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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОД НО С ЪБРА Н И Е

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „чл. 19а“ се заменят със „закона“.

УКАЗ № 227

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 1 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, приет от
44-то Народно събрание на 1 ноември 2017 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
гражданската регистрация (обн., ДВ, бр.
от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр.
от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96
2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007
бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19, 47, 74 и 82
2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9 и 39 от 2011
бр. 42 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г., бр.
и 98 от 2014 г., бр. 55 от 2015 г., бр. 39 и
от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)

за
67
54
от
г.,
от
г.,
53
50

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При съставяне на акт за раждане на
български гражданин, роден извън територи ята на Република Българи я, бащиното
му име, когато липсва в преписа по чл. 72,
ал. 1, се вписва в акта, ако това е писмено
заявено от родителите на лицето или друг
законен представител.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 2. В чл. 72, ал. 3 в текста преди т. 1
думите „без изменение“ се заличават.
§ 3. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) По административен ред български
гражданин, роден извън територията на Репуб
лика България, може да поиска бащиното му
име да бъде вписано в акта за раждане, ако
то липсва в съставения акт. Когато лицето
е непълнолетно, вписването се извършва с
писмено заявление от родителите му.“
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Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

УКАЗ № 228
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, приет от 44-то
Народно събрание на 1 ноември 2017 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.;
изм., бр. 95 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) В случай на очаквано превишение на
годишния ръст на разходите над референтния
растеж на потенциалния брутен вътрешен
продукт, извън случаите по ал. 2 и 4, със
средносрочната бюджетна прогноза по чл. 79,
ал. 3 се определят допълнителни мерки за
постигане на допустимото съотношение по
ал. 1 през следващата година.
(4) Когато средносрочната бюджетна цел е
преизпълнена, годишният ръст на разходите
може да надвиши референтния растеж на
потенциалния брутен вътрешен продукт при
спазване на изискванията на чл. 23.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 5 – 8“ се заменят с „ал. 7 – 10“.
4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 7, 8 и 9 и в тях думите „Алинея 4“
се заменят с „Алинея 6“.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случай на очаквано превишение на
размера по ал. 1 със средносрочната бюджетна
прогноза по чл. 79, ал. 3 се определят допълнителни мерки за постигане на допустимото
съотношение през следващата година.“
§ 3. В чл. 37, ал. 1, т. 4 накрая се добавя
„с изключение на гаранциите по чл. 51, ал. 3,
т. 4, буква „а“ от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници“.
§ 4. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „баланс“ се добавя
„и от управление на средствата на единната
сметка и други активи на фискалния резерв“.
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Разходите се извършват въз основа на този
закон, закона за държавния бюджет за съответната година или акт на Министерския
съвет.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Чрез централния бюджет се консолидират като агрегирани суми постъпленията,
плащанията и средствата по чл. 154, без да се
засягат салдата и лимитите за плащания по
отделните сметки и депозити на съответните
бюджетни организации и лицата по чл. 156
и при запазване на директното им участие в
платежния процес и на съответните права и
задължения на участниците в него.“
§ 5. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Размерът по видове на основните бюд жетни взаимоотношени я меж д у
общинските бюджети и централния бюджет
се приема със закона за държавния бюджет
за съответната година.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда
на раздел II на глава осма от съответния
орган, когато това произтича от закон, от
преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални
и/или стойностни показатели за финансиране
на съответната дейност по бюджетите на
общините.“
§ 6. В чл. 52, ал. 1, т. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) местни дейности – обща изравнителна
субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;“.
2. В буква „г“ накрая се добавя „включително за местни дейности“.
§ 7. В чл. 53, ал. 1 накрая се добавя „за
сметка на централния бюджет, както и за
сметка на бюджетите на първостепенните
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разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области
на политики“.
§ 8. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. Извън случаите по чл. 51, ал. 2
бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат
да се променят по реда на раздел II на глава
осма от съответния орган, включително за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен
разпоредител с бюджет по държавния бюджет
с централния бюджет, при изпълнение на
области на политики, проекти, програми и
възлагане на дейности.“
§ 9. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. прогнози за всички основни разходни
и приходни показатели на сектор „Държавно управление“ за следващите три години,
които включват и:
а) оценка на базата на непроменени политики на правителството с повече информация
за подсекторите „Централно управление“ и
„Социалноосигурителни фондове“;
б) описание на предвижданите политики с финансово въздействие върху сектор
„Държавно управление“, прогноза за основни показатели за следващите три години в
рамките на тези политики, вк лючително
информация как се постигат корекциите към
средносрочната бюджетна цел в сравнение
с бюд жетни я сценарий при непроменени
политики на правителството;“.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. информация за общото влияние от дейността на юридическите лица, контролирани
от държавата и/или от общините, които не са
част от консолидираната фискална програма,
но попадат в обхвата на сектор „Държавно
управление“, върху салдото и консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“;
8. информация за условните задължения с
потенциално значително въздействие върху
сектор „Държавно управление“, включително
на равнище подсектори на сектор „Държавно
управление“;“.
3. Досегашната т. 6 става т. 9.
§ 10. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с тази“ се заменят с „и
на прогнозата си за основните показатели по
чл. 73, т. 6 с тези“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 68“ се добавя
„и прогнозите за основните показатели по
чл. 73, т. 6“.
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3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При разработването на прогнозите
по ал. 1 се използват различни допускания,
отчитащи в максималната възможна степен
съответните рискови сценарии.
(4) В слу чаите по чл. 6, а л. 1, т. 6 от
Закона за Фискален съвет и автоматични
корективни механизми Министерството на
финансите изготвя и публикува на интернет
страницата си анализ на причините, довели
до значителното отклонение на макроикономическите прогнози от отчетните данни,
включващ и съответните мерки за преодоляване на установените пропуски.“
§ 11. В чл. 77, ал. 1 думата „взаимоотношенията“ се заменя с „основните бюджетни
взаимоотношения“.
§ 12. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „като посочва
тези, които не съответстват на параметрите
на законопроекта за държавния бюджет и
на актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза“.
2. В ал. 4 думите „както и“ се заличават и
накрая се добавя „и програмните формати на
бюджети на първостепенните разпоредители
с бюджет по държавния бюджет, които съответстват на параметрите на законопроекта
за държавния бюджет и на актуализираната
средносрочна бюджетна прогноза“.
3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) С решението за одобряване на законопроекта за държавния бюджет Министерският съвет задължава първостепенните
разпоредители с бюджет, чиито параметри
на програмните формати на бюджет не съответстват на параметрите на законопроекта и
на актуализираната средносрочна бюджетна
прогноза, да ги приведат в съответствие и
в срок един месец от внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното
събрание да ги представят на председателя
на Народното събрание за обсъждане в постоянните комисии.
(6) Първос т епен н и т е разпоред и т ел и с
бюджет публикуват програмните формати
на бюджетите си по ал. 4 и 5 на интернет
страниците си при спазване на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация.“
§ 13. В чл. 84, ал. 1, т. 1 думите „размера на
бюджетните взаимоотношения на държавния
бюджет с общините“ се заменят с „размера
на основните бюджетни взаимоотношения
на бюджетите на общините с централния
бюджет“.
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§ 14. В чл. 86, ал. 2, т. 1 думите „бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет
с бюджетите на общините, на социално- и
здравноосигурителните фондове“ се заменят
с „основните бюджетни взаимоотношения
на бюджетите на общините с централния
бюджет, както и бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с бюджетите
на социалноосигурителните фондове“.
§ 15. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 6 след думите „разчетите
за“ се добавя „финансиране на капиталови
разходи, включително“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) При изчисляването на средногодишния
размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се
включват и съответните отчетени разходи
на разпоредителите с бюджет от по-ниска
степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато
бюджетите им в рамките на този период са
били част от бюджета на друг първостепенен
разпоредител с бюджет.
(9) Когато първостепенният разпоредител
и/или разпоредители с бюджет от по-ниска
степен по бюджета на общината са право
приемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг
първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8
се прилага за отчетените съответни разходи
на бюджетната организация за последните
четири години до преобразуването є.“
§ 16. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на финансите може да
удължава срока за възстановяване на заемите
по ал. 1 на общини с още една година, след
което може да отпусне еднократно нов заем
от централния бюджет за рефинансиране
на непогасения размер от заема със срок за
възстановяване не по-дълъг от една година.
Удължаването на срока и отпускането на нов
заем се извършва въз основа на мотивирано
предложение на кмета на общината и при
наличие на решение на общинския съвет.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Максималният размер на заема по
ал. 1 не може да надвишава размерите на
общата изравнителна субсидия и целевата
субсидия за капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за
държавния бюджет.
(6) Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието
след изтичането на 39 месеца от неговото
избиране.“
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§ 17. В чл. 111, ал. 1 думите „натурални
и/или стойностни показатели в делегираните
от държавата дейности“ се заменят с „взаимоотношения на бюджетите на съответните
общини с централния бюджет“.
§ 18. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и за погасяване
на временни безлихвени заеми, отпуснати
по реда на чл. 130ж, ал. 1“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 19. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини,
ако общината не е привела показателите
си за поети ангажименти и задължения за
разходи в съответствие с ограниченията по
чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2.
(3) Не се допуска натрупването на нови
задължения за капиталови разходи и/или
поемането на ангажименти за капиталови
разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не
се изпълняват.
(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на
годината просрочени задъл жени я спрямо
отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната
година просрочени задължения надвишават
5 на сто от отчетените разходи.“
§ 20. В чл. 129 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са
усвоени към края на текущата бюджетна
година, може да се разходват за същата цел
през следващата бюджетна година, като при
остатък той се възстановява в държавния
бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от
20 декември.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1,
т. 1, букви „а“ – „в“ не се възстановяват и
може да се разходват за същите цели и през
следващите бюджетни години.“
§ 21. В чл. 130д, ал. 4 думата „7-дневен“
се заменя с „20-дневен“.
§ 22. В чл. 130е се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „която включва“ се заменят с „като планът включва и“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „в
рамките на срока за публично обсъждане,
определен от общинския съвет“ се заличават.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

3. В а л. 6 д у мите „всяко т римесечие“
се заменят със „след изтичането на всяко
тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5“.
§ 23. В чл. 130з, ал. 2 в началото се добавя „В срок не по-рано от една година от
започването на изпълнението на плана за
финансово оздравяване“.
§ 24. В чл. 130и изречение второ се изменя така: „При отклонение от постигането
на целите на плана или при наличие на
три или повече от условията по чл. 130а,
а л. 1 за следващ и т е две последоват елни
години министърът на финансите може да
преустанови отпускането на заема, когато
е предвидено предоставянето му на траншове по чл. 130ж, ал. 1, и/или да изиска
предсрочното му възстановяване, и/или да
предприеме действия по чл. 106 и 107 след
п редс та вя не на п исмената обосновка о т
кмета на общината относно причините за
това неизпълнение.“
§ 25. В чл. 130к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „собствените общински“
се заменят с „общинските“;
б) в т. 4 думата „собствените“ се заменя
с „общинските“;
в) създава се т. 6:
„6. недопускане на три или повече от
условията по чл. 130а, ал. 1 и изпълнение
на фискалните правила, приложими за общините.“
2. В ал. 2 думите „6 месеца“ се заменят
с „12 месеца“.
§ 26. В чл. 148 след думите „представляват чужди средства“ се добавя „без тези по
чл. 147 и 149“.
§ 27. В чл. 151, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. плащанията в системата за електронни бюджетни разплащания и транзитните
сметки;“.
2. Създават се т. 3 и 4:
„3. картови плащания по събиране на
приходи и други пост ъплени я по сметки
на бюджетни организации въз основа на
договори на Министерството на финансите,
сключени по реда на чл. 154, ал. 9, или на
договори между бюджетните организации и
банките или други доставчици на платежни
услуги, сключени въз основа на друг закон;
4. сметки и операции на бюджетни организации, чието заплащане е изрично предвидено със закон.“
§ 28. В чл. 152 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 8 се създава изречение второ: „Ценни книжа, емитирани от Българската народна
банка, могат да служат за обезпечение по
решение на министъра на финансите и при
условия и по ред, определени от него след
съгласуване с Българската народна банка.“
2. В ал. 9, изречение второ след думата
„Средствата“ се добавя „или частта от активите“.
3. Създават се ал. 14 и 15:
„(14) С указанията по ал. 13 се определят
и правилата за оценка на активите, служещи
за обезпечение, като в зависимост от вида
на активите оценката може да се определя
на основата на налична пазарна информация за актуални и минали цени, стойности,
определени на базата на модели, приемливи
за определяне стойността на актива за регулаторни или отчетни цели, както и на базата
на номиналната стойност на съответните
активи. При оценката могат да се прилагат корективи и отбиви за рискове и други
фактори, възпрепятстващи реализацията на
съответното обезпечение по пазарни цени
или номинални стойности.
(15) Указанията по ал. 13, включително
правилата за оценка по ал. 14, се съгласуват
с банките.“
§ 29. Създават се чл. 152а – 152г:
„Чл. 152а. (1) В случай че банка е поставена
под специален надзор или е с отнет лиценз
съгласно Закона за кредитните институции,
при падежа на държавни ценни книжа, с които са обезпечени наличностите по сметки
на бюджетни организации, и/или на лихвите
по тях особеният залог преминава върху вземанията по заложените от банката държавни
ценни книжа. Средствата се превеждат по
предвидената за съответната банка сметка по
чл. 152, ал. 5 освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) При съгласие на министъра на финансите при па дежа на държавни ценни
книжа и/или на лихвите по тях средствата
се превеждат в специално открита за целта
по искане на банката по ал. 1 нейна сметка
в Българската народна банка и се блокират
в полза на Министерството на финансите.
(3) В случай че банката не е отправила
искане за откриване на сметката по ал. 2,
при падежа на държавни ценни книжа и/или
на лихвите по тях средствата се превеждат
по служебно открита от Българската народна
банка за целта сметка на съответната банка
и се блокират в полза на Министерството
на финансите.
(4) За целите на прилагане на чл. 152 и
152б средствата по сметките по ал. 2 и 3 се
смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6.
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(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 се прилагат съответно и за банка, за която е взето
решение от органа по преструктуриране за
предприемане на действия за преструктуриране по реда на Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници, включително
когато е взето решение от Министерския
съвет за прилагане на държавни инструменти
за финансова стабилизация.
Чл. 152б. (1) При банки, обявени в несъстоятелност с влязло в сила решение на
съда, наличните към датата на обявяване в
несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните
организации, подлежащи на обезпечаване
съгласно чл. 152, ал. 1, се трансформират
във вземане на Министерството на финансите към банката и се възстановяват на
бюджетните организации в левове за сметка
на средства на централния бюджет в Българската народна банка по реда на ал. 2 – 7
и в срока по ал. 17.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за сметка на централния бюджет чрез
бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет, като:
1. за съставните бюджети по държавния
бюджет, за които се прилага чл. 15, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания за възстановяване на
средствата по сметки за чужди средства и
сметки за средства от Европейския съюз за
сметка на бюджетното взаимоотношение с
централния бюджет;
2. възстановяването на средствата по ал. 1
на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва
чрез превеждане на сумите от централния
бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
3. възстановяването на средствата по ал. 1
на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва
чрез превеждане на средствата от бюджета
на съответния първостепенен разпоредител
с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за
електронни бюджетни разплащания;
4. възстановяването на средствата по ал. 1
на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3
без тези по т. 3 се извършва от централния
бюджет чрез превеж дането на сумите по
бюджетите на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет;
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5. за разпоредителите с бюджет по чл. 13,
ал. 4 средствата по ал. 1 се възстановяват по
бюджетите им чрез превеждане на сумите от
бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното
му взаимоотношение с централния бюджет
и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
(3) В сл у ча й че средс т ва по а л. 1 на
бюджетна организация са съхранявани по
обособени банкови сметк и за средствата
от Европейския съюз, възстановените по
реда на ал. 2 такива средства по бюджета
на бюджетната организация се прехвърлят
по съответните смет к и за средст вата от
Европейския съюз в обслужващите банки.
(4) В сл у ча й че средс т ва по а л. 1 на
бюджетна организация са съхранявани по
обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по
реда на ал. 2 такива средства по бюджета
на бюджетната организация се прехвърлят
по съответните сметки за чужди средства в
обслужващите банки, освен ако бюджетната
организация реши да изплаща задълженията
по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова
сметка за чужди средства.
(5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2 – 5,
ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
(6) При необходимост от плащания от
бюджетите на разпоредителите с бюджет по
държавния бюджет, социалноосигурителните
фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3 – 5 за
сметка на техни бюджетни средства по ал. 1
лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и
коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2 – 4.
(7) При прилагането на ал. 2 – 4 подлежащите на възстановяване суми могат да
се прихващат с предоставени от централния
бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с
произтичащите от прилагането на чл. 159,
ал. 12 – 14, чл. 160 и 161 задължения към
държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
(8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата
по техните текущи и депозитни сметки към
датата на обявяване в несъстоятелност. Тази
информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен
разпоредител с бюджет, при условие че той
предостави списък на своите подведомствени
разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните
бюджетни организации.
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(9) За целите на прилагане на ал. 1 и
8 съответната бюджетна организация или
нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер
на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота
или други грешки в информацията по ал. 8.
(10) Обезпеченията по чл. 152, ал. 9 служат за удовлетворяване на вземането на
Министерството на финансите по ал. 1, като
се прилага следната поредност:
1. блокираните вземания на банката по
чл. 152, ал. 5;
2. блокираните вземания на банката по
чл. 152, ал. 6;
3. държавните ценни книжа, блокирани
по реда на чл. 152, ал. 3;
4. държавните ценни книжа, блокирани
по реда на чл. 152, ал. 4;
5. дългът по § 20а от преходните и заключителните разпоредби;
6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 с ценни
книжа, емитирани от Българската народна
банка;
7. обезпечени ята по чл. 152, ал. 8 под
формата на залог на бързо ликвидни активи,
които могат да се използват като обезпечение
при отпускане на кредити на банка от Българската народна банка по реда на Закона
за Българската народна банка;
8. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 под
формата на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение с дългови ценни книжа, приети
за търговия на български регулиран пазар
или на регулирани пазари на ценни книжа
в държави – членки на Европейския съюз;
9. обезпечени ята по чл. 152, ал. 8 под
формата на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение с инструменти на собствения
капитал, приети за търговия на български
регулиран пазар или на регулирани пазари
на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз;
10. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 под
формата на финансово обезпечение по смисъла на Закона за договорите за финансово
обезпечение с други дългови ценни книжа;
11. други обезпечения по чл. 152, ал. 8.
(11) В случай на превишение на стойността
на активите, които служат като обезпечение,
над размера на вземането по ал. 1 с натрупаната лихва, в масата на несъстоятелността се
връща частта от активите, съответстваща на
превишението според поредността по ал. 10,
и/или парични средства, както следва:
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1. за обезпеченията по ал. 10, т. 1 – 10
и по ал. 14 – в 60-дневен срок от деня на
обявяване на банката в несъстоятелност;
2. за останалите обезпечения по ал. 10,
т. 11 – в 60-дневен срок от окончателното
определяне на стойността на активите, които
служат като обезпечения.
(12) В случай че определената по реда на
ал. 13 стойност на активите, които служат
като обезпечение, е по-малка от размера
на вземането по ал. 1 заедно с натрупаната
лихва, за остатъка държавата участва като
кредитор в разпределението на осребреното
имущество в производството по несъстоятелност на банката заедно с кредиторите
по чл. 94, ал. 1, т. 8 от Закона за банковата
несъстоятелност и се представлява от Националната агенция за приходите.
(13) За целите на прилагане на ал. 10 – 12
стойността на активите, които служат като
обезпечения по чл. 152, ал. 2 – 6, както и
на активите по ал. 10, т. 5 – 10, се определя
съгласно указанията по чл. 152, ал. 13.
(14) За активите, които служат като обезпечения по чл. 152, ал. 8 под формата на
залог на вземания, за целите на ал. 10 – 12 се
прилага определената съгласно указанията по
чл. 152, ал. 13 стойност, когато тя е в размер
на номиналната стойност на вземанията.
(15) За целите на прилагане на ал. 10 – 12
стойността на активите, които служат като
обезпечения по чл. 152, ал. 8, без тези по
ал. 10, т. 5 – 10 и ал. 14, се определя към
датата на обявяване на банката в несъстоятелност от независим оценител. Оценката
е окончателна и не подлежи на обжалване.
Изборът на независимия оценител се извършва по ред, определен от министъра на
финансите и от управителя на Българската
народна банка с указанията по чл. 152, ал. 13.
(16) Доколкото с акт на Министерския
съвет не е определено друго, активите по
а л. 10, ос та на л и под разпореж да нет о на
министъра на финансите след прилагането
на ал. 11 – 15, преминават в собственост на
държавата, включват се в обхвата на активите
за целите на управление на ликвидността на
единната сметка съгласно чл. 154, ал. 22 и се
реализират от министъра на финансите, като
съответните държавни ценни книжа могат да
се продават или използват за други операции
на вторичния пазар, да се канцелират или
да се държат до техния падеж.
(17) С акт на Министерск и я съвет се
определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1
от централния бюджет, който не може да
е по-дълъг от четири месеца от датата на
обявяване на банката в несъстоятелност.
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(18) При падеж или изплащане на лихви
по държавни ценни книжа и други дългови
инструменти, които са преминали под пълно
разпореждане на министъра на финансите
съгласно чл. 152, ал. 9, изплатените суми
постъпват в полза на централния бюджет.
(19) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9
Българската народна банка:
1. служебно прехвърля по открити при
нея партиди/сметки на Министерството на
финансите всички държавни ценни книжа на
банката в несъстоятелност, блокирани като
обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4;
2. слу жебно превеж да по посочени от
министъра на финансите сметки на централния бюджет средствата от обезпеченията по
чл. 152, ал. 5 и 6 в пълен размер.
(20) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 19.
Чл. 152в. (1) Средства по подлежащи на
обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 сметки
и депозити на бюджетни организации в банка, която е в режим на преструктуриране,
включително чрез държавни инструменти за
финансова стабилизация, в банка, поставена
под специален надзор, или в банка, на която
е отнет лицензът за банкова дейност, могат
да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на
централния бюджет в Българската народна
банка при условията и по реда на ал. 2 – 5
въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) С акта на Министерск и я съвет се
определ я и срокът за възстановяване на
средствата на бюджетните организации по
ал. 1 от централния бюджет.
(3) Въз основа на акта на Министерския
съвет и уведомление от министъра на финансите съответната банка прехвърля средствата
на бюджетните организации по ал. 1 по открита при нея сметка на централния бюджет
с титуляр – Министерството на финансите,
при запазване на съответните обезпечения
по чл. 152 и закрива съответните сметки и
депозити на бюджетните организации.
(4) Възстановяването на средствата по ал. 1
се извършва и отчита по реда на чл. 152б,
ал. 2 – 7.
(5) За предоставянето на информаци я
и уточняване на размера на средствата по
текущи и депозитни сметки на бюджетните
организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 152б, ал. 8 и 9.
(6) В случай че банка, на която е бил отнет
лицензът за банкова дейност, бъде обявена в
несъстоятелност, се прилага чл. 152б.
(7) В случай на ликвидация на банка се
прилага редът по чл. 152, ал. 9 и чл. 152б.
(8) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 7.
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Чл. 152г. При прилагането на чл. 152 и
чл. 152а – 152в разпоредбите на глави седма
и осма от Закона за особените залози, както
и на чл. 152 и чл. 156, ал. 2 от Закона за
задълженията и договорите не се прилагат.“
§ 30. В чл. 153, ал. 10 накрая се добавя
„както и средства от Европейския съюз и
свързаното с тях национално съфинансиране
на лицата по чл. 156, независимо дали останалите им средства са включени в единната
сметка“.
§ 31. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9 изречение първо се изменя така:
„Обслужването от банките в страната на
плащанията чрез СЕБРА и на транзитните
сметки по ал. 4 – 8 се извършва въз основа
на сключени договори между Министерството
на финансите и банките, като в тях може да
се включва и обслужване на операции на
бюджетните организации по събирането на
приходи и други постъпления чрез картови
плащания.“
2. В ал. 12, изречение първо думите „от
името и за сметка на Министерството на
финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на
централния бюджет“.
3. Алинея 14 се изменя така:
„(14) За сметки за чужди средства, сметки
за средства от Европейския съюз, както и за
бюджети на първостепенни разпоредители
с бюджет, които не са част от държавния
бюджет, министърът на финансите може да
определи техните лимити да се определят
автоматично на базата на общи я размер
на постъпленията по съответната сметка в
Българската народна банка.“
4. В ал. 20, изречение второ думите „от
името и за сметка на Министерството на
финансите“ се заменят с „от името на Министерството на финансите и за сметка на
централния бюджет“.
5. Алинеи 22 и 23 се изменят така:
„(22) Министърът на финансите упражнява
общ контрол, осъществява управление на
ликвидността и се разпорежда със средствата
в единната сметка, включително чрез извършване на депозити в Българската народна
банка и в банките, на операции на вторичния
пазар с държавни ценни книжа, на операции
със заеми на Българската народна банка и
ценни книжа, емитирани от нея, както и на
други операции с ликвидни и нискорискови
ценни книжа на други държави, с активите
по чл. 152б, ал. 16 и с активите, преминали
в собственост на държавата при прилагането
на чл. 152в, ал. 7. При определяне на общите насоки за управление на ликвидността
Министерството на финанси те п ровеж да
консултации с Българската народна банка.
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(23) Въз основа на акт на Министерския
съвет министърът на финансите може да
извършва, освен в случаите по ал. 22, гаранционни и други депозити в банки за целите
на финансиране чрез банки на проекти по
международни програми и договори и за
други цели и плащания, както и да придобива
от името на държавата финансови активи
при прилагане на държавни инструменти за
финансова стабилизация и предоставяне на
извънредна публична финансова подкрепа.“
6. Създава се ал. 24:
„(24) Операциите по ал. 22 и 23 се извършват в рамките на общата наличност на
единната сметка чрез сметки на централния
бюджет при осигуряване на текущите плащания на централния бюджет и включените
в единната сметка и СЕБРА бюджетни организации и лица по чл. 156.“
§ 32. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 24а:
„24а. „Основни бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет“ са трансферите по бюджетите
на общините по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“,
„б“ и „в“, приети със закона за държавния
бюджет за съответната година.“
2. В т. 33 думите „чл. 79 от“ се заличават.
3. В т. 41, буква „г“ накрая се добавя „и 23“.
Заключителни разпоредби
§ 33. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм.,
бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от
2006 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 14 и 61 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) в
чл. 21, ал. 2 думите „Закона за устройството
на държавния бюджет“ се заменят със „Закона за публичните финанси“.
§ 34. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от
1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от
1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53, 55 и 64
от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд на РБ от 2002 г. – бр. 95
от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от
2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и
80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50
от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от
2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 21 и 66 от
2014 г., бр. 14, 61, 79 и 101 от 2015 г. и бр. 43
от 2016 г.) в чл. 41б, т. 1 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 35. В Закона за кооперациите (обн.,
ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 92 от 2000 г.,
бр. 98 от 2001 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 102 и
105 от 2005 г., бр. 33, 34, 80 и 105 от 2006 г.,
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бр. 41, 53 и 104 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) в
чл. 63, ал. 5 думите „извънбюджетни сметки
или фондове“ се заличават.
§ 36. В Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение
№ 13 на Констит у ционни я съд на РБ от
2012 г. – бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 102 и 103
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 2 от
2013 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 50
от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 14, 22, 74 и 95 от 2015 г., бр. 103
от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) в чл. 90 ал. 5
се отменя.
§ 37. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62
и 94 от 2015 г. и бр. 33 и 95 от 2016 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с
изключение на активите по чл. 152, ал. 9 от
Закона за публичните финанси“.
2. В чл. 63, ал. 3, изречение първо след
думата „несъстоятелност“ се добавя „вземанията на Министерството на финансите
по чл. 152б, ал. 1 от Закона за публичните
финанси“.
§ 38. В Закона за Държавния фонд за
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.;
изм., бр. 99 от 2009 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. депозити и сметки в Българската народна банка, нейни заеми и ценни книжа,
емитирани от нея;“
б) създават се ал. 11 – 14:
„(11) Управлението на активите на фонда
по ал. 1, т. 1, включително разпределението
им по текущи, депозитни и други сметки,
се извършва от министъра на финансите за
оптимизиране на касовото управление на
средствата във фискалния резерв.
(12) В случай че активи на фонда по ал. 1,
т. 1 са с отрицателна лихва/доходност, тя е
за сметка на централния бюджет.
(13) За средствата на фонда, съхранявани
по текущи сметки, обслужвани от Българската народна банка, се изчислява в полза
на фонда и за сметка на централния бюджет
доходност в размер на приложимата за съответния период лихва по депозитни сметки,
обслужвани от Българската народна банка,
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при спазване на изиск вани ята на ал. 12.
Изчислената сума се превежда по реда на
чл. 11, ал. 3.
(14) Разходите за обслужване на сметките
на фонда са изцяло за сметка на централния
бюджет.“
2. В чл. 22:
а) в ал. 4 думите „ал. 2 и 6“ се заменят
с „ал. 2, 6 и 7“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Паричните постъпления, произтичащи от активи по чл. 11, ал. 5 и чл. 13, ал. 9,
се внасят и отчитат по сметките на фонда
в Българската народна банка по реда на
чл. 11, ал. 3, доколкото в закон или с акт на
Министерския съвет не е определено друго.“
§ 39. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и
101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г.,
бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105
от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67
и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г.,
бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г.,
бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42,
62 и 76 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.) в чл. 2,
ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „а за
държавните ценни книжа“ се добавя „и за
ценни книжа, емитирани от Българската
народна банка“.
§ 40. В Закона за държавния дълг (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г.,
бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013, бр. 50 от 2015 г. и бр. 43 и 98
от 2016 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 7:
„7. за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова
подкрепа по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.“
2. В чл. 29 се създава изречение второ:
„Бъ л гарск ата народ на ба н к а оп редел я с
наредба условията и реда за придобиване,
изплащане, търговия и сетълмент с емитирани от нея ценни книжа.“
§ 41. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г. и бр. 85 от
2017 г.) в чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 7“.
2. Създава се нова ал. 5:
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„(5) Подкрепата по ал. 3, т. 4, букви „а“
и „б“ се предоставя по решение на Министерския съвет при спазване на Закона за
държавните помощи и правната рамка на
Европейския съюз за държавната помощ и след
постановяване на положително решение от
страна на Европейската комисия, въз основа
на мотивирано предложение от Българската
народна банка до министъра на финансите,
в което се съдържа подробна информация
за изпълнението на условията по ал. 4 и за
другите обстоятелства от значение за предоставянето на помощта.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) С решението по ал. 5 Министерският
съвет определя конкретната форма и размера
на извънредната публична финансова подкрепа, както и други условия, които следва
да се изпълнят, и мерки, които следва да
се п ри ложат. Минис т ърът на фина нси т е
отговаря за изпълнението на решението на
Министерския съвет.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ,
бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105
от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108
от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и
74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г.,
бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 13 и 98 от 2016 г. и
бр. 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За изп ъ л нен ие на фу н к ц и и т е по
социална интеграция директорите на дирекциите „Социално подпомагане“ или оп-
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равомощени от тях длъжностни лица имат
право на безплатен достъп до Национална
база данни „Население“ и при необходимост
изискват по служебен път информацията,
свързана с реализиране правата на хората с
увреждания, от общинската администрация,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, териториалните структури
на Министерството на здравеопазването, на
Министерството на образованието и науката,
на Агенцията по заетостта, на Националния
осигурителен институт, както и от други
д ържа вни орга ни и орга ни на мес т но т о
самоуправление, като те са длъжни да я
предоставят безплатно в 14-дневен срок от
датата на искането.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Националната агенция за приходите
предоставя на Агенцията за хората с увреждания необходимата данъчна и осигурителна
информация за целите на изпълнението на
държавната политика за интеграция на хората
с увреждания след писмено искане от изпълнителния директор на Агенцията за хората
с увреждания.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 3. В чл. 12, ал. 3 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думата „увреждане“ се добавя
„или упълномощено от него лице“.
2. Създава се т. 4:
„4. директор на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип,
в които са настанени деца с увреждания.“
§ 4. В чл. 13, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 5. В чл. 29, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „обстоятелствата по
чл. 28, ал. 1, т. 2“ се добавя „и 3“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 6. В чл. 35, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „Агенцията за хората с увреждания“ се добавя „в
което задължително се вписват единният
идентификационен код на лицето и липсата
на задължения към Националната агенция
по приходите“ и се поставя запетая.
2. Точки 1 и 2 се отменят.
3. В т. 3 думите „хартиен или“ се заличават.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. декларация, че помещенията, в които
ще се извършва дейност по предоставяне и
ремонт на медицински изделия, отговарят на
изискванията за съхранение на производителя, определени в инструкцията за употреба,
както и на изискванията на наредбата по
чл. 35а, ал. 9;“.
5. Точки 7 и 8 се отменят.
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§ 7. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 съюзът „и“ се заменя с „и/
или“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Добавката се отпуска въз основа на
заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка
за социална интеграция, подадена от лицата
по чл. 12, ал. 3.“
3. В ал. 7 думите „заповед за отпускането
є“ се заменят със „заповед за отпускане или
отказ за отпускане“.
4. В ал. 8 думата „молба“ се заменя със
„заявление-декларация“, а накрая се добавя
„заедно с изготвената социална оценка“.
5. В ал. 10 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 7“.
6. В ал. 13 след думата „отпускане“ се поставя запетая и се добавя „изменяне, спиране“.
§ 8. В чл. 42ж думите „при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на
здравеопазването и министъра на труда и
социалната политика“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събраниe.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8477

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгения Даниелова Ангелова за основен представител на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8658
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РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по правни въпроси
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 Денчо Стоянов Бояджиев
като член на Комисията по правни въпроси.
2. Избира Тодор Байчев Байчев за член на
Комисията по правни въпроси.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8659

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
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 Тодор Байчев Байчев като
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.
2. Избира Денчо Стоянов Бояджиев за
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8660

РЕШЕНИЕ
по Отчета за осъществяване на процеса на
приватизация и следприватизационен контрол
за периода 1 януари – 30 юни 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
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РЕШИ:
Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен
контрол за периода 1 януари – 30 юни 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 9 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8661

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ,
бр. 37 от 2017 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Кирилов Петров
като министър на здравеопазването.
2. Избира Кирил Миланов Ананиев за
министър на здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 10 ноември 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8662

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област
Сливен, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 8 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
8641
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 8 НОЕМВРИ 2017 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда за
определяне на външни експерти за проверка
на технически спецификации при възлагане
на обществени поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
условията и реда за определяне на външни
експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 28 от 2016 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 114 ал. 3 и 4 се отменят.
2. В раздел ІV на глава тринадесета се
създава чл. 114а:
„Чл. 114а. (1) При извършването на проверките по чл. 114, ал. 1, т. 2 АОП се подпомага
от външни експерти, определени по реда на
наредбата по чл. 229а, ал. 3 ЗОП.
(2) Външните експерти извършват проверка
на техническите спецификации при спазване на
изискванията на чл. 122а, ал. 2 – 5 и чл. 122б.
(3) За резултатите от проверките по чл. 114,
ал. 1, т. 2 АОП и външните експерти изготвят
становища, които се публикуват на портала.
(4) Условията и редът за осъществяване на
мониторинга по чл. 114, ал. 1, т. 2 се определят
с вътрешни правила, утвърдени от министъра
на финансите.“
3. В чл. 122 ал. 4 се отменя.
4. Създават се чл. 122а – 122в:
„Чл. 122а. (1) При извършване на проверката
на проектите на технически спецификации
АОП се подпомага от външни експерти, определени по реда на наредбата по чл. 229а,
ал. 3 ЗОП.
(2) Проверката по ал. 1 е за съответствие
на поставените от възложителя изисквания с
правилата на ЗОП и с разпоредбите на законодателството, което регламентира дейностите
от предмета на проверяваната обществена
поръчка и обхваща и методиката за оценка,
когато е приложимо.
(3) Външният експерт е длъжен да извърши
проверката на техническата спецификация в
срок до 5 работни дни.
(4) Проверката на техническата спецификация приключва с писмено становище, което
се подписва от външния експерт с електронен
подпис и се изпраща до АОП.
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(5) Обменът на информация между АОП и
външния експерт се извършва по електронен
път на посочения от него електронен адрес
за кореспонденция при спазване на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
Чл. 122б. (1) Външният експерт няма право
да разпространява информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са му
станали известни във връзка с извършване
на проверката.
(2) Външният експерт не може да приема
каквато и да е облага по смисъла на чл. 2,
ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси във връзка
с проверката по чл. 122а, ал. 1.
Чл. 122в. (1) В 14-дневен срок от получаването на документите по чл. 122, ал. 1 АОП
изготвя предварително становище, което съдържа установените в тях несъответствия с
изискванията на ЗОП и препоръки за тяхното
отстраняване. В случаите по чл. 232, ал. 6
ЗОП становището е окончателно.
(2) Становището на външния експерт по
чл. 122а, ал. 4 се прилага към становището на
АОП по предварителния контрол по чл. 232
ЗОП като самостоятелна и неразделна част
от него и се изпраща на възложителя, на
Сметната палата и на Агенцията за държавна
финансова инспекция по електронна поща.“
§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари
2018 г.
За министър-председател:
Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за определяне на външни
експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за:
1. включване на външни експерти в списъка
по чл. 229а, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП);
2. определяне на външни експерти за подпомагане на Агенцията по обществени поръчки
(АОП) при осъществяване на правомощията по
чл. 229, ал. 1, т. 5 и 14 ЗОП чрез извършване
на проверки на техническите спецификации
при възлагане на обществени поръчки;
3. определяне и заплащане на възнагражденията на външните експерти.
Чл. 2. Проверката на техническите спецификации по чл. 1, т. 2 се извършва от външни
експерти с компетентност в областта на предмета на обществената поръчка, определена за
контрол чрез случаен избор по чл. 232 ЗОП
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или за мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на АОП
определя със заповед списък на областите, в
които са необходими специалисти за проверка
на техническите спецификации.
(2) Заповедта и списъкът по ал. 1 се публикуват на Портала за обществени поръчки
(ПОП).
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване и включване
в списъка на външните експерти
Чл. 4. В списъка на външните експерти по
чл. 229а, ал. 2 ЗОП се включват физически
лица, които отговарят на следните изисквания:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“;
2. имат придобита правоспособност, когато
е приложимо;
3. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената област, придобит през
последните 10 години, които предхож дат
подаването на заявлението;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани;
5. не са поставени под запрещение;
6. не са лишени от право да упражняват
професия или дейност в областта от списъка
по чл. 3, ал. 1, за която са подали заявление
по чл. 5, ал. 3.
Чл. 5. (1) Физическите лица, които желаят
да бъдат включени в списъка, подават заявление до изпълнителния директор на АОП.
(2) Заявлението по ал. 1 е по образец,
утвърден със заповед на изпълнителния директор на АОП.
(3) Лицата по ал. 1 задължително посочват
в заявлението областта от списъка по чл. 3,
ал. 1, в която притежават компетентност за
проверка на технически спецификации, като
имат право да заявяват не повече от две
области.
(4) Със заявлението по ал. 1 лицето декларира, че:
1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
2. не е поставено под запрещение и не
е лишено от право да упражнява професия
или дейност;
3. няма да разгласява информация, станала му известна във връзка с проверките на
техническите спецификации.
(5) Към заявлението по ал. 1 се представят
копия на следните документи:
1. документ за самоличност;
2. диплома за завършена степен на образование;
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3. документи, които удостоверяват придобитата правоспособност и професионалния
опит в заявената област по чл. 3.
(6) Всички документи по ал. 5, които са
на чужд език, се придружават и с превод на
български език.
(7) Документът по ал. 5, т. 2 не се представя,
ако информацията е достъпна чрез публичен
регистър. В този случай лицето посочва в
заявлението данни, които позволяват достъп
до документа или до информацията в него.
Чл. 6. (1) Заявления за включване в списъка се подават ежегодно от 1 до 31 октомври.
(2) Заявленията се попълват чрез специализиран софтуер, достъпен чрез ПОП, и се
изпращат подписани с електронен подпис.
Лицето, изпратило заявлението, получава
автоматично съобщение за потвърждение, в
което е посочен номерът, под който заявлението е заведено в системата на АОП.
(3) Документите по чл. 5, ал. 5 се изпращат
до АОП по електронна поща с придружително писмо, подписано с електронен подпис в
7-дневен срок, но не по-късно от срока за
подаване на заявления. В придружителното
писмо се посочва номерът на заявлението.
Чл. 7. (1) Получените заявления и документите към тях се разглеждат от комисия,
назначена със заповед на изпълнителния
директор на АОП. Комисията се състои от
нечетен брой лица, включително председател
и секретар.
(2) В комисията се включват служители
на АОП, Министерството на финансите и
Националния център за информация и документация.
Чл. 8. (1) Комисията разглежда заявленията и документите към тях в срок до един
месец от изтичането на срока за подаване
на заявления.
(2) Комисията може да проверява заявените данни, както и да изисква информация
от лицата.
Чл. 9. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от
всички членове.
(2) Действията на комисията се документират в протокол, който се подписва от всички
членове.
(3) Комисията предлага на изпълнителния
директор на АОП за включване в списъка по
чл. 229а, ал. 2 ЗОП лицата, които отговарят
на изискванията по чл. 4.
(4) При несъответствие с изискванията по
чл. 4 комисията предлага на изпълнителния
директор на АОП да откаже включване в
списъка по чл. 229а, ал. 2 ЗОП на съответното лице.
Чл. 10. (1) В 10-дневен срок от получаването
на предложението на комисията по чл. 9, ал. 3
и 4 изпълнителният директор на АОП със
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заповед одобрява за включване в списъка на
външните експерти лицата, които отговарят
на изискванията по чл. 4.
(2) Със заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на АОП мотивирано отказва
включването на лицата, които не отговарят
на изискванията по чл. 4.
(3) Заповедта се публикува на ПОП, а на
лицата, включени в нея, се изпраща съобщение за публикуването є на посочения от тях
електронен адрес за кореспонденция, с което
те се считат за уведомени.
Чл. 11. (1) Списъкът съдържа:
1. пореден номер, дата на включване и на
изваждане;
2. имената на експерта съгласно документ
за самоличност;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. област на компетентност съгласно списъка по чл. 3, ал. 1.
(2) Чрез ПОП се осигурява публичен достъп до информацията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 от
списъка.
Чл. 12. Включването на нови експерти в
списъка по чл. 229а ЗОП се извършва веднъж
годишно. По изключение изпълнителният директор на АОП може да определи и да обяви
на ПОП и друг срок за набиране на експерти
за включване в списъка по чл. 11.
Раздел III
Изваждане на външен експерт от списъка
Чл. 13. (1) Външният експерт се изважда
от списъка:
1. по негово искане, изразено в писмена
форма;
2. при настъпване на обстоятелства, които
водят до неизпълнение на условията по чл. 4;
3. при системно нарушение на срока за
изпълнение на възложената експертиза с
повече от два дни;
4. при системно представяне на неясни, непълни, необосновани или неверни заключения;
5. когато се установи, че е бил включен в
списъка въз основа на неистински, преправен
или с невярно съдържание документ.
(2) Изваждането се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на
АОП, като лицето се уведомява с изпращане
на заповедта на електронния му адрес за
кореспонденция.
(3) Външният експерт е длъжен да уведоми
писмено изпълнителния директор на АОП в
3-дневен срок от настъпването на:
1. промяна на обстоятелствата, свързани
с изискванията по чл. 4;
2. трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за период, по-дълъг от един
месец.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

Чл. 14. (1) Включването в списъка е валидно
за срок 3 години считано от датата съгласно
заповедта по чл. 10, ал. 1.
(2) Външните експерти могат да подадат
декларация до изпълнителния директор на
АОП, че няма промяна в обстоятелствата,
въз основа на които са включени в списъка.
В този случай включването се подновява
служебно за нов тригодишен период.
(3) Декларацията по ал. 2 се подписва с
електронен подпис и се подава по електронна
поща в срока по чл. 6, ал. 1.
Раздел IV
Определяне на експерт и възлагане на проверката на техническите спецификации
Чл. 15. (1) Проверката на техническите
спецификации на обществена поръчка, определена за контрол от АОП, се възлага на
външен експерт от списъка по чл. 229а ЗОП
след изтеглянето му на случаен принцип чрез
специализиран софтуер, поддържан от АОП.
(2) Изтеглянето по ал. 1 се извършва измежду външните експерти от списъка, включени
в областта, която съответства на предмета
на поръчката, определен от възложителя. В
случаите по чл. 13, ал. 3, т. 2 външният експерт не участва в избора.
Чл. 16. Проверката на техническите спецификации може да се възложи на повече от
един външен експерт при голям брой обособени позиции на процедурата.
Чл. 17. (1) На външния експерт, изтеглен
по реда на чл. 15, при възлагане на проверка във връзка с контрола по чл. 232 ЗОП се
изпращат:
1. уведомително писмо с посочване на
възложителя и предмета на определената
поръчка;
2. проектите на техническата спецификация и на методиката за оценка, когато е
приложимо;
3. проект на договор;
4. образец на декларация за липса на конфликт на интереси във връзка с изготвянето
на становището.
(2) При определянето на поръчка за мониторинг на външния експерт, изтеглен по реда
на чл. 15, се изпращат уведомително писмо с
посочване на уникалния идентификационен
номер на поръчката в РОП и документите по
ал. 1, т. 3 и 4.
Чл. 18. (1) В случаите по чл. 17 външният
експерт е длъжен в срок до 16,00 ч. на следващия работен ден от получаването на уведомителното писмо да изпрати в АОП подписани
с електронен подпис договора и декларацията
по чл. 17, ал. 1, т. 4 или мотивиран отказ за
извършване на проверката.

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

(2) В случай че в срока по ал. 1 външният
експерт не отговори, се приема, че е налице
мълчалив отказ.
(3) При отказ на първия изтеглен външен
експерт се изтегля нов външен експерт по
реда на чл. 15, на когото се изпращат документите по чл. 17. При отказ и на втория
външен експерт процедурата по чл. 15 може
да се проведе трети път.
Чл. 19. Когато в списъка по чл. 229а ЗОП
няма включени външни експерти в областта,
съответстваща на предмета на поръчката,
или изтеглените външни експерти последователно откажат извършването на проверка,
техническата спецификация се проверява от
служители на АОП.
Раздел V
Условия и ред за определяне и изплащане
на възнагражденията на външните експерти
Чл. 20. (1) Възнаграждението на външния експерт се определя на база отработен
астрономически час. За всеки отработен час
се заплаща възнаграждение в размер 10 лв.
(2) Броят на отработените часове не може
да надвишава 40 астрономически часа, като
точният брой се установява от справка-декларация за извършена работа по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
АОП. Справка-декларацията се изпраща до
АОП заедно със становището за извършената
проверка по чл. 122а, ал. 4 ППЗОП.
(3) Възнаграждението на външния експерт
е за сметка на бюджета на АОП, като сумите
се изплащат по банков път в 30-дневен срок от
приемането на становището от АОП съгласно
условията на договора.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Системно“ е три и повече пъти за период от една година.
2. „Професионален опит“ е времето, през
което лицето е извършвало дейности в заявената област на компетентност по трудово, служебно и/или извънтрудово правоотношение.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 229а, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки.
§ 3. Заявления за включване в списъка
на външните експерти за 2017 г. се подават
в двуседмичен срок от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2018 г. с изключение на чл. 3, раздел II и § 3,
които влизат в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Експертния
съвет по биоциди
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Експертния съвет
по биоциди по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси (ЗЗВВХВС).
Чл. 2. (1) Експертният съвет по биоциди
е експертен орган към министъра на здравеопазването.
(2) Експертният съвет по биоциди подпомага министъра на здравеопазването при
изпълнението на правомощията му по глава
четвърта ЗЗВВХВС, свързани със:
1. прилагането на Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. относно предоставянето на
пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167,
27.06.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 528/2012“;
2. предоставянето на пазара на биоциди,
съдържащи съществуващи активни вещества,
включени в приложение II на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от
4 август 2014 г. относно работната програма за
системно проучване на всички съществуващи
активни вещества, съдържащи се в биоциди,
посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на
Европейския парламент и на Съвета (OB,
L 294, 10.10.2014 г.);
3. изготвянето на информацията по чл. 19а
ЗЗВВХВС.
Чл. 3. (1) Експертният съвет по биоциди
извършва оценка на пълнотата на представените в Министерството на здравеопазването документи, свързани с издаването на
разрешения за предоставянето на пазара и
употребата на биоциди, и оценка на риска
за човека, животните и околната среда и
на биологичната ефективност въз основа на
данните в тях.
(2) Въз основа на оценката по ал. 1 Експертният съвет по биоциди прави предложение до министъра на здравеопазването или
оправомощено от него длъжностно лице за:
1. изготвяне на становище за провеждане
или забрана за провеждане на научноизследователска и развойна дейност по чл. 56 (2)
и (3) от Регламент (ЕС) № 528/2012;
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2. издаване на национално разрешение за
предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди или за отказ, или за прекратяване
на процедурата по чл. 29 и 30 от Регламент
(ЕС) № 528/2012;
3. подновяване на национално разрешение
за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 31
от Регламент (ЕС) № 528/2012;
4. издаване на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или на група биоциди в
съответствие с опростена процедура или за
отказ, или за прекратяване на процедурата
по чл. 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
5. издаване на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или на група биоциди по
взаимно признаване по чл. 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 528/2012 или за отказ, или за
промяна на условията на издадено разрешение
по чл. 35 – 37 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
6. подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по взаимно признаване по реда на Делегиран регламент (ЕС)
№ 492/2014 на Комисията от 7 март 2014 г.
за допълване на Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на правилата за подновяване на
разрешения за биоциди, които са предмет на
взаимно признаване (ОВ, L 139, 14.05.2014 г.);
7. издаване на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или на група биоциди по
взаимно признаване по чл. 39 от Регламент
(ЕС) № 528/2012;
8. отмяна или изменение на национално
разрешение за предоставяне на пазара на
биоцид по чл. 48 – 50 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 и по глави ІІ и ІІІ от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията
от 18 април 2013 г. относно измененията на
биоциди, разрешени по реда на Регламент
(ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент
и на Съвета (OB, L 109, 19.04.2013 г.);
9. оценяване на заявленията за издаване
на разрешение на Европейския съюз за предоставяне на пазара на биоцид или на група
биоциди или за прекратяване на процедурата
по чл. 43 (1), (3) и (4) и по чл. 44 (1) и (2) от
Регламент (ЕС) № 528/2012;
10. оценяване на заявленията за подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне
на пазара на биоцид по чл. 46 (1) и (2) от
Регламент (ЕС) № 528/2012;
11. издаване на разрешение за паралелна
търговия на биоцид или за отказ, или за отмяна на разрешение за паралелна търговия на
биоцид по чл. 53 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
12. оценяване на заявленията за одобряване на активно вещество за включването му
в Списъка на одобрените активни вещества
в Европейския съюз или за прекратяване на
процедурата по чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012;
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13. оценяване на заявленията за подновяване на одобрението на активно вещество за
включването му в Списъка на одобрените
активни вещества в Европейския съюз по
чл. 14 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
14. издаване на временно разрешение и
удължаване на срока по чл. 55 (1) и (2) от
Регламент (ЕС) № 528/2012;
15. издаване на разрешение за идентичен
биоцид или за отказ по чл. 3 и 5 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията
от 6 май 2013 г. за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди
в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейския парламент и на Съвета (OB,
L 125, 7.05.2013 г.);
16. издаване на разрешение по чл. 18в, ал. 5
ЗЗВВХВС или за прекратяване на процедурата
по чл. 18в, ал. 4 ЗЗВВХВС;
17. изменение на разрешение по чл. 18г,
ал. 1 ЗЗВВХВС или за отмяна на разрешение
по чл. 18д, ал. 1 ЗЗВВХВС;
18. издаване на ново разрешение за предоставяне на пазара на биоцид, за изменение или
за отмяна на издадени разрешения в случаите
по чл. 18ж, ал. 1 и 2 ЗЗВВХВС.
Раздел ІІ
Състав
Чл. 4. Експертният съвет по биоциди се
създава със заповед на министъра на здравеопазването.
Чл. 5. (1) В Експертния съвет по биоциди
участват представители на Министерството на
здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Националния център по
обществено здраве и анализи и Националния
център по заразни и паразитни болести.
(2) Председател на Експертния съвет по
биоциди е директорът на дирекция „Здравен
контрол“ в Министерството на здравеопазването, заместник-председател е експерт от
Националния център по обществено здраве
и анализи, а секретар – експерт от дирекция
„Здравен конт рол“ в Министерството на
здравеопазването.
(3) В състава на Експертния съвет по био
циди се включва и правоспособен юрист.
(4) Членовете на Експертния съвет по био
циди трябва да притежават:
1. висше образование с к валификаци я
в поне една от следните области: токсикология, екотоксикология, химия, биология,
микробиология, вирусология, паразитология
и ветеринарна медицина;
2. експертен опит и компетентност във:
a) оценка на физикохимични, токсикологични или екотоксикологични характеристики
на химичните вещества и тяхното поведение
в околната среда;
б) оценка и управление на риска за човешкото здраве и околната среда от химични
вещества.
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(5) Министърът на здравеопазването може
да привлича при необходимост в работата на
Експертния съвет по биоциди и други специалисти, които отговарят на изискванията
по ал. 4, т. 1.
(6) Работата на Експертния съвет по биоциди се подпомага от технически сътрудници,
които не са членове на съвета. Техническите
сътрудници се определят със заповедта по чл. 4.
Раздел III
Организация на дейността
Чл. 6. (1) Дейността на Експертния съвет
по биоциди се организира и ръководи от
председателя, а в негово отсъствие функциите
му се изпълняват от заместник-председателя.
(2) Председателят може да упълномощи
лице от състава на Експертния съвет по био
циди, което да председателства и ръководи
заседанията на съвета за определен срок.
Чл. 7. (1) Заседанията на Експертния съвет
по биоциди се свикват от председателя.
(2) Членовете на Експертния съвет по
биоциди се уведомяват от техническите сътрудници за тяхното участие в заседанията.
На всяко заседание на съвета се определя
дата за следващото заседание.
(3) Подготвените оценки за пълнотата на
представените в Министерството на здравеопазването документи, експертните становища
и доклади за оценката на риска за човека, животните и околната среда и на биологичната
ефективност, както и проектите на актове
по чл. 3, ал. 2 се изпращат на секретаря на
Експертния съвет по биоциди най-малко три
дни преди провеждането на заседанието, на
което ще бъдат разгледани.
(4) Заседанията на Експертния съвет по
биоциди се смятат за редовно проведени,
когато присъстват повече от половината от
членовете му.
(5) Експертният съвет по биоциди прави
предложенията по чл. 3, ал. 2 въз основа на
решения, приети с обикновено мнозинство
от присъстващите на заседанието членове.
(6) Техническите сътрудници на Експертния съвет по биоциди изготвят протоколи за
заседанията на съвета, които се подписват от
секретаря и се утвърждават от председателя.
Чл. 8. Членовете на Експертния съвет по
биоциди нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по
повод изпълнение на служебните им задължения, която представлява производствена
или търговска тайна. При определянето им
за членове на съвета те подписват декларация
за поверителност на данните и за липса на
конфликт на интереси съгласно приложението.
Чл. 9. (1) За участие на заседанията на
Експертния съвет по биоциди членовете на
съвета, техническите сътрудници и лицата по
чл. 5, ал. 5 получават възнаграждение.
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(2) Представителите на държавата в Експертния съвет по биоциди, които са министри,
лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по
чл. 107а от Кодекса на труда, не получават
възнаграждение за участието си в съвета.
(3) Конкретният размер на възнаграждението се определя със заповед на министъра
на здравеопазването.
(4) При неспазване на сроковете по чл. 10,
т. 4 и чл. 14, т. 3, както и при постъпили мотивирани искания за отстраняване на очевидна
фактическа грешка в издадени административни актове по чл. 3, ал. 2, отговорните
членове на Експертния съвет по биоциди не
получават възнаграждение за участието си в
две последователни заседания на съвета.
Раздел IV
Ред за осъществяване на дейността на Експертния съвет по биоциди в случаите по
чл. 17 – 17о ЗЗВВХВС
Чл. 10. Секретарят на Експертния съвет
по биоциди определя:
1. членове на съвета, които:
а) извършват оценка на пълнотата на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи чрез Регистъра за биоциди
по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012;
б) изготвят експертно становище и/или
доклад за оценката на риска за човека, животните и околната среда и на биологичната
ефективност;
в) участват в изготвянето на проекта на
акт по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 15;
2. член на съвета от определените по т. 1,
буква „а“, който е отговорен за изготвяне на
обобщен доклад за оценка на риска за човека,
животните и околната среда и на биологичната ефективност;
3. член на съвета, който е отговорен за
изготвяне на проекта на акт по чл. 3, ал. 2,
т. 1 – 15, включително придружаващите документи за регистъра по чл. 71 от Регламент
(ЕС) № 528/2012;
4. сроковете, в които се извършва оценката на пълнотата на постъпилите документи
и се изготвят експертното становище и/или
докладът за оценката на риска и проектът на
акт по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 15.
Чл. 11. (1) Членовете на Експертния съвет
по биоциди извършват оценка на пълнотата
на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи в срока по чл. 10, т. 4.
(2) В случаите, когато документите са непълни, се изготвя становище, което съдържа
описание на установените непълноти и срок
за тяхното отстраняване.
(3) Когато не са установени непълноти или
непълнотите са отстранени, членовете на Експертния съвет по биоциди извършват оценка на
риска за човека, животните и околната среда
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и на биологичната ефективност въз основа на
данните в постъпилите документи и изготвят
експертно становище и/или доклад за оценка
на риска в срока по чл. 10, т. 4.
(4) Когато за оценката на риска за човека,
животните и околната среда и на биологичната ефективност е необходимо заявителят
да предостави допълнителна информация,
включително данни и резултати от изпитвания,
членовете на Експертния съвет по биоциди
изготвят мотивирано искане до заявителя и
определят срок за предоставянето на допълнителната информация.
(5) Членовете на Експертния съвет по био
циди изготвят проекти на актовете по чл. 3,
ал. 2, т. 1 – 15 в срока по чл. 10, т. 4.
(6) Документите по ал. 1 – 5 се изпращат
на заявителя чрез Регистъра за биоциди по
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012 от лицето
по чл. 10, т. 3.
Чл. 12. (1) Експертният съвет по биоциди
разглежда и одобрява на свое заседание:
1. оценката на пълнотата на постъпилите
документи по чл. 11, ал. 1;
2. исканията за предоставяне на допълнителна информация по чл. 11, ал. 2 и 4;
3. експертните становища и/или докладите
за оценка на риска по чл. 11, ал. 3;
4. проектите на актове по чл. 3, ал. 2,
т. 1 – 15.
(2) Обобщените доклади за оценка на риска
се съгласуват от председателя на Експертния
съвет по биоциди, секретаря и членовете,
участвали в изготвянето им, и се изпращат
на заявителя чрез Регистъра за биоциди по
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(3) Исканията по чл. 11, ал. 4 се съгласуват
от председателя на Експертния съвет по биоциди, секретаря, юриста и членовете на съвета,
участвали в изготвянето им, и се изпращат
на заявителя чрез Регистъра за биоциди по
чл. 71 от Регламент (ЕС) № 528/2012.
(4) Проектите на административни актове
се съгласуват от председателя на Експертния съвет по биоциди, секретаря, юриста и
членовете, участвали в изготвянето им, и
се предоставят за подпис на министъра на
здравеопазването или упълномощено от него
длъжностно лице.
Чл. 13. Дейностите по чл. 11 се извършват при спазване на Вътрешните правила за
достъп и работа с информационната система
„БИОЦИДИ“ към Европейската агенция по
химикали (ECHA), утвърдени със заповед на
министъра на здравеопазването.
Раздел V
Ред за осъществяване на дейността на Експертния съвет по биоциди в случаите по
чл. 18 – 18д ЗЗВВХВС
Чл. 14. Секретарят на Експертния съвет
по биоциди определя:
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1. членове на съвета, които:
а) извършват оценка на пълнотата на
постъпилите в Министерството на здравеопазването документи;
б) участват в изготвянето на проекта на
акт по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18;
2. член на съвета от определените по т. 1,
буква „б“, който е отговорен за изготвяне на
проекта на акт по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18;
3. сроковете, в които се извършва оценката
на пълнотата на постъпилите документи и
се изготвя проектът на акт по чл. 3, ал. 2,
т. 16 – 18.
Чл. 15. (1) Членовете на Експертния съвет
по биоциди извършват оценка на пълнотата
на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи в срока по чл. 14, т. 3.
(2) В случаите, когато документите са непълни, се изготвя становище, което съдържа
описание на установените непълноти и срок
за тяхното отстраняване.
(3) Когато не са установени непълноти
или непълнотите са отстранени, членовете
на Експертния съвет по биоциди изготвят
проект на акт по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18 в
срока по чл. 14, т. 3.
Чл. 16. (1) Експертният съвет по биоциди
разглежда и одобрява на свое заседание:
1. оценката на пълнотата на постъпилите
документи по чл. 14, т. 1, буква „а“;
2. исканията за предоставяне на допълнителна информация в случаите по чл. 15, ал. 2;
3. проектите на актове по чл. 3, ал. 2,
т. 16 – 18.
(2) Исканията по чл. 15, ал. 2 се съгласуват от председателя на Експертния съвет по
биоциди, секретаря и членовете на съвета,
участвали в изготвянето им, и се предоставят
за подпис на министъра на здравеопазването
или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Проектите на актовете по чл. 3, ал. 2,
т. 16 – 18 се съгласуват от председателя на
Експертния съвет по биоциди, секретаря,
юриста и членовете, участвали в изготвянето
им, и се предоставят за подпис на министъра
на здравеопазването или оправомощено от
него длъжностно лице.
Чл. 17. (1) Техническите сътрудници на
Експертния съвет по биоциди подпомагат
дейността на членовете на съвета, като:
1. въз основа на становищата по чл. 15,
ал. 2 изготвят проект на писмо до заявителя,
с което го уведомяват за установените непълноти и за срока за тяхното отстраняване;
2. участват в изготвянето на проектите на
актовете по чл. 3, ал. 2, т. 16 – 18;
3. изготвят проекти на придружителните писма, с които актовете по чл. 3, ал. 2,
т. 16 – 18 се изпращат до заявителите.
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(2) Техническите сътрудници на Експертния
съвет по биоциди:
1. подготвят справки и информация, свързана с дейността на съвета, при поискване от
председателя, секретаря или юриста;
2. изготвят копия на документи, свързани с
изготвянето на проекти на актовете по чл. 3,
ал. 2, т. 16 – 18, и ги предоставят на председателя, секретаря, юриста или членовете на
съвета, когато е необходимо;
3. изпращат по електронен път до региона лни те здравни инспек ции изда дени те
разрешeния за предоставяне на пазара на
биоциди и заповедите за отмяна на вече издадени разрешения;
4. водят регистър на разрешените биоциди.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 15а, ал. 5 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси и отменя Правилника за
организацията и дейността на Експертния
съвет по биоциди (обн., ДВ, бр. 10 от 2008 г.;
доп., бр. 56 от 2012 г.).
За министър:
Мирослав Ненков
Приложение
към чл. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
От ..................................................................... ,
(трите имена)
ЕГН ........................................................................
Постоянен адрес ................................................. .
На основание чл. 15а, ал. 3 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси и чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Експертния съвет
по биоциди
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Няма да разгласявам информацията, станала
ми известна при или по повод изпълнение на
задълженията ми като член на Експертния съвет
по биоциди, която представлява производствена
или търговска тайна.
II. Не участвам в дейности, свързани с производството и предоставянето на пазара на биоциди,
включително и в изготвянето на документация,
необходима на заявителите за разрешаване предоставянето на пазара на биоциди.
III. Ще обявявам пред Експертния съвет по
биоциди за случаите, в които съм взел участие
в изпитването на биоцид.
IV. Няма да участвам в изготвянето и докладването на проект на разрешение на изпитан
от мен биоцид и няма да гласувам при вземане
на решения, свързани с този биоцид.
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V. Няма да гласувам при вземане на решения
по въпроси, по които аз или свързани с мен
лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси имат
търговски, финансови или други интереси.
Дата ………….

Декларатор: .......................

8500

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за функциите и организацията
на дейността на Експертния съвет по лечение
на зависимости (ДВ, бр. 34 от 2011 г. )
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 4 се изменя така:
„4. най-малко един лекар с призната специалност по клинична токсикология;“
б) създава се нова т. 5:
„5. трима лекари с призната специалност
по психиатрия, от които най-малко двама
работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация;“
в) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. други медицински специалисти.“
2. В ал. 4 в края се добавя „за период
4 години“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) За определяне на членовете
на Експертния съвет по чл. 2, ал. 3, т. 3 – 6
министърът на здравеопазването или упълномощено от него лице може да събира
информация от лечебни и здравни заведения, Националния център по наркомании,
висши училища, осъществяващи обучение
по медицинска професия, съсловни и други
организации, имащи отношение към лечението на зависимости и/или психосоциална
рехабилитация на лица, зависими към опио
иди и други психоактивни вещества.
(2) Лечебните и здравните заведения, Националният център по наркомании, висшите
училища и организациите по ал. 1 могат да
предлагат за членове на Експертния съвет
специалисти със съответната квалификация
и професионален опит по чл. 2, ал. 3, т. 3 – 6.
Към предложенията се прилагат автобиография, копие на диплома за завършено образование, а когато е относимо – и документ за
призната специалност.
(3) Министърът на здравеопазването определя членовете на Експертния съвет след
оценка на професионалната им квалификация
и опит.“

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Член на Експертния съвет се
освобождава предсрочно:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в Експертния съвет,
продължила повече от две поредни заседания;
3. ако бъде осъден за умишлено престъпление от общ характер.
(2) При предсрочно освобож даване на
член на Експертния съвет на негово място се
определя нов член по реда на включването
му, който встъпва в мандата на освободеното
лице до изтичане на 4-годишния период.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В т. 5 навсякъде думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.
2. В т. 7 думите „прилагането на стандартите за добра практика в лечението на
зависимости“ се заменят с „приложението
на стандартите за добра практика и работата
на лечебните програми“.
§ 5. В чл. 9, ал. 3 думите „на всеки три
месеца“ се заменят с „веднъж на шест месеца“.
§ 6. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Експертният съвет може да
заседава неприсъствено, когато обективни
обстоятелства налагат вземането на спешни
решения в случаите по чл. 8, т. 6.
(2) Дневният ред и материалите се изпращат
по електронен път от техническия секретар
на членовете на Експертния съвет.
(3) Членовете на Експертния съвет предоставят по електронен път становища по
дневния ред и материалите по ал. 2 в 3-дневен
срок от получаването им.
(4) Неприсъствените заседания са редовни,
ако 2/3 от членовете изпратят становища по
ал. 3.
(5) Решенията на Експертния съвет се
вземат с мнозинство повече от 1/2 от постъпилите становища.
(6) За всяко неприсъствено заседание се
води протокол, който се подписва от председателя и техническия секретар на Експертния
съвет.
(7) В протокола по ал. 6 се посочват имената на членовете на Експертния съвет, които
са изпратили становища, разисканите въпроси,
изразените становища и взетите решения.
(8) Протоколът от заседанието се изготвя
и изпраща на членовете на Експертния съвет не по-късно от 5 дни след постъпване на
становищата по ал. 3.“
Министър:
Николай Петров
8531
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за допълнение на Наредба № 16 от
2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари
и операторите на платежни системи (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 102 от 2010 г., бр. 30 и 59 от 2011 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 69 и 95 от 2016 г. и бр. 49
от 2017 г.)
§ 1. Създава се глава осма:
„ Г л а в а

о с м а

ИЗК ЛЮЧЕНИ Я ОТ ИЗИСК ВА НЕТО ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ Н А Д АННИ И ДОКУМЕНТИ
Чл. 50. (1) Заявителят не представя документи и информация по чл. 5, 17 и 37, когато лицата,
управляващи и представляващи заявителя и
членовете на неговите органи за управление
и надзор, са членове на управителния съвет
(съвета на директорите) или надзорния съвет
на лицензирана от БНБ банка или са членове
на Управителния съвет на БНБ.
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(2) Заявителят не представя документи и
информация по чл. 6, ал. 2 и 5, чл. 18, ал. 1
и 4 и чл. 38, ал. 1 и 4, когато юридическото лице, което притежава или е записало
квалифицирано дялово участие, или с което
заявителят се намира в тесни връзки, е БНБ
или лицензирана от БНБ банка.
(3) Българската народна банка може да
поиска предоставяне на допълнителни документи и информация за лицата по ал. 1 и 2
за удостоверяване спазването на съответните
изисквания съгласно Закона за платежните
услуги и платежните системи.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 2, чл. 77, ал. 3 и чл. 94, ал. 2 от
Закона за платежните услуги и платежните системи и е приета с Решение № 159 от
1.11.2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
8507
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-658
от 13 октомври 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Слона“, в землището на с. Тодювци, община Елена, област
Велико Търново, обявена със Заповед № 333 от
16.05.1991 г. на Министерството на околната среда
(ДВ, бр. 43 от 1991 г.), от 133 дка на 136,679 дка.
2. В границата на защитена местност „Слона“,
определена със заповедта за обявяване по т. 1,
попада имот с номер 772017 съгласно картата
на възстановената собственост на землището
на с. Тодювци, ЕК АТТЕ 72607, община Елена,
област Велико Търново, с площ 136,679 дка.
3. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
8481
ЗАПОВЕД № РД-659
от 13 октомври 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
с извършени по-точни замервания и приети
специализирани карти и регистри на обекти
по чл. 6, ал. 4 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие на територията на
община Каварна, отразени в кадастрална карта и регистри за землището на с. Българево,
ЕКАТТЕ 07257, община Каварна, област Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-7 от 19.02.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК):
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Калиакра“, в землищата на
с. Българево и с. Свети Никола, община Каварна,
област Добрич, с граници, определени с Постановление за обявяване № 16298 от 26.09.1941 г. на
министъра на земеделието и държавните имоти,
Заповед № 356 от 5.02.1966 г. на председателя на
Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 30 от
1966 г.) и Заповед № 231 от 4.04.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на природната
среда (КОПС) при МС (ДВ, бр. 35 от 1980 г.), и с

площ, актуализирана със Заповед № РД-640 от
5.09.2006 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 85 от 2006 г.) и Заповед № РД-767
от 6.10.2014 г. на министъра на околната среда и
водите (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), от 7136,705 дка на
7150,099 дка.
2. В границата на резерват „Калиакра“, определена с постановлението и заповедите по т. 1, попадат поземлени имоти и акватория, както следва:
2.1. поземлени имоти с идентификатори:
07257.33.291, 07257.33.292, 07257.33.295, 07257.33.296,
07257.33.297, 07257.33.310, 07257.33.318, 07257.33.396,
07257.33.398, 07257.33.413, 07257.33.498, 07257.33.531,
07257.43.252, 07257.43.254, 07257.43.304, 07257.43.402,
07257.45.281, 07257.45.283, 07257.45.293, 07257.45.294,
07257.45.302, 07257.45.307, 07257.45.313, 07257.45.314,
07257.45.315, 07257.45.316, 07257.45.506, 07257.45.507,
07257.45.508, 07257.45.509 и 07257.45.510, 07257.46.253,
07257.46.256, 07257.46.285, 07257.46.400, 07257.46.405,
07257.46.406, съгласно кадастралната карта и регистри за землището на с. Българево, ЕКАТТЕ
07257, община Каварна, област Добрич, одобрени
със Заповед № РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК), с обща площ
2458,178 дка;
2.2. поземлени имоти с идентификатори:
65543.31.87, 65543.31.141, 65543.31.174, 65543.31.176,
65543.31.185, 65543.31.188, съгласно кадастралната
карта и регистри за землището на с. Свети Никола,
ЕКАТТЕ 65543, община Каварна, област Добрич,
одобрени със Заповед № РД-18-19 от 27.02.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с обща
площ 691,921 дка;
2.3. морска акватория с обща площ 4000 дка
съгласно Заповед № 231 от 4.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС.
3. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
8482
ЗАПОВЕД № РД-660
от 13 октомври 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и с
извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Тисовица“, в землището на с. Кондолово, община Царево, област Бургас, обявен със
Заповед № 169 от 16.02.1990 г. на председателя на
Комитета за опазване на околната среда (ДВ, бр. 18
от 1990 г.), от 7493 дка на 7577,022 дка.
2. В границата на резерват „Тисовица“, определена със заповедта по т. 1, попада имот
№ 012001 съгласно картата на възстановената
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собственост за землището на с. Кондолово, ЕКАТТЕ 38251, община Царево, област Бургас, с площ
7577,022 дка.
3. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при Министерството на
околната среда и водите.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
8483
ЗАПОВЕД № РД-685
от 20 октомври 2017 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС
№ 7 от 2000 г., утвърждавам план за управление
на поддържан резерват „Ардачлъка“.
Екземпляри от плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка“ да се предоставят на
съответните регионални и местни органи.
Министър:
Н. Димов
8484
ЗАПОВЕД № РД-687
от 20 октомври 2017 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2 от
Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, приета с ПМС № 7
от 2000 г., утвърждавам плановете за управление
на природна забележителност „Данов хълм“,
природна забележителност „Младежки хълм“ и
природна забележителност „Хълм на освободителите“ (Бунарджик).
Екземпляри от плановете за управление на
природна забележителност „Данов хълм“, природна
забележителност „Младежки хълм“ и природна
забележителност „Хълм на освободителите“
(Бунарджик) да се предоставят на съответните
регионални и местни органи.
Министър:
Н. Димов
8485

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-11-2332
от 10 ноември 2017 г.
На основание чл. 47, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 5, ал. 1,
т. 2 и ал. 2, т. 1 от Устройствения правилник
на Бъ лгарската агенци я по безопасност на
храните във връзка с констатирани огнища на
високопатогенна инфлуенца (грип) по птиците на
територията на Република България нареждам:
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1. Забранявам придвижването на новоизлюпени/еднодневни водоплаващи птици, включително и за населване в животновъдни обекти
на територията на Република България.
2. По изключение от т. 1 разрешавам придвижването на новоизлюпени/еднодневни водоплаващи птици с цел населване, при условие че:
2.1. Новоизлюпените/еднодневните птици
са предназначени за изпращане в други държави – членки на ЕС, износ за трети страни или
транзитно преминаване.
2.2. След проверка от съответната ОДБХ се
установи, че птицевъдните обекти за настаняване
отговарят на следните изисквания:
2.2.1. Да са изградени с отделно обособени
бяла и черна зона, като:
2.2.1.1. бялата зона включва:
a) сгради и помещения за отглеждане на
животните и съоръженията към тях, които са
изградени от материали, устойчиви на тежестта
и движението на животните, и с повърхности,
подходящи за почистване, измиване и дезинфекция, като за птиците са и с обезопасени отвори
(прозорци, клапи и други с мрежа с око не поголямо от 2 см/2 см), гарантиращи защита от
други птици и гризачи;
б) помещение за работниците със санитарен
възел;
в) силози или обособени затворени помещения към всяка сграда за комбиниран фураж,
изградени по начин, позволяващ почистване и
дезинфекция, и гарантиращи безопасното съхранение на фуража и защита от други птици
и гризачи;
2.2.1.2. на границата между „бялата зона“
и „черната зона“ се разполагат спомагателни
сгради и съоръжения, които могат да са:
a) ветеринарно-санитарен филтър (мокър и/
или сух), който е единственият вход/изход за
„бялата зона“;
б) кухня с трапезария за работещите в животновъдния обект;
в) трупосъбирателен пункт, който има изградена канализация или септична яма за отпадните
води от измиване и дезинфекция, ограден е по
начин, непозволяващ достъп на други животни
или хора, и разполага със:
– помещение или контейнери за съхранение
на трупове при температура не по-висока от 4 °С;
– вход откъм „бялата зона“;
– изход за товарене и извозване на отпадъците;
г) помещение или място за извършване на
аутопсия;
д) помещение или място за съхранение на
дезинфекционни средства и вътрешен инвентар;
2.2.1.3. в „черната зона“ могат да се разполагат:
a) а дминист рат ивно-би тов сек тор, кой то
включва сградите и съоръженията, свързани
с управлението и административното обслужване, битовите помещения за работниците от
животновъдния обект и за охраната;
б) при необходимост сектор за ремонт и
поддръжка с работилници, складове за резервни
части, гараж, пароцентрала и др.;
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в) съоръжения за тор, торови течности и
технологични води, достатъчни по обем, съобразени с капацитета на обекта и проектирани
по начин, който осигурява обеззаразяването им
преди извозването;
г) място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни
средства и на подвижни съоръжения, позволяващо отвеждане на отпадните води;
д) други съоръжения по преценка на собственика или ползвателя, необходими за подпомагане
на дейността на обекта.
2.2.2. Да имат въведени мерки за биосигурност и в зависимост от предназначението и
капацитета си да разполагат със:
2.2.2.1. оп т има лни зоох иг иенни услови я,
съответстващи на биологичните потребности
на съответната технологична г ру па, хибрид
или порода;
2.2.2.2. условия във всяко помещение да се
отглежда само една технологична група, като общият максимален капацитет на животновъдния
обект се изчислява по формула до 4 бр. патици
и до 3 бр. гъски на 1 м 2 закрита площ.
2.2.3. От обектите са взети серологични проби
и изпитването е показало отрицателен резултат за
наличие на антитела срещу вируса на инфлуенца
по птиците или отрицателен резултат след вирусологичен анализ за молекулярно биологично
идентифициране (PCR) и изолиране на вируса.
3. На собствениците на птици, умрели или
принудително убити в изпълнение на т. 1 от
настоящата заповед (с изключение на случаите,
когато е невъзможно поради нарушаване на
ветеринарномедицинските изисквания в обекта
за настаняване или при липса на отрицателен
резултат от лабораторното серологично или вирусологично изследване за инфлуенца по птиците),
както и в изпълнение на Заповед № РД-11-2279
от 3.11.2017 г. да се изплащат обезщетения при
условията и по реда на чл. 141 – 148 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност и на Наредбата за условията и реда за разходване на
средствата за покриване на разходите, свързани
с епизоотичните рискове, приета с ПМС № 181
от 2006 г.
Мотиви по т. 1:
Заболяването Високопатогенна инфлуенца
по птиците (H5N8) нанесе мащабни икономически загуби в страните на Европа за периода
2016 – 2017 г. От края на октомври 2016 г. до
началото на февруари 2017 г. заболяването бе
регистрирано на територията на 21 държави
членки – Австрия, Белгия, България, Хърватия,
Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия,
Ита ли я, Ни дерлан ди я, Полша, Порт у га ли я,
Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Вирусът се разпространява
в стопанства за домашни птици, наблюдава се и
странично разпространение между стопанствата
в няколко държави членки, особено в тези с висока гъстота на патици и гъски, където птиците
не могат да бъдат достатъчно защитени срещу
контакти с диви птици.
За периода 19.12.2016 – 30.03.2017 г. в България
бяха нотифицирани 72 огнища при домашни
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птици в 12 административни региона на страната, 87 % от които са регистрирани във ферми
с водоплаващи птици.
З а пе риод а о т 19.10.2 017 г. до момен т а
(8.11.2017 г.) на територията на Република България са регистрирани и официално обявени
4 огнища на високопатогенна инфлуенца (грип)
по птиците. Болестта се разпространява чрез
вирус, който е много прилепчив и може да
обхване непредвидени размери на територията
на страната. Разпространението на болестта
сериозно застрашава и здравето на хората, тъй
като същата може да се пренесе и върху тях,
особено в случай на рекомбинация (смесване на
вируса по птиците с човешкия такъв). Болестта
протича със сериозни последици върху здравето
на човека. Освен това дава голямо отражение
и върху птицевъдството и някои сектори на
животновъдството (свиневъдството), което причинява икономически загуби за стопаните и за
страната като цяло в особено големи размери и
води до забрана за търговия с другите страни,
което допълнително допринася за икономически
щети на държавата. Това е обособено опасна
болест, която е включена в списък на особено
опасните болести по животните, утвърден с
изрична заповед на министъра на земеделието,
храните и горите съгласно чл. 47, ал. 1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност.
Стратегията за поддържане на нулева толерантност към заболяването води до липса
на какъвто и да е протективен имунитет при
новоизлюпените птици, докато възрастните
водоплаващи могат да бъдат безсимптомни
носители и разпространители на вируса. Към
момента поради все още неясния здравен статус
на всички птицевъдни обекти и поради гратисния
период за мерките за биосигурност към фермите за водоплаващи съгласно Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти придвижването на
новоизлюпени/еднодневни водоплаващи птици
крие огромен риск от тяхното заразяване и
по-бързото разпространение на болест та на
територията на страната. Забраната по т. 1 от
настоящата заповед ще намали максимално
този риск и ще позволи да бъдат проверени
всички обекти за отглеждане на водоплаващи
и да се изясни техният здравен статус с цел да
се гарантира, че неимунните новоизлюпени/
еднодневни птици ще бъдат настанявани само
в обекти със здрави животни и при условия,
недопускащи навлизане на вируса във фермите
от околната среда. Дотогава забраната по т. 1
следва да остане в сила.
Тази заповед влиза в сила от 10.11.2017 г.
Директорите на ОДБХ да организират изпълнението на заповедта.
Тази заповед отменя Заповед № РД-11-2279
от 3.11.2017 г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„ВОК“ и директора на дирекция „ЗХОЖКФ“.
За изпълнителен директор:
Т. Янковска-Стефанова
8640
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-558
от 25 октомври 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. Митино, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8578
ЗАПОВЕД № РД-18-559
от 25 октомври 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. Скрът, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8579
ЗАПОВЕД № РД-18-560
от 25 октомври 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 Петрич,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8580
ЗАПОВЕД № РД-18-561
от 25 октомври 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. Марян, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8581
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ЗАПОВЕД № РД-18-562
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.06.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
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
8582
ЗАПОВЕД № РД-18-563
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Замфирово, община Берковица,
област Монтана.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.06.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
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
8583
ЗАПОВЕД № РД-18-564
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Боровци, община Берковица,
област Монтана.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.06.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
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
8584
ЗАПОВЕД № РД-18-565
от 26 октомври 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

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

за неурбанизираната територия в землището на
с. Брежана, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8585
ЗАПОВЕД № РД-18-566
от 26 октомври 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. Соколяне, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8586
ЗАПОВЕД № РД-18-567
от 26 октомври 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. Скалище, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8587
ЗАПОВЕД № РД-18-568
от 26 октомври 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. Лиляново, община Сандански, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8588
ЗАПОВЕД № РД-18-569
от 26 октомври 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. Сладък кладенец, община Стара Загора, област
Стара Загора.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8589
ЗАПОВЕД № РД-18-570
от 26 октомври 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. Доброглед, община Аксаково, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8590
ЗАПОВЕД № РД-18-572
от 27 октомври 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. Гега,
община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8591
ЗАПОВЕД № РД-18-573
от 27 октомври 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. Долна
Крушица, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8592
ЗАПОВЕД № РД-18-574
от 27 октомври 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. Долна
Рибница, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8593
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ЗАПОВЕД № РД-18-575
от 27 октомври 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. Драгуш, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8594

ЗАПОВЕД № РД-18-579
от 27 октомври 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. Крин, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8598

ЗАПОВЕД № РД-18-576
от 27 октомври 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. Дреново, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8595

ЗАПОВЕД № РД-18-580
от 27 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Плъстина, община Омуртаг,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8599

ЗАПОВЕД № РД-18-577
от 27 октомври 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Капатово, община Петрич,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8596

ЗАПОВЕД № РД-18-581
от 27 октомври 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. Ново село, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8600

ЗАПОВЕД № РД-18-578
от 27 октомври 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кладенци, община Петрич,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8597

ЗАПОВЕД № РД-18-582
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Красноселци, община Омуртаг,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8601
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ЗАПОВЕД № РД-18-583
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Врани кон, община Омуртаг,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8602

ЗАПОВЕД № РД-18-587
от 31 октомври 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. Горна крепост, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8606

ЗАПОВЕД № РД-18-584
от 31 октомври 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. Илийно, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8603

ЗАПОВЕД № РД-18-588
от 31 октомври 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. Звиница, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8607

ЗАПОВЕД № РД-18-585
от 31 октомври 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. Водица, община Попово, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8604

ЗАПОВЕД № РД-18-589
от 31 октомври 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. Звъника, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8608

ЗАПОВЕД № РД-18-586
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Долна Кабда, община Попово,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8605

ЗАПОВЕД № РД-18-590
от 31 октомври 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. Калоянци, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8609
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ЗАПОВЕД № РД-18-591
от 31 октомври 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. Крайно село, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8610
ЗАПОВЕД № РД-18-592
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Орешница, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8611
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ЗАПОВЕД № РД-18-595
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Черешица, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8614
ЗАПОВЕД № РД-18-596
от 31 октомври 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. Ястреб, община Кърджали, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8615

ЗАПОВЕД № РД-18-593
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Стремци, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8612

ЗАПОВЕД № РД-18-597
от 31 октомври 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. Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8616

ЗАПОВЕД № РД-18-594
от 31 октомври 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.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Татково, община Кърджали,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8613

ЗАПОВЕД № РД-18-598
от 31 октомври 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. Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8617
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ЗАПОВЕД № РД-18-599
от 31 октомври 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
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Добрич, община Димитровград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8618
ЗАПОВЕД № РД-18-600
от 31 октомври 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. Крепост, община Димитровград,
област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8619
ЗАПОВЕД № РД-18-601
от 31 октомври 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. Царевец, община Добрич-селска,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8620

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 671
от 12 октомври 2017 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столична община е постъпило
заявление вх. № САГ16-ГР00-603/28.01.2016 г. от
ЕТ „Милка Несторова – Милва Комерс“ като
собственик на УПИ ІІІ – „За КОО“, с искане за
довършване на процедурата по одобряване на
проект за подробен устройствен план – план за
регулация на м. Толстой, кв. 36, УПИ III-2008,
2094 – „За КОО“, район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация на
м. Толстой, с граници: бул. Ген. Никола Жеков,
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бул. Рожен, ул. Хан Кубрат, ул. Екзарх Стефан
и ул. Република, одобрен с Решение № 644 по
протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Посоченият УПИ е изключен от обхвата на
одобряване с т. 3 от решението поради непредставяне към момента на одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ
(съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ).
Към заявлението са приложени следните
документи: писмо от Николай Василев Вълканов в качеството на пълномощник на Милка
Василева Несторова с искане за продължаване
на процедурата по одобряване на плана за УПИ
III-2008, 2094 – „За КОО“, кв. 36; скица № 15
33787 от 26.01.2016 г., издадена от АГКК за ПИ
с идентификатор 68134.1381.2008; пълномощно
№ 13999/3.09.2014 г. на нотариус Румяна Радева,
СРС – София, с рег. № 104 на НК; договор за
замяна № РД-562-258/3.09.2007 г. за УПИ III – „За
КОО“; предварителен договор за прехвърляне на
собственост № СО15-РД-561-324/18.12.2015 г. на
основание чл. 15, ал. 5 ЗУТ; проект на ПР за УПИ
III-2008, 2094 – „За КОО“, кв. 36, м. Толстой.
С Решен ие № 644 по п ро т окол № 52 о т
21.11.2013 г. на Столичния общински съвет е
одобрен план за регулация и план за застрояване
на м. Толстой.
С т. 3 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация и застрояване е изключен
УПИ III-2008, 2094 – „За КОО“, кв. 36, поради
непредставяне на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ), което прави производството в тази
му част недовършено.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 - 6 0 3/
28.01.2016 г. е внесен предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 ЗУТ, по силата на който Столична
община прехвърл я на ЕТ „Милка Несторова – Милва Комерс“ реална част с площ 86 кв. м
от имот с идентификатор 68134.1381.2094, а ЕТ
„Милка Несторова – Милва Комерс“ прехвърля
на Столична община реална част с площ 85
кв. м и реална част с площ 7 кв. м от имот с
идентификатор 68134.1381.2008.
Проектът на цялостния ПУП на м. Толстой
е приет с Решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-67 от
17.09.2013 г., т. 26.
Сл у жебно е изготвена и приложена към
преписката извадка от цялостния план в обхват
на кв. 36, в който попада имотът – предмет на
настоящото админист ративно производство,
Решение № 644 по протокол № 52 от 21.11.2013 г.
на СОС, с което е одобрен проект за ПРЗ на
м. Толстой с граници: бул. Ген. Никола Жеков,
бул. Рожен, ул. Хан Кубрат, ул. Екзарх Стефан
и ул. Република.
Приложен е протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-67/
17.09.2013 г., т. 26.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация
и застрояване за УПИ ІІІ – „За КОО“, м. Толстой, е направено от заинтересованото лице по
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

УПИ ІІІ – „За КОО“ – предмет на плана, за който
е образуван проектен УПИ III-2008, 2094 – „За
КОО“, по ПРЗ на м. Толстой.
Горното се установява от представените документи за собственост и скици от СГКК, както
и комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С оглед на представените доказателства се
установява, че УПИ III – „За КОО“, е идентичен с изключения от одобряване проектен УПИ
III-2008, 2094 – „За КОО“, по Решение № 644 по
протокол № 52 от 21.11.2013 г.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПР и ПЗ в частта на кв. 36, УПИ III,
е проведено като част от производството по
одобряване на цялостния ПРЗ на м. Толстой,
одобрен с Решение № 644 по протокол № 52 от
21.11.2013 г. на СОС. Урегулиран поземлен имот
III от кв. 36 попада в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за него
са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 ЗУТ и
е проведено обществено обсъждане по чл. 121,
ал. 1 ЗУТ, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 644 по протокол
№ 52 от 21.11.2013 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване
на настоящия проект за план за регулация и
застрояване.
С т. 3 от Решение № 644 по протокол № 52
от 21.11.2013 г. на СОС УПИ III, кв. 36, е изключен от обхвата на одобряване поради липсата
към този момент на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 ЗУТ, съответно окончателен договор за прехвърляне на правото на собственост
върху имот, което прави фактическия състав
недовършен в тази си част.
Представен е предварителен договор по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ, по силата на който Столична община
прехвърля на ЕТ „Милка Несторова – Милва
Комерс“ реална част с площ 86 кв. м от имот
с идентификатор 68134.1381.2094, а ЕТ „Милка Несторова – Милва Комерс“ прехвърля на
Столична община реална част с площ 85 кв. м
и реална част с площ 7 кв. м от имот с идентификатор 68134.1381.2008.
Предвид горното е налице и последни ят
елемент от фактическия състав за одобряването
на УПИ III, кв. 36, м. Толстой.
Отреждането на УПИ III за имота по действащата кадастрална карта е в съответствие с
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ ІІІ-2008,
2094 – „За КОО“, се осигурява по действащата
улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
С плана за застрояване се предвижда запазване на съществуваща законно изградена сграда
в имота и изграждането на нова нискоетажна
такава.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 2 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 5 ЗУТ, т. 12 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-67/17.09.2013 г., т. 26, и Решение № 644
по протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за план за регулация на УПИ III2008, 2094 – „За КОО“, кв. 36, м. Толстой, район
„Надежда“, по червените и сините линии, цифри
и текст съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация на
м. Толстой с граници: бул. Ген. Никола Жеков,
бул. Рожен, ул. Хан Кубрат, ул. Екзарх Стефан
и ул. Република, одобрен с Решение № 644 по
протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
2. Проект за план за застрояване на УПИ
III-2008, 2094 – „За КОО“, кв. 36, м. Толстой,
район „Надежда“, съгласно приложения проект,
представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Толстой с граници: бул. Ген. Никола
Жеков, бул. Рожен, ул. Хан Кубрат, ул. Екзарх
Стефан и ул. Република, одобрен с Решение
№ 644 по протокол № 52 от 21.11.2013 г. на СОС.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в А дминистративния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
8527

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 272
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Брезово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемент на техническата инфраструктура – част „Електро“ за
захранване на обект „Сграда за селскостопански
машини и селскостопанска продукция в имот
№ 096124, местност Реални граници – 18ж, ал. 1“,
с. Зелениково, община Брезово.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Брезово
пред Административния съд – Пловдив.
За председател:
М. Сарафов
8571
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 31-5
от 26 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за кв. 22, 23 и 24 по плана на
ж.к. Братя Миладинови, Бургас, с коeто се обособяват: нов кв. 43 с урегулиран в него нов УПИ I
с отреждане „За ТП“, нов кв. 44 с урегулиран в
него нов УПИ I с отреждане „За ОО и ТП“, в
кв. 24 се обособяват нов УПИ II с отреждане „За
ТП“ и нов УПИ III с отреждане „За жилищно
строителство“, променя се отреждането на УПИ I
от „За жилищно строителство и КОО“ в „За жилищно строителство, детска площадка и КОО“
и в кв. 23 се обособява нов УПИ II с отреждане
„За озеленяване“, провеждат се нови обслужващи
улици по о.т. 92а – о.т. 92б – о.т. 92в – о.т. 92г –
о.т. 92д , по о.т. 93б – о.т. 93в, по
о.т. 91б – о.т. 87б, о.т. 44а – о.т. 44б – о.т. 44в
– о.т. 44г – о.т. 44д – о.т. 43а – о.т. 41а – о.т. 41,
п ромен я се т расет о на обсл у ж ващ и улиц и по о.т. 92а – о.т. 93б – о.т. 85а и по о.т.
92а – о.т. 91б – о.т. 91а – о.т. 90 б – о.т. 90 а –
о.т. 49 – о.т. 48а – о.т. 47б – о.т. 47а – о.т. 44а –
о.т. 43а, по о.т. 86а – о.т. 87в – о.т. 87а – о.т. 88а –
о.т. 89б – о.т. 89а – о.т. 50а, отпада обслужваща
улица по о.т. 86 – о.т. 93 и се предвиждат нови
крайулични паркинги, съгласно черните, кафявите, зелените, червените и сините 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 Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му.
За председател:
Д. Грудев
8508
РЕШЕНИЕ № 31-6
от 26 септември 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. 1 и 2 и чл. 62а, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПР на кв. 33 и
кв. 40А по плана на ж.к. Славейков, Бургас, с коeто
отпада обслужваща улица от о.т. 1392 – о.т. 1402,
изменя се конфигурацията на обслужваща улица
от о.т. 1390 – о.т. 1391 – о.т. 1392, като се обособява нов крайуличен паркинг като част от
уличната регулация, изменя се конфигурацията
на обслужваща улица от о.т. 1400 – о.т. 1401 –
о.т. 1405, с което се осигуряват допълнителен
брой паркоместа като част от уличната регулация, заличават се УПИ V-260 в кв. 40A и УПИ
IX-264 в кв. 33, отредени „За озеленяване“, и
се променят регулационните граници на УПИ
III-264, отреден „За озеленяване“, и УПИ V-264,
отреден „За озеленяване и благоустрояване“, и
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УПИ IV-264, отреден „За жилищни нужди“, в
кв. 33, съгласно черните, сините, червените, зелените и кафявите линии и надписи върху плана
и таблицата с баланс на територията, които са
неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет
гр. Бургас, пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването му.
За председател:
Д. Грудев
8509
РЕШЕНИЕ № 31-7
от 26 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична рег улаци я (П У П – П У Р) на нова
обслужваща улица с о.т. 6а – о.т. 6б – о.т. 6в –
о.т. 6г – о.т. 6д – о.т. 6е – о.т. 6ж – о.т. 6з, между
кв. 7 и кв. 8 (ПИ 07079.660.457 по КК на гр. Бургас) по плана на ПЗ Победа, Бургас, съгласно
черните, червените, сините и зелените линии и
надписи върху плана, който е неразделна част
от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т ч рез Общ и нск и я с ъв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.
За председател:
Д. Грудев
8510

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-17-7706-291
от 5 октомври 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Боровец-север, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, като
една част от имотите по този план представл яват земеделска зем я, а остана лата част
попадат в околовръстния полигон на селищно
образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
19.10.2015 г. Решение № 1644 от 6.04.2015 г. по
гр. дело № 12159/2013 г. на Варненския районен
съд, потвърдено с Решение от 19.10.2015 г. по
к.адм.дело № 2061/2015 г. на Административния
съд – Варна.
В ПНИ на местност Боровец-север, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, като
една част от имотите по този план представляват
земеделска земя, а останалата част попадат в
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околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните
промени:
Заличават се новообразуван имот № 3127 (с
площ 586,70 кв. м, записан на Община Варна
за ½ ид.ч. и на Хараламби Иванов Генов за
½ ид.ч.) и новообразуван имот № 3128 (с площ
1135 кв. м, записан на неидентифициран собственик) и се новообразуват следните имоти:
Новообразува се имот № 3601 с площ 458 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
– наследници на Асен Николов Семов за
224 кв. м ид.ч. с решение на ПК;
– неидентифициран собственик за 167 кв. м
ид.ч.;
– наследници на Хараламби Иванов Генов
за 67 кв. м ид.ч.
Новообразува се имот № 3602 с площ 933 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
– наследници на Асен Николов Семов за
759 кв. м ид.ч. с решение на ПК;
– неидентифициран собственик за 174 кв. м
ид.ч.
Променят се граници и площта на новообразуван имот № 907, който става с площ 31 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Татяна
Стоянова Георгиева с нотариален акт.
Промените са отразени в таблица за изчисляване на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 3.06.2015 г. решение № 1064 от 4.03.2015 г.
по гр. дело № 19037/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, като
една част от имотите по този план представляват
земеделска земя, a останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 3330 става с площ
781,15 кв. м и в регистъра като собственици
се вписват:
– за 660/781 к в. м ид.ч. наследниците на
Димитър Николов Сотиров с решение на Поземлена комиссия – Варна;
– за 121/781 кв. м ид.ч. Основно училище
„Капитан Петко Войвода“ – Варна (старо наименование Основно училище „Петко Напетов“ – Варна).
Новообразуван имот № 9572 става с площ
3612,76 кв. м, без да се променя начинът на трайно
ползване: за друг поземлен имот за движение и
транспорт, и без да се променя вписаният като
собственик Община Варна.
Промените по отношение регистъра на НИ
№ 3330 да се отразят в таблицата за изчисление
на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани на основание
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание местност Ваялар, землище гр. Варна, община Варна,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
28.05.2009 г. решение № 647 от 17.04.2009 г. по
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адм. дело № 1041/2007 г. на Aдминистративния
съд – Варна:
В първонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Ваялар, землище гр. Варна, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
За новообразу ван имот № 268 с п лощ
1068 кв. м по ПНИ в регистъра като собственик
се заличава вписаният Пламен Петров Ялнъзов
с нотариален акт и като собственици се вписват
Георги Атанасов Атанасов и Милена Карова
Атанасова с нотариален акт.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 на селищно образувание
по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, местност Дели Сава,
землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
21.07.2006 г. решение № 685 от 14.06.2006 г. по
адм. дело № 81/2003 г. на Варненския окръжен
съд и на влязло в законна сила решение № 3544
от 18.03.2010 г. по адм. дело № 10383/2009 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В ПКП се извършват следните промени:
За стар имот № 116 с площ 5287 кв. м в
регистъра и таблицата се заличава вписаният
като собственик Киро Панайотов Янков без
документ за собственост и като собственици
се вписват наследниците на Панайот Янков
Георгиев съгласно решение на ОСЗГ – Варна.
За стар имот № 117 с площ 5190 кв. м в
регистъра и таблицата се заличава вписаният
като собственик Киро Панайотов Янков без
документ за собственост и като собственици
се вписват наследниците на Панайот Янков
Георгиев съгласно решение на ОСЗГ – Варна.
За стар имот № 118 с площ 1916 кв. м в
регистъра и таблицата се заличава вписаният
като собственик Киро Панайотов Янков без
документ за собственост и като собственик се
вписва „неидентифициран собственик“.
В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ 67 с площ 600 кв. м, за който в регистъра като собственик е вписан Евстатий Пачков
Евстатиев, се заличава вписаният документ за
собственост „оценителен протокол“ и като документ за собственост се вписва „нотариален акт“.
За НИ 401 с площ 1704 кв. м по ПНИ в регистъра се заличава вписаният като собственик
Киро Панайотов Янков без вписан документ
за собственост и като собственици се вписват
наследниците на Панайот Янков Георгиев с
документ за собственост „Решение № 1094 от
26.04.2004 г. на ОСЗГ – Варна“.
За НИ 400 с площ 622 кв. м по ПНИ в регистъра се извършват следните промени:
– заличава се вписаният като собственик
„Киро Панайотов Янков, за 590 кв. м ид. части“
и като собственик се вписва „неидентифициран
собственик, за 590 кв. м ид. части“;
– за вписания като собственик Адам Янков
Георгиев за 32 кв. м ид.ч. (без вписан документ
за собственост) се вписва документът за собственост „решение на ОСЗГ – Варна“.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
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IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирск и рид, Бялата чешма и Дъбравата,
землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
20.05.2010 г. решение № 1104 от 23.06.2009 г. по
адм. дело № 44/2009 г. на Административния
съд – Варна, и решение № 6657 от 20.05.2010 г.
по а дм. дело № 13336/20 09 г. на Върховни я
административен съд на Република България:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
НИ 2119, КР 517 става с площ 600 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик Соня Петрова Найденова-Арнаутска с н.а.
НИ 2120, КР 517 става с площ 600 кв. м и в
регистъра не се променят вписаните като собственици Веселина Стефанова Маринова с н.а.
за 300 кв. м ид.ч. и Марин Стефанов Маринов
с н.а. за 300 кв. м ид.ч.
Но в о о б р а з у в а с е и м о т № 49 0 6 с п л о щ
496,90 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват наследниците на Георги Янев Барбов с
решение на Поземлена комисия – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 1.12.2010 г. решение № 1222 от 9.07.2009 г. по
адм. дело № 2950/2008 г. на Административния
съд – Варна, и решение № 14634 от 1.12.2010 г.
по адм. дело № 11976/20 09 г. на Върховни я
административен съд на Република България:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За НИ № 1972 с площ 893 кв. м в регистъра
се заличават вписаните като съсобственици
Христо Павлов Христов за ½ ид.ч. без вписан
документ за собственост и Стоян Рангелов за
½ ид.ч. с документ: нотариален акт, и като съсобственици се вписват:
– Христо Павлов Христов като собственик
на 600/893 кв. м ид.ч. с нотариален акт.
– Стоян Върбанов Рангелов като собственик
на 293/893 кв. м ид.ч. с решение на Поземлена
комисия – Варна.
Да се коригира таблицата за изчисление на
дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 1.06.2010 г. решение № 717 от 7.04.2010 г. по
адм. дело № 1931/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В п ървонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За ново о бра з у ва н и мо т № 12 56 с п лощ
651 кв. м в регистъра се заличава вписаният
като собственик Жеко Недялков Милушев с
други за 600 кв. м ид. части и като собственик
се вписва Венетка Жекова Недялкова-Симеонова
с нотариален акт за 600/651 ид. части.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 на селищно образувание
по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ на местност Прибой,
кадастрален район 405 – зона за отдих, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
5.03.2013 г. решение № 535 от 5.03.2013 г. по
касационно дело № 4728/2012 г. на Административния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО по
§ 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ на м. Прибой, кадастрален
район 405 – зона за отдих, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 576
и № 3013.
Но в о о б р а з у в а с е и м о т № 3 0 2 8 с п л о щ
719,06 кв. м и в регистъра като собственици
се вписват „наследници на Дафина Георгиева
Ташкова“ с документ за собственост „Решение
на Поземлена комисия – Варна“.
Но в о о б р а з у в а с е и м о т № 3 0 2 9 с п л о щ
600,07 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Иван Димитров Багеров с удостоверение
на Горскостопански комбинат – Варна, за предоставяне право на ползване по ПМС на МС;
оценителен протокол на Община Варна – кметство Галата; и извършено плащане съгласно
2 бр. вносни бележки.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VI. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Свети Никола –  строителни граници по § 4, ал. 3 ПЗРЗСПЗЗ, землище
гр. Варна, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
11.10.2010 г. решение № 1968 от 20.11.2009 г. по
адм. дело № 201/2008 г. на Административния
съд – Варна, потвърдено с решение № 11648
от 11.10.2010 г. по адм. дело № 2736/2010 г. на
Върховния административен съд на Република
България; влязло в законна сила решение № 114
от 21.01.2010 г. по адм. дело № 120/2008 г. на
А дминистративния съд – Варна; определение
№ 9969 от 16.07.2010 г. по адм. дело № 3534/2010 г.
на Върховния административен съд на Република
България; решение № 1900 от 30.09.2010 г. по
адм. дело № 120/2008 г. на Административния
съд – Варна, пот върдено с решение № 7953
от 7.06.2011 г. по адм. дело № 15393/2010 г. на
Върховния административен съд на Република
България:
В първоначално одобрения ПНИ на м. Свети Никола – строителни граници по § 4, ал. 3
ПЗРЗСПЗЗ, КР 526, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Променят се границите и площта на имоти:
702, 703, 9530 и 9531.
Заличават се имоти: 690, 693, 694 и 695.
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Новообразува се имот № 1881 с площ 691 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Екатерина Иванова Караиванова с документ за
собственост договор за делба.
Новообразува се имот № 1852 с площ 794 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва „Пуул
пропърти“, БУЛСТАТ 202971741, Варна, с документ за собственост други.
Новообразува се имот № 1880 с площ 885 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Георги
Иванов Караиванов с документ за собственост
договор за делба за ½ ид.ч. и Екатерина Иванова
Караиванова с договор за делба за ½ ид.ч.
Новообразуван имот 9531 с НТП – улици, и
собственик Община Варна увеличава площта
си с 235,80 кв. м.
Но в о о б р а з у в а с е и м о т № 2 3 0 6 с п л о щ
1177 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват:
– Любомир Божидаров Димитров с документ
за собственост н.а. на Службата по вписванията – Варна;
– Светла Симеонова Тодорова с документ
за собственост н.а. на Службата по вписванията – Варна.
Новообразува се имот № 2304 с площ 668 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
– Евгения Георгиева Георгиева с документ
за собственост н.а. за ½ ид.ч.;
– Светлин Георгиев Георгиев с документ за
собственост н.а. за ½ ид.ч.
НИ 9530 става с площ 277 кв. м с НТП – улици, и в регистъра не се променя вписаният като
собственик Община Варна.
Новообразува се имот № 2305 с площ 696 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват:
– Теодор Йорданов Пенев с док у мент за
собственост н.а.;
– Веселина Неделчева Пенева с документ за
собственост н.а.;
– Николай Михайлов Бъчваров с документ
за собственост н.а., вписан в СВ;
– Десислава Стоянова Бъчварова с документ
за собственост н.а., вписан в СВ.
Новообразува се имот № 2283 с площ 654 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Десислава Симеонова Бъчварова с документ за
собственост н.а.
НИ 702 става с площ 619 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва ЕТ „Лъки – Красимир Даскалов“ с документ за собственост
нотариален акт.
От имот № 702 се придават 74,30 кв. м към
новообразуван имот № 704 по ПНИ без промяна
на собствеността в регистъра.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
25.06.2008 г. решение № 35 от 11.01.2008 г. по
адм. дело № 678/2006 г. на Варненския окръжен
съд, потвърдено с решение № 7745 от 25.06.2008 г.
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по адм. дело № 3999/2008 г. на Върховния административен съд на Република България:
В първонача лно одобрени я ПНИ на СО
местност Траката, землище кв. Виница, община
Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Имот № 431 става с площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Генчо Василев
Василев с н.а.
Имот № 4205 става с площ 775 кв. м и в
регистъра като собственици се вписват наследниците на Тодор Григоров Василев с решение
на ПК – Варна.
Имот № 9642 с НТП: за второстепенна улица, собственик Община Варна, става с площ
1461 кв. м.
Имот № 5861 с НТП: дерета, собственик
Община Варна, става с площ 1242 кв. м.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Варненския районен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
8472

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 392
от 24 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 184 от 20.09.2016 г.
по протокол № 15 от 20.09.2016 г. на ОбС – гр.
Велики Преслав, и протокол № 11 от 15.09.2017 г.
на заседание на Общинския експертен съвет
Общинският съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Одо б р я в а и з р аб о т ен и я и с ъ г л а с у в а н
П У П – ПП (парцеларен план) за изг ра ж дане на обект: „Ел. въздушна мрежа – НН“ и
„ВиК захранване“ до имот с идентификатор
№ 58222.60.4, местност Оградите, по КК на гр.
Велики Преслав, както следва:
– въздушно трасе на външно ел. захранване с обща д ъ л ж ина 104 м и обща п лощ
на сервитута – 624 м 2 , преминаващ през ПИ
58222.495.2056 – улица, и ПИ 58222.600.7 – за
местен път.
– ВиК захранване – с дължина 101 м и площ
на сервитута 100 м 2 през същите имоти.
2. Възлага на кмета на общината да изпълни
процедурите на чл. 210 и 211 ЗУТ, ако същите
са необходими.
Председател:
А. Асенова
8557

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-277
от 6 ноември 2017 г.
На основание чл. 32 от Закона за администрацията, чл. 150, ал. 6, чл. 129, ал. 3, т. 1,
чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), комплексен доклад от „Тюрес
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консулт“ – ЕООД, Крумовград, и протокол от
26.10.2017 г. на ОЕСУТ на областната администрация – Кърджали, във връзка с подадено в областната администрация – Кърджали, заявление
с вх. № РР-01-722-5 от 23.08.2017 г. на кмета на
община Джебел и кмета на община Момчилград
одобрявам комплексен проект за инвестиционна инициатива на строеж: „Водоснабдяване на
с. Софийци от помпена станция „Балабаново“,
намиращ се в землището на с. Софийци, община Джебел, и землищата на с. Балабаново
и с. Върхари, община Момчилград, съдържащ:
1. проект за ПУП – парцеларен план;
2. проект за ПУП – план за застрояване на
поземлен имот 008102 по КВС на с. Балабаново,
община Момчилград (ПС „Балабаново“);
3. инвестиционен проект.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Кърджали, чрез областния
управител на област Кърд жали в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Областен управител:
Н. Чанев
8553

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 369
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване
на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18
по КККР на гр. Пещера, чието трасе започва
от съществуваща разпределителна касета на
границата на поземлен имот с идентификатор
56277.1.353 по КККР на гр. Пещера и достига
до съществуваща разпределителна касета на
границата на поземлен имот с идентификатор
56277.3.18 по КККР на гр. Пещера, пресичайки
поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 – държавна публична собственост, с НТП „За път
от републиканската пътна мрежа“, и поземлен
имот с идентификатор 56277.1.346 по КККР на
гр. Пещера – общинска частна собственост, с
НТП „Отводнителен канал“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
Цв. Лепарова
8501

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-2012
от 10 октомври 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 49,
ал. 4 , чл. 310, ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона
за предучилищното и училищното образование
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във връзка с Решение № 1105 от 27.07.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, нареждам:
Н а р од н а а с т р о н о м и ч е с к а о б с е р в ат о р и я
„Юрий Гагарин“, Стара Загора, се изважда от
състава на ЦПЛР и се преобразува в самостоятелен Център за подкрепа за личностно развитие – астрономическа обсерватория.
1. ЦПЛР – астрономическа обсерватория, е
институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се организират
дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците,
и се осъществява кариерното им ориентиране
и консултиране.
2. На основание чл. 49 ЗПУО дейностите
на ЦПЛР – астрономическа обсерватория, са с
насока развитие на интересите, способностите,
компетентностите и изявата на учениците в
областта на науките – Околен свят, Човекът и
природата, География и икономика, Химия и
опазване на околната среда, Физика и астрономия и Математика.
3. Първата народна обсерватория в България
в Стара Загора популяризира астрономията
и космонавтиката чрез наблюдение на редки
астрономически явления (слънчеви и лунни
затъмнения, пасажи на планети и др.), развива
научна дейност на професионално ниво за деца,
ученици, студенти и граждани.
4. Обстоятелства по чл. 321, ал. 1 ЗПУО:
Официален адрес на Центъра:
ул. Цар Иван Шишман № 62, Стара Загора.
Центърът урежда устройството и дейността
си в правилник в съответствие със ЗПУО.
На основание чл. 49, ал. 7 ЗПУО Центърът е
общински. Управлява се от директор, назначен
след проведен конкурс.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Кмет:
Ж. Тодоров
8480

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 323
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за промяна на
ПУП – 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“, с възложител
„Булсатком“ – ЕАД – София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател:
В. Сяров
8570
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 5
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т О бщ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п лан за елек т роза х ранване на ПИ
№ 73626.518.111 в землището на гр. Търговище,
който е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 ЗУТ
за обект: „МТТ – 100 kVA, 20/0,4 kV и КЛ – СрН
за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111,
гр. Търговище“, с който се засяга поземлен имот
№ 73626.317.92 в землището на гр. Търговище,
собственост на Община Търговище, с начин на
трайно ползване: за селскостопански, горски,
ведомствен път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
8514
РЕШЕНИЕ № 6
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Обслужващ път към
ПИ № 73626.113.7“, за обект: „Търговско-складова база в ПИ № 73626.113.7, местност Първи
долап, в землището на гр. Търговище, с който
се засягат поземлен имот № 73626.113.1 и част от
имот № 73626.202.177 с проектен идентификатор
73626.202.1003 и площ 24 кв. м по кадастралната
карта за землището на гр. Търговище, с който
за имотите се определя нов начин на трайно
ползване – за местен път.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
8515

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 408
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно електрозахранване“ за ПИ 013013, местност Димов борум, землище с. Преславец, община Харманли, с възложител „Булсатком“ – ЕАД,
като трасето на подземния електропровод започ-
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ва от ПИ 013013 – собственост на възложителя,
преминава през ПИ 000049, ПИ 000051 и ПИ
000057 по КВС на с. Преславец, полски пътища – публична общинска собственост, и стига
до ел. стълб от BJ1 НН от трафопост „Преславец 1“. Трасето на електропровода е с дължина
133,50 м. Сервитутът на електропровода е 4 м
(по 2 м от двете страни на оста на трасето) и
е с площ 534 м 2 съгласно приложение № 1 към
чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 2004 г. за
сервитутите на енергийните обекти. Разположението на трасето и сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Димитров
8533
РЕШЕНИЕ № 409
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Харманли, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на кабелна линия до 20 kV за електрозахранване
на „Кра й п ът ен обсл у ж ва щ т ърг овск и комплекс – бензиностанция с АГСС, обслужваща
сграда, заведение за бързо хранене, мотел и
паркинг“ в ПИ 283001, местност Дядо Генева
чешма в землището с. Доситеево, община Харманли. Застроителният план предвижда нискоетажно застрояване на един етаж за обществено обслужване, като ограничителните линии
на застрояване са на 3 м от имотните граници
и от предвиденото бъдещо локално платно с
г радоуст ройствени показатели: плътност на
зас т р оя ва не – до 8 0 %, озелен я ва не – м и н.
20 %, Кинт. – до 1,5, етажност – до 3 етажа,
и височина – до 10 м. Трасето на кабелната
линия 20 kV с дължина 2777,23 м тръгва от съществуващ СРС стълб на извод от Подстанция
110/20 kV – Любимец, в ПИ 000682 – полски път,
преминава през поземлени имоти – общинска
публична собственост (полски пътища и дерета),
и достига до нов БКТП в ПИ 283001 – имот на
възложителя. Площта на новата сервиту тна
зона е 2777 м 2 . Сервитутът на подземния кабел
е 1 м (по 0,50 м от двете страни на кабела по
цялата му дължина), съгласно приложение № 1
към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 2004 г.
за сервитутите на енергийните обекти. Разположението на трасето и сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта, парцеларения план и специализираната план-схема.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Димитров
8534

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

10. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т обявява, че е издал Заповед № РС-59
от 3.11.2017 г. за доп ъ лване на Разрешение
за строеж № РС-73 от 26.10.2016 г. за строеж:
„Специализиран терминал за съхранение на
сярна киселина, намиращ се на Пристанищен
терминал „Бургас Изток – 2“ – част от пристанище за обществен транспорт с национално
значение – Бу ргас“: I ета п – подобек т и: ж п
разтоварище, общостанционни, помпено, ранжирна станция, резервоари, сграда, товарна
станция“; II етап – подобект: „Автоматизирано товарно рамо“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60 АПК. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на предварително изпълнение – в
3-дневен срок.
8471
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 143 и
чл. 144, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУ Т) и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-58
от 30.10.2017 г. за обект: Рехабилитация на път
III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715
до км 19+207, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, публична
държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУ Т разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8491
43. – Проку рорската колеги я на Висши я
съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. А дминистративен ръководител – районен п рок у рор на Ра йон ната п рок у рат у ра –
Оряхово – изтичащ мандат.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Козлодуй –
изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на
обнародва не на свободни т е д л ъж нос т и в
„Държавен вестник“ могат да се подават в
админист раци ята на Висши я 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
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за придобита юридическа правоспособност;
свидетелство за съдимост, издадено за участие
в кон к у р с по З а кон а з а с ъ де бн ат а в л ас т;
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 Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
проку рату ри 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
с ъдебен с ъве т; док у мен т и, у дос т оверя ва щ и
наличието на стажа по чл. 170 ЗСВ, и други
документи, които по преценка на кандидата
имат отношение към професиона лните или
нравствените му качества.
8564
85. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност професор и доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
както следва: професор по научната специалност „Ортопедия и травматология“ – едно място
за цивилен служител за нуждите на катедра
„Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия“ на МБАЛ – София; професор по
нау чната специа лност „Гинекологи я“ – едно
м ясто за цивилен сл у ж ител за н у ж дите на
клиника „Обща и онкологична гинекология“
на МБАЛ – София; доцент по научната специалност „Кардиология“ – едно място за цивилен
служител за нуждите на катедра „Кардиология
и интензивна терапия“ на МБАЛ – София. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/9225130.
8516
6. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
професионално направление 4.2. Химически
науки (Органична химия – Физична органична
химия) – един; 1.3. Педагогика на обучението
по… (Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт в началното училище) – един;
доцент по професионално направление
2 .3. Фи ло с о фи я (Ре т ори к а) – ед и н; гла вн и
асис т ен т и по: п рофесиона л но на п ра в лен ие  
4.5. Мат емат ика (Мат емат и ческ и ана лиз) –
ед и н ; 4. 2 . Х и м и ч е с к и н ау к и ( Те о р е т и ч н а
химия) – един; 1.2. Педагогика (Предучилищна
педагогика – педагогика на взаимодействието
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„ д е т е - с р е д а“ ) – е д и н ; 4 . 3 . Б и о л о г и ч е с к и
нау к и (Гене т и к а – г еном и к а и си н т е т и ч на
биолог и я) – ед и н; 4.3. Биолог и ческ и нау к и
(Гене т и к а – молек ул я рна г ене т и к а и г ен но
и н ж е н е р с т в о) – е д и н ; 3 . 1 . С о ц и о л о г и я ,
антропология и науки за културата (Социология –
С тат ист и ческ и мет оди в соц иолог и я та и
Основи на SPSS) – ед и н , вси ч к и с ъ с с р ок
2 м е с е ц а о т о б н а р о д в а н е т о в „ Дъ р ж а в е н
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Док у мен т и – в р ек т орат а , И нф орма ц ионен
център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,
С о фи я 1 50 4 , бу л . Ц а р О с в о б од и т е л № 1 5,
тел. 02/986-11-83. Приемно време – от 15 до 17 ч.
8554
946. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за
един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Фармакогнозия и фитохимия“, за нуждите на
катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София. В двумесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи
във Фармацевтичния факултет – ул. Дунав № 2,
1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02
987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
8528
12. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.9. Туризъм, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората,
бул. Проф. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.
8517
56. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за:
професори по: област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно процесуално право) – един; област на
висше обра зова н ие 2. Ху ма н и тарн и нау к и,
професионално направление 2.1. Филологи я
(Българска литерат у ра – историческа поетика на новата българска литерат у ра) – един;
доценти по: област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Право на
Европейския съюз) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(А дминистративно право и административен
процес) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – нова и най-нова английска литература
19 – 21 век) – двама; главни асистенти по: област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
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професионално направление 2.1. Филология
(Съвременен английски език) – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – рисуване) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобрази телно изк уст во (Изк уст вознание и
изобразително изкуство – графичен дизайн и
визуални комуникации) – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – истори я на изобразителното изк уство) – един;
облас т на висше образова н ие 8. Изк ус т ва,
професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително
изкуство – стенопис) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. А дминистрация и управление – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората,
отдел „Управление на персонала“, стаи 307 и
305, тел. 062/618-308 и 062/618-367.
8547
96. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конк у рси за ака деми чна длъж ност
главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: професионално
направление 7.1. Медицина, научни специалности: „Ото-рино-ларингология“ за нуждите на
преподаването на английски език към катедра „Ушни, носни и гърлени болести“ – един;
„ А нат ом и я, х ис т олог и я и ц и т олог и я“ к ъм
катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама; „Патофизиология“ към катедра
„Пат олог и ч на фи зиолог и я“ – ед и н , вси ч к и
към Медицинския факултет; професионално
направление 7.2. Стоматология, нау чна специа лност „Ортопедична стоматологи я“ към
катедра „Ортодонтия“ – един към Факултета
по дентална медицина; професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Медицинска информатика“ към катедра
„Медицинска информатика, биостатистика и
електронно обучение“ – един към Факултета
по обществено здраве, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“.  Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
№ 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
8492
325. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент по
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление“ (Организационно поведение) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – във Висшето
училище по телекомуникации и пощи, София 1700,
ул. Академик Стефан Младенов № 1, тел. 02/8062188, ръководител на Административния отдел.
8565
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25. – И нс т и т у т ът п о ас т р о н ом и я с Н ационална астрономическа обсерватория при
БА Н – Софи я, обя вя ва кон к у рс за заема не
на академична длъжност в област на висше
обра зова н ие 4.1. Физи ческ и нау к и, нау ч на
специалност „Астрофизика и звездна астрономия“,
за нуждите на отдел „Галактики и космология“
за професор – един, по тематика „Неравновесни
процеси в ранната Вселена“. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
Института по астрономия с НАО, 1784 София,
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/974-19-10.
8551
47. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информаци я и у правление
(за космически изследвания)“, за нуждите на
секция „Аерокосмическа информация“ – един;
доценти: в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информаци я и у правление
(взривен синтез и обработка на материали за
космически изследвания)“, за нуждите на секция
„Космическо материалознание“ – един; в област
на висше образова н ие 4. При род н и нау к и,
математика и информатика, професионално
на п ра влен ие 4.1. Физи ческ и нау к и, нау ч на
специалност „Физика на океана, атмосферата
и околозем но т о п рос т ра нс т во (набл юден ие
на слънчеви енергетични частици и слънчеви
емисии от радио- до рентгеновия диапазон и
влиянието им върху космическото време)“, за
нуждите на секция „Космически климат“ – един,
вси ч к и кон к у рси са с ъ с с рок 2 мес еца о т
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в канцеларията на ИКИТ – БАН,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413,
тел. 02/988-35-03.
8568
745. – Институтът по микробиология „Стеф а н А н г е лов“ к ъм БА Н – С о фи я , о бя в я ва
конкурс за главен асистент по професионално
направление 4.3. Биологически науки, 01.06.12
Микробиология, за нуждите на Департамент
„Обща мик робиолог и я“, сек ц и я „Мик робна
генетика“, Лаборатория по генна експресия, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вест ник“. Док у мен т и – в инст и т у та, Софи я
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-31-24.
8529
170. – Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност главен
асистент по професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на животинските и растителните
мазнини, сапуните, етеричните масла и пар-
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фюмерийно-козметичните препарати“ – един
за нуждите на ИРЕМК – Казанлък, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестн и к“. Док у мен т и – в И нс т и т у т а по р озат а
и е т ери ч номас лен и т е к у л т у ри – К а з а н л ък ,
бул. Освобождение № 49, тел. 0431/62039.
8523
25. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през октомври 2017 г. са
продадени следните обекти: 1. поземлен имот с
идентификатор 68134.610.911 (УПИ VI-911 – „За
офиси и магазини“), кв. 20, м. Суха река-запад,
София, ул. Пасарелски извор, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден на А лбена Иванова Туд жарова за
65 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 13 000 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
78 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 2.
поземлен имот с идентификатор 68134.610.906,
УПИ IХ-906, кв. 20, м. Суха река-запад, София,
ул. Митрополит Панарет № 13, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден на „Строй Ремонт Консулт“ – ЕООД,
представлявано от Ангелина Методиева Крумова, за 142 000 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 28 400 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
170 400 лв., изплатени изцяло от купувача; 3.
поземлен имот с идентификатор 68134.610.910,
УПИ VII-910 – „За офиси и магазини“), кв. 20,
м. С у ха река-запа д, Софи я, ул. Пасарелск и
язовир № 7, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Под уяне“, прода ден на
Костадин Любомиров Петков за 91 000 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 18 200 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 109 200 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. поземлен имот с идентификатор 68134.610.907, У ПИ Х-907, к в. 20,
м. С у ха река-запа д, Софи я, ул. Пасарелск и
я з ови р № 11, о бщ и нск и неж и л и щен и мо т,
стопанисван от район „Подуяне“, продаден на
Костадин Любомиров Петков за 42 000 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 8400 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 50 400 лв., изплатени
изцяло от купувача; 5. поземлен имот с идентификатор 68134.4358.454 (У ПИ Х V III – „За
КОО“), кв. 14, м. Ж.к. Люлин – 9 м.р., София,
ж.к. Люлин – 9 м.р., ул. Търново, общинск и
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, продаден на „Роза Иванова Трейд“ – ООД,
представлявано от Роза Иванова Иванова, за
113 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 22 600 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
135 600 лв., изплатени изцяло от купувача; 6.
поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2120 в
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УПИ I-19 – „За чисто производство, офиси и
КОО“, кв. 172, м. НПЗ – Военна рампа-запад,
София, ул. Бяла бука № 12, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
продаден на „Украси“ – ЕООД, представлявано
от Виктория Николова Йотова-Бабукчиева за
64 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 12 800 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
76 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 7.
поземлен имот с идентификатор 68134.1500. 2753
(стар идентификатор 68134.1500.140), ж.к. Дружба – 1 ч., кв. 85, София, ул. Канала № 33, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, продаден на „НИТИКОМ“ – ЕООД,
представлявано от Николай Тодоров Кирилов,
за 86 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върх у достигната на т ърга
цена е начислен 20 % ДДС в размер 17 200 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
103 200 лв., изплатени изцяло от купувача.
8502
26. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за захранващ водопровод
на с. Лютово, намиращ се в ПИ с идентификатори
№ 4 4 7 6 2 .1 .7, № 4 4 7 6 2 .1 .1 6 , № 4 4 7 6 2 .1 .1 5 ,
№ 4 4 7 6 2 .1 . 6 , № 4 4 7 6 2 .1 . 9 4 , № 4 4 7 6 2 .1 .14 ,
№ 44762.1.5 и № 44762.1.18 по КККР на землището
на с. Лютово, ПИ с идентификатор № 15638.1.27
по КККР на землище на с. Гълъбово и ПИ с
идентификатори № 02107.9.627, № 02107.9.241,
№ 02107.9.629, № 02107.9.251 и № 02107.9.31 по
КККР на землище на с. Бабяк, община Белица.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
8573
569. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до
имот с № 33.241 в местността Пейчинска чука,
землище на с. Изгрев, община Благоевград,
засягащо и ограничаващо ползването на имот с
№ 33.408 (полски път – общинска собственост)
и имот с № 33.404 (полск и път – общинска
собственост) в землището на с. Изгрев, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация, Благоевград. Проектът се намира в
стая 214, дирекция „Устройство на територията“
при Община Благоевград.
8511
32. – Община Бургас на основание чл. 128,
а л. 1 З У Т с ъ о б щ а в а н а з а и н т е р е с у в а н и т е
собственици по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че
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е изработен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ с
идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по
КК на гр. Бургас (бивша местност Мадика), с
който се обособява УПИ ХІІІ, при условията
на чл. 16, ал. 1 ЗУТ, с предвидена редукция от
12 %, и ПУР за нова обслужваща улица от о.
т. 209 – о.т. 210 – о.т. 211 – о.т. 212 – о.т. 213 –
о.т. 214 – о.т. 21 5 – о.т. 216 – о.т. 19 4 и о т
о.т. 213 – о.т. 157 – о.т. 210 до о.т. 156. Проектът
е изложен за разглеждане в стая 410 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8513
34. – Община Велинград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – частично
изменение на влязъл в сила план за регулация
и застрояване за У ПИ IV – „Озеленяване и
спорт“, в кв. 5 по плана на с. Юндола, като за
сметка на част от същия се образуват три нови
квартала: кв. 41 с парцели в него от № I до
№ VIII – „За ИВС“; кв. 42 с парцели в него от
№ I до № XIV – „За ИВС“, и кв. 43 с парцели
в него от № I до № XI – „За ИВС“, съгласно
зеления цвят в скицата – идейно предложение.
Образува се нова улица с о.т. № 2-3-3а-3б с
ширина 8 м, нова улица с о.т. № 3а-50б-50а с
ширина 14 м и нова улица с о.т. № 50б-42б-42а с
ширина 8 м между новообразуваните квартали.
В частта План за застрояване в новообразуваните УПИ се предвиждат нови застроителни
петна, свободно застрояване, като се спазят
всички отстояния от съседните имоти съгласно
червения цвят в скицата – идейно предложение.
Параметри на застрояване: плътност – 30 %,
Кинт.=0,6, етажност – до два етажа (7 м). Планът е на разположение всеки присъствен ден в
общината, ет. 1, стая 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8536
140. – Община Габрово на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него за земите,
предоставени за ползване на г ра ж дани въз
основа на актове, посочени в § 4 ПЗРЗСПЗЗ,
на територията на община Габрово, землищата
на: с. Поповци, ЕК АТТЕ 57675; с. Лесичарка,
ЕК АТТЕ 43339; с. Здравковец, ЕК АТТЕ 30661,
част от землище гр. Габрово (бивше землище
Етъра), ЕК АТТЕ 14218, които са изложени в
общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
8512
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2. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за път, започващ от ПИ
20482.43.32, преминаващ през общински ПИ
20482.43.25, 20482.164.23 и 20482.43.17, частен ПИ
20482.43.1 по КК на землището на гр. Девня,
под автомагистрала „Хемус“ (ПИ 20482.164.24
по КК на землището на гр. Девня), под републикански път I-2 (ПИ 20482.501.1 по КК на
землището на гр. Девня) и излизащ до кв. 188
по действащия ПУП на кв. Девня, гр. Девня.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината.
8525
77. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура –
линеен обект извън границите на урбанизираните
територии за обект: „Подземна оптична мрежа
за елек т ронни съобщени я за н у ж ди те на
„ Не т уо р к с – Б ъ л г а р и я “ – Е О ОД , п р е з П И
№ 000117, 000138, 000265, 000266, 000267 и 000280
в землището на с. Карапелит и ПИ № 000203 и
000213 в землището на с. Миладиновци, община
Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план,
е изложен за разглеждане в Община Добричка,
стая 229 в сградата на администрацията. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
п редложени я и искани я по п роек та до
общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я в ед номес ечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8535
17. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на транспортно-комуникационна връзка за обект: „Подходен път към ФОС Ново село, връзка с главен
път I-7 и кръстовище“, намиращ се в землището
на с. Мокрен, община Котел, област Сливен, с
териториален обхват имоти с № 046016, 046017,
000430, 046013, 046014, 000408, 000426, 000434,
000435 и 000428. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта могат да бъдат направени до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
8548
55. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Канализационна помпена станция с тласкател
към РШ 67 от селищната канализационна мрежа
на с. Тънково“ за жилищни комплекси „Съни
Дей 5“, „Съни Дей 6“ и „Съни Бийч Вилидж и
СПА“, намиращи се в землището на с. Тънково,
за елементи на техническата инфраструктура
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извън границите на населените места. С проекта се предлага новопроектираният тласкател
да започне от съществуваща канализационна
помпена станци я в ПИ 73571.49.207, м. Камарата, землище с. Тънково, да минава през
ПИ 73571.49.74 – полски път, собственост на
община Несебър, през ПИ 73571.49.214 – пасище – публична общинска собственост, през
ПИ 73571.49.67 – пасище – публична общинска
собственост, през ПИ 73571.49.84 – полски път,
собственост на община Несебър, и достигне до
съществуваща РШ 67 в с. Тънково. Дължината
на тласкателя е 1273 кв. м и е предвиден сервитут по 0,40 м от оста на тръбата съгласно
чл. 112, т. 2 от Закона за водите. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8545
44. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: „Проектиране на пътища на територията на община
„Марица“ в индустриална зона Марица – част
от „Тракия икономическа зона“ – етап 6: Обслужващ път, по следите на полски пътища с
идентификатори 35300.10.38, 35300.9.55, 35300.8.32
по плана на с. Калековец, представляващо тупик с вход-изход при републикански път II-56
„Брезово – Пловдив“. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая
408, и може да се разгледа от заинтересуваните
лица, които в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
8521
67. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основа н ие ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т с ъобща ва
на за и н т ересова н и т е л и ца, че е израбо т ен
проект за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) на част
от кв. 31 и кв. 32 по регулационния план на
с. Полковник Дяково, община Крушари, област
Добрич. Територията, предмет на подробния
устройствен план, е в обхвата на урегулирани
поземлени имоти І-129, ІV и V-125 в кв. 32 и
УПИ ІІ-100 и ІІІ –  общ., в кв. 31 по плана на
с. Полковник Дяково. С проекта се проектира
улична регулация в трасето на съществуващата
улица от о.т. 29 до о.т. 51 с разстояние между
регулационните линии 9,50 м. Територията в
кв. 32 на североизток от новопроектираната
улица се присъединява към УПИ ІІ-100 в кв.
31, о т реден „за т ъргови я и усл у г и“, и к ъм
У ПИ ІІІ – общ., в к в. 31, предназначен „за
ж и л и щ но с т р ои т е лс т в о“. О т У П И І-129 и
V-125 в кв. 32 се образуват урегулирани имоти
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за съществуващите търговски и обслужващи
сг ра д и. В юг о з а п а д н и я ъг ъ л н а к в. 32 с е
обособя ва У П И „за ц ърк ва“. Промен я т с е
границите на УПИ ІV в кв. 32, които пресичат
съществуващата жилищна сграда, намираща се
в имот с възстановено право на собственост
върху 800 кв. м. Частта от кв. 32 със стръмен
терен по протежение на улица от о.т. 50 до о.т. 51
се отделя в УПИ „за озеленяване и техническа
инфраструктура“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в общинската
администрация – с. Крушари, стая 201, и могат
да направят писмени възражения, предложения
и искани я по проекта до общинската
администрация.
8572

С ЪД И Л И Щ А
А дминистративни ят съд – Бу ргас, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Стойчо
Димитров Грозев, Марин Богомилова Янева,
С т а н и с л а в Ге о р г и е в Я н е в , Я н к а Д и м о в а
Атанасова, Димит ър Атанасов Атанасов,
Тихомир Атанасов Атанасов, Труфа Василева
Семова, Атанас Николаев Планински, Росен
Асенов Дормушев, Георги Янев Димитров, Васил
Живков Андреев, Иван Митев Иванов, Рафаел
Стефанов Иванов, Янко Огнянов Попов, Иво
Валентинов Стоянов, Стефан Рафаилов Иванов,
Георги Стоименов Илиев, Калоян Божидаров
Маринчев, Станислав Тодоров Николов, Иван
Иванов Иванов, Зюмбюла Пенкова Василева,
И ва н Б орис ла вов Васи лев, Дора Васи лева
Ко с т а д и нов а , З л ат и н а А по с т о лов а Чо рио,
Ва лен т и н Я н ков Въ л ков, Ири на Георг иева
Въ л кова, Фа на М и ха й лова Ен чева, Ата нас
Ва лен т и нов Пе т ков, К рис т и я н Га л и нов
Димитров, Жоржета Великова Димитрова, Галин
Христов Димитров, Енчо Михайлов Димитров,
Роса Траянова Димитрова, Йордан Любомиров
Снежанов, Лил яна К ирчева Пат ронова,
Данаил Михайлов Стоянов, Мата Михайлова
Димитрова, Стефан Асенов Минков, Теодор
Стоянов Стоянов, Ван я Николаева Дарова,
Ангел Юриев Колев, Диана Янева Димитрова,
Я н и Георг иев Д и м и т ров, Пена Д и м и т рова
Димитрова, Бина Славеева Пиперова, Христо
Димитров Пиперов, Кремена Атанасова Гечева,
Георги Николаев Кабаков, всички с процесуален
представител Пламен Генов с адрес Бу ргас,
ж.к. П. Р. Славейков, бл. 8, вх. 7, ет. 7, против
Наредбата за изг ра ж да не, под д ърж а не и
опазване на зелената система на Община Бургас,
приета с Решение № 46 по протокол № 12 от
18.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
изменена и допълнена с решение на Общинския
с ъ в е т – г р. Бу р г а с , п о т. 2 о т п р о т о к о л
№ 29/2017 г. и 18.12.20 09 г., изм. с Решение
№ 1750 от 1.11.2016 г. по адм. д. № 1436/2016 г.
на А дминист рат ивни я съд – Бу ргас, в си ла
от 28.11.2016 г. По оспорването е образувано
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административно дело № 2851/2017 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.11.2017 г. от 10 ч.
8569
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против разпоредбите на чл. 63,
ал. 2 и чл. 74г, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, у правление и разпореж дане с
общ инско им у щест во – собст веност на Об щина Карнобат. По оспорването е образувано
адм. дело № 2847/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
18.01.2018 г. от 10 ч.
8494
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Районната прокуратура – Карнобат,
против разпоредбите на чл. 59, чл. 60, ал. 1, 2
и 3 и чл. 61 от административнонаказателните
разпоредби, раздел ХІІІ, от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Карнобат. По оспорването е образувано адм. д.
№ 2914/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Бургас, което е насрочено за 14.12.2017 г.
от 11,10 ч.
8537
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 2932/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Варна,
по протест на Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 21, ал. 4; чл. 22, ал. 3; чл. 23;
чл. 25, ал. 2, т. 2; чл. 31, ал. 2; чл. 51, ал. 1 и
2 и чл. 68, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за реда за
придобиване, у правление и разпореж дане с
общинско имущество в община Долни Чифлик,
приета от Общинския съвет – гр. Долни чифлик.
А дминистративно дело № 2932/2017 г. по описа
на Административния съд – Варна, е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 11.01.2018 г. от 15 ч., което ще се проведе
в сградата на А дминистративния съд – Варна,
ул. Никола Вапцаров № 3А. Съдът указва, че
всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
8574
Административният съд – Варна, ХI състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Антония Иванова – прокурор при Окръжната
проку рат у ра – Варна, срещу чл. 36, ал. 5 от
Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Дългопол. По протеста е образувано
адм. д. № 2940/2017 г. по описа на А дминистративния съд – Варна, XІ състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.01.2018 г. в 14,30 ч. На основание чл. 182, ал. 2
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АПК всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
8575
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че
е постъпил протест на Донка Мачева – зам.
окръжен прокурор при Окръжната прокурату ра – Велико Търново, против чл. 63, ал. 3
и чл. 85, ал. 2, т. 4 от Наредбата за реда за
придобиване, у правление и разпореж дане с
общинско имущество на Община Елена, приета
с Решение № 39 от 30.04.2014 г. по протокол
№ 5 от 30.04.2014 г. на Общинския съвет – гр.
Елена, с искане за отмяната им като незаконосъобразни. Образувано е адм.д. № 845/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
15.12.2017 г. от 10 ч.
8576
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от А дминистрат и вноп р оце с уа л н и я кодекс с ъ о бща ва , че е
постъпил протест от прокурор в Окръжната
п рок у рат у ра – Велико Търново, по реда на
чл. 185 и сл. във връзка с чл. 191, ал. 2 АПК,
с който е протестирана частично Наредбата за
опазване на обществения ред в община Елена,
приета с Решение № 46 по протокол № 18 от
22.09.1999 г. на Общинск и я съвет – г р. Елена, с последващи изменени я и допълнени я:
чл. 11, т. 1, чл. 22, чл. 26, т. 7 и 10, чл. 31, т. 2,
и целият раздел „Девети“, както и отчасти:
чл. 5, т. 2, чл. 11, т. 4, чл. 20, т. 11, чл. 25, т. 4,
чл. 26, т. 3. Образувано е адм. д. № 847/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
15.12.2017 г. от 10 ч.
8496
Административният съд – Пловдив,
ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 14, ал. 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Раковски,
приета с Решение № 85, взето с протокол № 9
от 27.05.2008 г. от заседание на Общинск и я
съвет – гр. Раковски, изм. с Решение № 356,
взето с протокол № 23 от 31.05.2017 г., по което
е образувано адм. д. № 2940/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Пловдив.
8538
Административният съд – Пловдив,
ХVІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Пловдив,
срещу чл. 18, ал. 8 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Калояново, приета с Решение № 236, взето с протокол
№ 29 от 19.12.2013 г. от заседание на Общинския
съвет – с. Калояново, изм. с Решение № 180,
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взето с протокол № 24 от 25.05.2017 г., по което
е образувано адм. д. № 2958/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Пловдив.
8539
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната проку рату ра – Силистра, на
чл. 58, ал. 2 и чл. 104, т. 2 от Наредбата за
реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Ситово, по което е образувано адм.д.
№ 216/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Силистра.
8497
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Сливен, против чл. 17, т. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Нова Загора, по който
е образувано адм. д. № 345/2017 г. по описа на
А дминистративния съд – Сливен, насрочено за
20.12.2017 г. от 14 ч.
8540
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпил протест
на прокурор при Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който се оспорва разпоредбата на
чл. 43, ал. 1 от Наредба № 4 за реда на спиране,
престой и паркиране на пътни превозни средства
на територията на община Казанлък, приета
от Общинския съвет – гр. Казанлък, по който
е образувано адм. д. № 250/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Стара Загора, насрочено за 7.12.2017 г. от 11,30 ч.
8541
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Ок р ъж ната п рок у рат у ра – Търг ови ще, п ро тив чл. 36, ал. 4, чл. 62 и чл. 82, ал. 3 и 4 от
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско
им у щество на община Опака. По протеста
е образу вано адм.д. № 190/2017 г. по описа
на А дминистративния съд – Търговище, със
ст рани – протестираща ст рана – Окръж ната
прокуратура – Търговище, и ответник по протеста – Общинският съвет – гр. Опака, представляван от председателя. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
5.12.2017 г. от 10 ч.
8542
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 28, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – гр. Каспичан, с Решение № 308 по протокол № 18 от 29.01.2009 г.
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Въз основа на протеста е образувано адм.д.
№ 319/2017 г. по описа на А дминистративния
съд – Шумен, насрочено за 4.12.2017 г. от 9,30 ч.
8495
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 180, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от кмета на община „Тунджа“ – Ямбол, на Решение № 486 от 28.09.2017 г.,
прието на заседание на Общинския съвет „Тунджа“ с протокол № 28 от 28.09.2017 г., с което
„не приема предложения проект за решение“ за
актуализация на бюджета на Община „Тунджа“,
по което е образувано адм. дело № 300/2017 г.
по описа на А дминистративния съд – Ямбол,
насрочено за 15.12.2017 г. от 9,30 ч.
8543
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Володимир Баклан, роден
на 20.07.1977 г., гражданин на Украйна, като
ответник по гр.д. № 1575/2017 г. по описа на
Варненския окръжен съд, образувано по пред
явени искове с правно основание чл. 42, ал. 2
ЗЗД, чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС от Людмила
Юриевна Иванникова, родена на 16.12.1962 г. в
Москва, живуща в Москва, бул. Смоленский,
дом 15, квартира 69, действаща чрез пълномощника си адвокат Димитър Петров със съдебен
адрес: Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 1,
като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в Гражданско деловодство на Варненския
окръжен съд, Х състав, за получаване по реда
на чл. 131 ГПК на преписи от исковата молба
и приложенията, както и че при неявяване
ще му бъде назначен особен представител на
основание чл. 48 ГПК.
8487
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, призовава Олга Миколайвна Баклан,
родена на 19.02.1987 г., гражданка на Украйна,
като ответница по гр.д. № 1575/2017 г. по описа
на Варненския окръжен съд, образувано по пред
явени искове с правно основание чл. 42, ал. 2
ЗЗД, чл. 124, ал. 1 ГПК и чл. 108 ЗС от Людмила
Юриевна Иванникова, родена на 16.12.1962 г. в
Москва, живуща в Москва, бул. Смоленский,
дом 15, квартира 69, действаща чрез пълномощника си адвокат Димитър Петров със съдебен
адрес: Варна, ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 1,
като є указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в Гражданско деловодство на Варненския
окръжен съд, Х състав, за получаване по реда
на чл. 131 ГПК на преписи от исковата молба
и приложенията, както и че при неявяване ще
є бъде назначен особен представител на основание чл. 48 ГПК.
8488
Вар н е нс к и я т о к р ъ же н с ъд , г ра ж д а нс ко
отделение, призовава Микаел Петросян, роден на 31.10.1990 г. в Армения, гражданин на
Република Армения, като ответник по гр.д.
№ 1575/2017 г. по описа на Варненския окръжен
съд, образувано по предявени искове с правно
основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД, чл. 124, ал. 1 ГПК
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и чл. 108 ЗС от Людмила Юриевна Иванникова, родена на 16.12.1962 г. в Москва, живуща
в Москва, бул. Смоленский, дом 15, квартира
69, действаща чрез пълномощника си адвокат
Димитър Петров със съдебен адрес: Варна,
ул. Цар Симеон І № 6А, ет. 1, като му указва,
че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в Гражданско
деловодство на Варненския окръжен съд, Х
състав, за получаване по реда на чл. 131 ГПК
на преписи от исковата молба и приложенията,
както и че при неявяване ще му бъде назначен
особен представител на основание чл. 48 ГПК.
8489
Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав,
съобщава на Тронгапсорн Саетунг Апостолова,
с неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в съда и да получи
съдебни те к ни жа като от вет ница по г р. д.
№ 13328/2017 г. на Районния съд – Пловдив, ІІІ
бр. състав, заведено от Тодор Дамянов Апостолов с основание развод по чл. 49 СК, с оглед
депозиране на писмен отговор по чл. 131 ГПК.
Ако въпреки публикацията ответницата не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще є назначи особен представител.
8493
Софийският районен съд, 43 състав, призовава Илия Атанасов Ашминов с последен адрес
София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Деян Белишки,
бл. 3, вх. А, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да
се яви в Софийския районен съд, ГО, 43 състав,
за връчване на искова молба и приложенията
към нея като ответник по гр.д. № 47508/2016 г.,
заведено от „Топлофикация – София“ – ЕА Д,
облигационно. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
8503
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 256/2017 г. по предявено на
9.10.2017 г. мотивирано искане от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Сечил Салим Исуфова с постоянен адрес гр. Завет, община Завет, област Разград,
ул. Освобождение № 52, вх. А, ет. 3, ап. 8, и
Гюнайдън Салиев Исуфов с постоянен адрес гр.
Завет, община Завет, област Разград, ул. Лудогорие № 22, за отнемане в полза на държавата
имущество на обща стойност 169 660,73 лв.,
формирана като сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка чл. 62
ЗОПДНПИ от Сечил Салим Исуфова и Гюнайдън
Салиев Исуфов:
лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
pег. № РР 2316 АТ, рама № W0L0TGF35X2034051,
двигател № X17DB14333212, дата на първа регистрация 28.10.1998 г.;
л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
м од е л „Т у р а н “, р е г. № РР 0 8 2 7 АТ, р а м а
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№ WVGZZZ1TZ4W005067, двигател № BAG008294,
дата на първа регистрация 15.12.2004 г.;
су ма в размер 560 0 лв., п редс та вл яваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
на отчужден недвижим имот, а именно: апартамент № 8, намиращ се в гр. Завет, община
Завет, област Разград, ул. Освобождение № 52,
вх. А, ет. 3.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнайдън Салиев Исуфов:
сума в размер 5000 лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка в левове
IBAN BG 10 СЕСВ 97901027889700 с титуляр
Сечил Салим Исуфова;
сума общо в размер 142 990,73 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез
парични преводи в периода от 2007 г. до 2012 г.,
с неустановен законен източник, непреобразувана в друго имущество.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка
чл. 62 ЗОПДНПИ от Гюнайдън Салиев Исуфов:
сума в размер 2570 лв., представляваща касови вноски по разплащателна сметка в левове
IBAN BG 72 СЕСВ 979010А4491100 в „ЦКБ“ – АД,
с титуляр Гюнайдън Салиев Исуфов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.02.2018 г. от 14,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
8546
Софийският градски съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите от първото събрание
на кредиторите на „Буларко“ – А Д (в несъстоятелност), БУЛСТАТ 121537339, със седалище
и адрес на управление София, ул. Златовръх
№ 22, да се явят на заседание на 5.12.2017 г. в
13,30 ч. по т.д. № 2787/2017 г. на СГС, ТО, VІ19 състав, образувано по искане на „Българска
банка за развитие“ – А Д, с ЕИК 121856059,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Дякон Игнатий № 1, и по искане на кредитора „Булбилд БГ“ – ЕООД, с ЕИК 131356091,
чрез адв. Йова Чемширова със съдебен адрес
София, бул. Христо Ботев № 59, ет. 4, ап. 11,
по чл. 679 ТЗ – за отмяна на решенията, приети на първото събрание на кредиторите на
„Буларко“ – АД (в несъстоятелност), проведено
на 15.09.2017 г. по т.д. № 4509/2013 г. на СГС,
ТО, VІ-2 състав. Заседанието ще се проведе в
СГС, София, бул. Витоша № 2.
8550

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на Международна фондация „Георги Димитров“, София, с
решение от 28.09.2017 г. на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава на фон-
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дацията свиква общо събрание на фондацията на 22.12.2017 г. в 10,30 ч. в София, район
„Възраждане“, ул. Позитано № 20, зала „Георги
Кирков“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на МФ „Георги
Димитров“ през периода май 2013 – декември
2017 г.; 2. насоки за работата на фондацията;
3. отчетен доклад за работата на контролния
съвет; 4. изменения и допълнения на устава на
МФ „Георги Димитров“; 5. промени в състава
на управителния съвет и на контролния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно в 11,30 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
8526
7. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на преподавателите по немски език в
България“ – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.04.2018 г. в 17 ч. в Бургас,
Езикова гимназия „Гьоте“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността през 2017 г.; 2. финансов отчет за 2017 г.; 3.
изказвания; 4. определяне на членския внос
за 2019 г.; 5. избор на нов управителен съвет;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе независимо
от явилите се членове.
8532
53. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С Н Ц
„ К РИ Б – Кърд ж а л и “ на о снова н ие ч л. 2 6,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 19.12.2017 г. в 11 ч. в
Кърджали, хотел „Меаца“, конферентна зала 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на СНЦ „КРИБ – Кърджали“ за периода
януари 2016 – декември 2017 г.; 2. прекратяване
правомощията на членовете на управителния
съвет на сдру жението и на контрольора на
сдружението поради изтичане на мандатите
им; 3. определ яне численост на състава на
управителния съвет на сдружението за мандат
1.01.2018 г. – 31.12.2019 г.; 4. избор на нови членове на управителния съвет на сдружението за
мандат 1.01.2018 г. – 31.12.2019 г.; 5. избор на
контрольор за мандат 1.01.2018 г. – 31.12.2019 г.
При липса на кворум на основание на чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на СНЦ „КРИБ – Кърджали“ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
8555
77. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на младия предприемач“ – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.01.2018 г.
в 17,30 ч. в Кърджали, ул. Републиканска № 47,
Бизнес инкубатор, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на план и програма за дейността на сдружението; 3. промени в устава на сдружението;
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4. освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на мандата му; 5. избор на нов управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8558
44. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Оряхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.12.2017 г. в 10 ч. в сградата на
сдружението при дневен ред: точка единствена – организационни. Поканват се членовете
на общото събрание лично да участват. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8552
75. – Съветът на Адвокатската колегия –
Разград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо отчетно
събрание на адвокатите при Разградската адвокатска колегия на 27.01.2018 г. в 9,30 ч. в залата
на хотел „Цент ра л“ – Разг ра д, при следни я
дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през
отчетната 2017 г.; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на
бюджета на САК за финансовата 2018 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите
в страната; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на Разградската адвокатска
колегия да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по
реда на Закона за адвокатурата.
8544
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Дениз Р ус ланов Янтров – лик видатор на
сд ру жен ие с нес т опа нск а цел „Гра ж да нск а
платформа за устойчива социална промяна“ със
седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Цар Асен № 76, ет. 4, офис 1, БУЛСТАТ
112599839, в ликвидация по ф.д. № 743/2003 г. на
Пазарджишкия окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите
на сдружение с нестопанска цел „Гражданска
платформа за устойчива социална промяна“
да предявят вземанията си към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
8468
Дениз Р ус ланов Янтров – лик видатор на
фондация „Обществен фонд – Пазарджик“ със
седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Цар Асен № 76, ет. 4, офис 1, БУЛСТАТ
112603575, в ликвидация по ф.д. № 1046/2003 г. на
Пазарджишкия окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите
на фондация „Обществен фонд – Пазарджик“
да предявят вземанията си към фондацията в
6-месечен срок от обнародването на настоящата
покана в „Държавен вестник“.
8469
Цветан Александров Цветанов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на медийните потребители в България“,
ЕИК по БУЛСТАТ 131371232, в ликвидация по
ф.д. № 846/2005 г. по описа на Софийския градски съд, със седалище и адрес на управление в
София, район „Красно село“ п.к. 1606, ул. Св.
Георги Софийски № 56, вх. В, ет. 6, ап. 29, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят своите
вземания в 6-месечен срок от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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