, търговско
отделение, VІ-13 състав, образувано по искане на
основание чл. 679 ТЗ за отмяна на решенията на
събрание на кредиторите на „АЕРИ“ – ЕООД,
ЕИК 175351797, проведено на 23.06.2017 г. Заседанието ще се проведе в Софийския градски
съд – София, бул. Витоша № 2.
6664

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на Българския съюз
за физическа култура и спорт – София, на основание чл. 28 и 29 от устава на съюза, чл. 26 ЗЮЛНЦ
и решение № 1 по протокол № 11 от 31.08.2017 г.
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 12.10.2017 г. в 11 ч.,
в София, бул. Васил Левски № 75, ет. 5, голяма
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на БСФС за дейността от май 2015 г. до
март 2017 г. и насоки за дейността на съюза през
2017 г.; 2. отчет на контролния съвет на БСФС и
независимия одитор; 3. утвърждаване бюджет на
БСФС за 2017 г.; 4. промени в устава на БСФС;
5. избор на председател и членове на управителния и контролния съвет на БСФС. При липса
на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ общото
отчетно-изборно събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Регистрацията на делегатите ще започне от
10 ч. на мястото за провеждане на общото отчетно-изборно събрание на БСФС. Материалите за
общото отчетно-изборно събрание са на разположение от 12.09.2017 г. в офиса на БСФС, намиращ
се в София, бул. Васил Левски № 75, ет. 5, стая
507, и са публикувани на сайта на съюза – www.
bsfs.bg. Поради важността на въпросите, които ще
бъдат решавани, е необходимо да се осигури на
посочената дата, място и час редовен представител
на всяко сдружение. Делегат с право на глас ще
се легитимира с лична карта, удостоверение за
актуално състояние на сдружението, издадено от
фирменото отделение на съответния съд, където е
регистрирано, или с редовно издадено пълномощно,
подписано от титуляря на съответната организация.
6667
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация за изследване и лечение на болката“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23(3) от устава на сдружението свиква общо събрание на 20.10.2017 г. в 10 ч.
на адрес: София, бул. Св. Георги Софийски № 1,
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Катедра по реанимация и анестезиология, при
следния дневен ред: 1. изслушване, дискусия и
приемане отчета на управителния съвет за 2016 г.
и освобождаване от отговорност; 2. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението,
включително и отпадане на задължението за
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
за свикване на общо събрание и промяна в броя
на членовете на УС; 3. промяна в УС; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощени
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на явилите се делегати.
6597
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Национална мрежа на здравните медиатори“ –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.11.2017 г. в 9 ч. в София,
хотел „Рамада“, зала „Рубин“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението от
7.12.2016 г. до 14.11.2017 г.; 2. промени в устава
на сдружението; 3. избор на Етична комисия; 4.
избор на управителен съвет; 5. избор на председател и зам.-председател на УС; 6. разни. Общото
събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината членове на сдружението. 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.
6646
11. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Тенис клуб – Черноморец
Бургас“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
30.10.2017 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Хан Крум № 3,
ет. 6, при следния дневен ред: 1. избор на председател на управителния съвет на сдружението
с нов четиригодишен мандат; 2. промени в състава и приемане на нови пълноправни членове
в управителния съвет на сдружението; 3. избор
на заместник-председател на управителния съвет
на сдружението; 4. други актуални за сдружението теми и въпроси. 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.
6618
Кънчо Марков Стойчев – лик видатор на
сдружение с нестопанска цел „Сдружение Кръг
европейск и диа лог“, в лик ви даци я по ф. д.
№ 5025/2001 г. на Софийския градски съд, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер № 23, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на сдружението да предявят своите вземания в
шестмесечен срок от обявяване на поканата в
„Държавен вестник“.
6647
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